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1. RESUM 
 

L’edifici objecte d’estudi es troba al núm.8 del carrer Jonqueres de Barcelona, entre el carrer 

Ortigosa i la plaça Urquinaona. És un edifici plurifamiliar, construït al 1800.  

Està format per dos blocs que formen una “L”, de PB+4 cadascun i sense plantes soterrani. 

La superfície construïda total és de 1722,71 m2. 

 

En el període comprès entre setembre de 2010 i febrer de 2011 es van efectuar diverses 

visites a la finca per realitzar l’aixecament arquitectònic de l’edifici i determinar l’estat de 

l’estructura, les instal·lacions comunitàries i els acabats dels espais comuns de l’edifici. 

 

Un cop analitzada i estudiada la informació recollida durant les inspeccions, els assaigs i les 

proves realitzades, s’ha determinat que l’estat general de l’edifici es regular, doncs, encara 

presenta un sistema estructural vàlid, les continues fuites en llocs concrets de la finca han 

deteriorat significativament alguns sostres, esdevenint un risc per a les persones i per a la 

integritat de l’edifici i per tant, precisen d’una intervenció a curt termini.  

Les instal·lacions, estan obsoletes o mal conservades i requereixen ser substituïdes a mig 

termini. 

L’envolupant de l’edifici es troba en bon estat, encara que tèrmicament podria funcionar molt 

millor afegint plaques de poliestirè expandit des de l’interior. Cal puntualitzar però, que degut 

a les grans dimensions de l’edifici, aquesta intervenció suposaria una despesa aproximada 

de 232.724,14 €, pel que es preveu que serà un actuació progressiva i a llarg termini. 

Paral·lelament, també s’han fet propostes per substituir els acabats dels espais comuns sota 

un únic criteri, millorar el nivell de seguretat de la finca o simplement optimitzar-ne el 

funcionament i l’aspecte final. 

 

Per a garantir la durabilitat d’aquestes intervencions, s’ha creat el llibre de l’edifici que 

incorpora un pla de manteniment bàsic. 

 

Aquest projecte, no s’ha ideat únicament per solucionar el problemes actuals de l’edifici, la 

voluntat principal és que la comunitat de propietaris conegui el seu edifici i pugui tenir una 

eina des de la qual planificar noves actuacions. 
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2. INTRODUCCIÓ 
 

2.1. PRESENTACIÓ 
 
El present treball es desenvolupa com a resposta als múltiples problemes que han sorgit al 

llarg dels darrers anys a la finca situada al núm.8 del carrer Jonqueres de Barcelona.  

 

Es tracta d’un edifici entre mitgeres, l’ús majoritari del qual està destinat a l’habitatge, i que, 

segons dades cadastrals, fou construït l’any 1800. 

 

L’edifici no segueix cap mena de manteniment preventiu, les diverses avaries s’han anat 

solventant, com a mesura d’urgència, quan el problema ja havia esdevingut greu i 

incontrolable i, per tant, han suposat la inversió d’importants quantitats econòmiques. Cal 

afegir, que dites intervencions no s’han basat en un pla que contempli la problemàtica global 

de l’edifici, amb prou feines han estat dirigides per un tècnic qualificat i simplement han 

buscat neutralitzar puntualment el problema. 

 

Arran d’això i, durant la reunió de veïns que es va celebrar el passat maig del 2010, se’m va 

sol·licitar la realització d’un estudi per determinar l’estat de conservació de l’estructura de la 

finca i l’elaboració d’un projecte de rehabilitació que marqui un calendari de les futures 

intervencions i, que permeti, així, preveure les despeses de la comunitat de propietaris. 

 

 

 

2.2. OBJECTIUS I ABAST DEL PROJECTE 
 
L’objectiu principal del projecte és determinar l’estat de l’estructura i de les instal·lacions i els 

acabats de les zones comunes de l’edifici, identificar les patologies existents i aquells punts 

que, degut a un mal disseny o a una mala execució, són susceptibles de generar futurs 

desperfectes. Aquest anàlisi, es recollirà en un projecte de rehabilitació que inclourà una 

valoració econòmica orientativa.  

 

Així mateix, també s’idearà un pla de manteniment que garanteixi la durabilitat de les 

intervencions, s’estudiarà la viabilitat de millorar el funcionament energètic de l’edifici i es 

farà una valoració del cost ambiental (petjada ecològica) que suposa la intervenció. 
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2.3. METODOLOGIA 
 
Per a la realització d’aquesta diagnosi estructural, s’han inspeccionat els sostres vistos dels 

habitatges i locals, a partir d’un primer reconeixement i aixecament de plànols i aprofitant 

l’execució d’algunes obres per accedir a zones ocultes. S’han determinat les zones de risc i 

aquelles que, per la presència de fissures o humitats, han de ser descobertes en un futur per 

tal de completar aquesta diagnosi. 

 

Les dades obtingudes únicament es corresponen amb les zones inspeccionades, motiu pel 

qual no es respon de vicis ocults, actuacions posteriors o causes sobrevingudes a partir de 

les diverses inspeccions que es van realitzar des de setembre a desembre de 2010. 

 

El nucli del projecte es divideix principalment en quatre parts: 

• La memòria descriptiva, on es descriuen les diferents parts funcionals de l’edifici. 

• La diagnosis, on es detallen les lesions observades i se’n determinen les causes. 

• La memòria constructiva, on es redacten les intervencions a realitzar per tal de 

solventar dites lesions i que inclou un resum del pressupost. 

• I el capítol sobre el compliment de la normativa vigent. 

 

En l’annex es poden consultar les fitxes de patologies, el pressupost econòmic detallat, el 

llibre de l’edifici, els càlculs  complets sobre el comportament tèrmic de l’edifici i els plànols. 
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3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

3.1. AGENTS 

Propietari/Promotor: Comunitat de propietaris de c/Jonqueres 8  

Emplaçament: : C/Jonqueres   Núm:  8 

Població:  Barcelona   Codi postal: 08003 

Municipi:  Barcelona   Comarca: Barcelonès 

 

Redactora:  Yoko Isaura Elias Onkai NIF:47875644V 

Adreça:   C/Francesc Pérez Cabrero  Núm:  11 

Població:  Barcelona   Codi postal:  08021 

Municipi:  Barcelona   Comarca: Barcelonès 

 

 

3.2. INFORMACIÓ HISTÒRICA 

Consultats l’arxiu municipal i l’arxiu històric de Barcelona, es constata que no se’n conserven 

ni imatges ni plànols originals de l’edifici objecte d’estudi, únicament resten documents de 

caràcter administratiu a partir de 1906. 

 

Per la ubicació de l’edifici, es dedueix que durant l’edat mitjana formava part dels terrenys 

del convent de les Jonqueres. 

Al 1260, davant el fort creixement de la ciutat i la construcció de la nova muralla, els terrenys 

del convent van ser venuts, formant el barri de St. Pere. És en aquest moment que s’estima 

la primera construcció de l’edifici que, molt probablement, només es composava del bloc 

principal que dóna al carrer i que no devia correspondre amb el seu aspecte actual.  

 

Posteriorment, al 1800, degut a les noves necessitats provocades per la densificació de la 

cuitat a l’interior de les muralles i a les noves corrents arquitectòniques, es va construir de 

nou l’edifici, dotant la façana de proporcions més clàssiques i augmentant el nombre de 

plantes. Més endavant, amb l’auge de les indústries de les indianes, es va aixecar el bloc de 

darrera, al pati interior, totalment dedicat a activitats tèxtils. 

Els paviments conservats a la planta principal, mostren la distribució original de la planta 

noble. 
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L’obertura de l’últim tram de Via Laietana del Pla Cerdà, entre 1911 i 1913, no va afectar a la 

finca que, com es mostra en el plànol Garriga i Roca1 (Figura 3.1), ja tenia la mateixa planta 

que a l’actualitat. 

 

 

Figura 3.1 Plànol Garriga i Roca 

 

A través de documentació d’arxiu, es sap que a l’època de la 2ª República, es va presentar 

el projecte per cobrir la totalitat del pati de la planta baixa destinada, segurament, a un gran 

comerç o magatzem2.  

 

Als anys 50 es va transformar la 3ª planta del bloc del darrera (actualment la planta segona 

del bloc A) en un hostal, que més endavant va quedar totalment abandonat, obert als coloms 

i a les humitats. Al 1966 hi ha constància de la voluntat de refer el terrat per un problema 

continuat de goteres. 

En algun moment indeterminat, es van començar a habitar els trasters de coberta. 

 

A mitjans dels anys ’90 es van vendre els diferents pisos que, fins aleshores, pertanyien a un 

sol propietari. Degut a la gran superfície de cada planta, tots els nous propietaris van decidir 

dividir el pis en dues vivendes, donant peu a la diversitat de distribució en planta actual. 

Solament queda sencer el principal del bloc de façana, que ja esta en tràmits per ser dividit. 

                                                           

1
 “Quarterons Garriga i Roca”, conjunt de planols de Barcelona a escala 1:250, elaborats per Miquel Garriga i Roca al 1858, 

abans de l’obertura de Via Laietana. 
 
2 
Es dedueix a partir dels objectes que el nou propietari va trobar al adquirir el local als anys ’90 i del testimoni dels veïns. 

Jonqueres núm.8 
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3.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

3.3.1. Descripció de l’edifici i l’entorn 

L’edifici objecte d’estudi es troba al núm.8 del carrer Jonqueres de Barcelona, entre el carrer 

Ortigosa i la plaça Urquinaona. (Veure figura 3.2) 

 

És un edifici plurifamiliar, entre mitgeres, que segons dades cadastrals va ser construït al 

1800. Està format per dos blocs que formen una “L”, de cinc plantes (PB+4) cadascun i 

sense plantes soterrani. 

 

A la dreta afronta amb el núm.4-6, un edifici plurifamiliar de PB+7, sense soterranis, construït 

al 1930. A la seva esquerra, amb el núm.10, un edifici plurifamiliar del 1900 de PB+3 i sense 

soterranis. Per la part posterior és contigu amb el núm.3 i el núm.5 del carrer d’Ortigosa, 

construïts al 1930 i 1940 respectivament, de PB+7 ambdós i sense soterranis. L’ample del 

carrer Jonqueres és de 10m, amb dos carrils molt transitats que recullen el trànsit que puja 

per la Via Laietana, les voreres són de 1,5m. Actualment, els veïns s’estan mobilitzant per 

convertir-lo en un carrer d’ús restringit per a vianants.  

 

Figura 3.2 Ubicació i entorn de l’edifici 

C/ Jonqueres 

núm. 8 
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3.3.2. Compliment de la normativa específica 

 

o Ley de Ordenación de la Edificación, LOE    

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

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

 

o Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

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

(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 

de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 

(BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que 

sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 

 

o Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de 

oportunidades y no discriminación y acceso universal.            

             

o Real Decreto 1247/2008 EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) 

 

o RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

 

o REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 

Complementarias 

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

 

o Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

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

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
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3.3.3. Descripció de geometria, volums i superfícies 

Es tracta d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres. Està format per dos volums que formen una 

“L”.  (Veure figura 3.3) 

El primer, l’escala B, dóna al carrer, sempre s’ha utilitzat com a edifici de vivendes i té PB+4. 

Ocupa una superfície construïda en planta de 166,04 m² i les altures varien en funció de la 

jerarquia inicial de les plantes, tal i com queda palès en les obertures a façana. 

 

El segon, és totalment interior, s’identifica com l’escala A, durant molt de temps ha tingut 

diversos usos industrials, actualment són tot vivendes i té PB+4. Ocupa una superfície en 

planta de 154,08 m² i les altures són constants. 

 

En un origen, cada planta corresponia a un sol habitatge o negoci, però actualment la 

majoria de plantes s’han dividit en dues vivendes.  

La coberta transitable, que abasta els dos blocs a diferents nivells, és d’ús privatiu dels àtics. 

El pati interior s’ha cobert en quasi tota la seva superfície a nivell de planta baixa, 

augmentant la superfície dels locals. 

 

Figura 3.3 Plànol conceptual de l’edifici 

BLOC B 

BLOC A 

Local 2 

Local 1 

c/Ortigosa 

núm. 5 

c/Jonqueres 

núm. 10 

Àtics 

Pati 

interior 
c/Jonqueres 

núm. 8 
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QUADRE DE SUPERFÍCIES 

 

ENTITAT   S.UTILS-S.CONSTR. ENTITAT S.UTILS – S. CONSTR. 

Planta Baixa       sup. constr. total: 417,12 m² 

Local 1  171,84 m
2
 - 176,04 m

2
 Local 4      4,30 m

2
 -     5,55 m

2
 

Local 2         148,30 m
2
 - 128,74 m

2
 Traster 3           2,28 m

2
 

Local 3    44,58 m
2
 -   59,77 m

2
 Serveis comuns         44,74 m

2
 

 

Planta Entresol       sup. constr. total: 168,53 m² 

                                                          BLOC B 

     Entl. 1ª  61,61 m
2
 - 75,66 m

2
 

     Entl. 2ª  61,94 m
2
 - 78,34 m

2
 

     Entl. 3ª   38,13 m
2
 –   

3
 6,11 m

2
  

     Serveis comuns        8,42 m
2
 

 

Planta Principal       sup. constr. total: 4 371,75 m² 

BLOC A     BLOC B 

Pral. 1ª  48,18 m
2
 - 53,88 m

2
 Pral. 1ª  137,36 m

2
 - 158,87 m

2
 

Pral 2ª  79,42 m
2
 - 90,55 m

2
     

Serveis comuns     22,01 m
2
 Serveis comuns           7,05 m

2
 

 

Planta Primera       sup. constr. total: 320,12 m² 

BLOC A     BLOC B 

1r 1ª  69,62 m
2
 - 81,25 m

2
 1r 1ª  67,62 m

2
 - 80,72 m

2
 

1r 2ª  51,17 m
2
 - 57,83 m

2
 1r 2ª  63,35 m

2
 - 76,13 m

2
 

Serveis comuns     15,00 m
2
 Serveis comuns        9,19 m

2
 

 

Planta Segona5                                                                                     sup. constr. total: 325,78 m² 

BLOC A     BLOC B 

2n 1ª  100,32 m
2
 - 83,26 m

2
 2n 1ª  127,07 m

2
 - 89,54 m

2
 

2n 2ª     64,92 m
2
 - 47,10 m

2
 2n 2ª  121,21 m

2
 - 84,14 m

2
 

Serveis comuns        14,70 m
2
 Serveis comuns         7,04 m

2
 

 

Planta Coberta        sup. constr. total: 121,70 m² 

Àtic 1ª  42,11 m
2
 – 49,08 m

2
 Traster 2       11,30 m

2
 

Àtic 2ª  21,40 m
2
 – 26,94 m

2
 Serveis comuns       10,48 m

2
 

Traster 1       10,66 m
2
 

Serveis comuns      13,24 m
2
 

 

 

SUP. TOTAL CONSTRUÏDA:  1725,00 m² 

                                                           

3
 Entitat repartida entre les plantes entresol i principal 

4
 Suma de la superfície construïda del bloc A, B i de l’edificació construïda en el pati interior que forma part del Entl. 3ª 

5 Cada entintat disposa d’altell que s’ha computat com a superfície útil però no com a construïda 
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3.3.4. Descripció general dels sistemes que componen l’edifici 

 

Sistema estructural: fonaments 

o Fonamentació Bloc A: 

Degut a que l’edifici es troba en ús, no ha estat possible inspeccionar la fonamentació. 

Es dedueix, que molt probablement estigui formada per sabates contínues de carreus 

fixats amb morter de calç. 

o Fonamentació Bloc B: 

El bloc, està construït sobre pous de fonamentació de maó massís que s’aprofiten, en 

part, per formar la fossa sèptica encara en ús i una antiga cisterna d’aigua plena de runa. 

 

Sistema estructural: estructura vertical i horitzontal 

o Estructura Bloc A: 

El Bloc A presenta una estructura diàfana degut al seu inicial ús industrial.  

L’estructura es basa en dues crugies formades per la paret de façana i la paret de 

mitgera, murs de càrrega de maó massís col·locat a peu, i en la part interior, per jàsseres 

de fusta i pilars de fosa tal i com es mostra a la figura 3.5.  

Els sostres són de bigues de fusta i volta ceràmica. 

o Estructura Bloc B: 

Esta formada per murs de càrrega: la paret de façana principal, formada per carreus de 

52 cm de gruix en planta baixa, entresol, principal i planta primera i fàbrica de maó 

massís col·locat a peu a planta segona, una paret interior de 30 cm de maó massís i la 

façana posterior, 15 cm de maó massís. Les parets que envolten l’escala, 15 cm de maó 

massís, ajuden a enrigidir el funcionament estructural del bloc. 

Els sostres són unidireccionals de bigues de fusta i revoltó ceràmic o enllatat de fusta 

(veure figura 3.6). La direcció dels forjats es modifica en alguns punts per millorar la 

trava global  

    

Figura 3.5 Estructura del Bloc A        Figura 3.6 Estructura del Bloc B   
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o Serveis comuns: 

Com es pot veure a la figura 3.7, les escales dels dos blocs estan construïdes amb volta 

de maó de pla de rajola catalana. 

 

    

Figura 3.7 Escala del bloc A i B respectivament 

 

o Locals: 

El local 2, espai sorgit de les obres de 1932 per al cobriment de la totalitat de la planta 

baixa, mostra un sistema estructural diferent. És un gran espai de planta trapezoïdal 

d’aproximadament 4,5m de llum, cobert per quatre voltes tabicades que es recolzen 

sobre les ales inferiors de les bigues metàl·liques.(Veure figura 3.8) 

 

    
Figura 3.8 Estructura del local 2 
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Sistema envolupant 

o Façanes bloc A: 

La façana llarga te funció estructural i únicament es composa d’una fulla de 30 cm de 

maó massís estucada amb morter de calç. 

La façana curta no té funció estructural, però també és de 30 cm de maó massís 

estucada amb morter de calç. 

 

o Façanes bloc B: 

La façana de carrer te funció estructural i està formada a la planta baixa, entresol, 

principal i primera, per un mur de carreus de 52cm de gruix estucat amb morter de calç. 

La planta segona és una remunta posterior feta amb 15 cm de maó massís estucada 

també amb morter de calç. 

La façana interior també te funció estructural, però únicament es composa d’una fulla de 

15 cm de maó massís estucada amb morter de calç. 

 

o Coberta 

Es tracta d’una coberta plana, ventilada, transitable i pràcticament continua entre els dos 

blocs, acabada amb dos gruixos de rasilles i dues capes de pintura impermeable de 

cloro-cautxú. Les rasilles es recolzen directament sobre els rastrells de fusta que alhora 

es recolzen sobre les bigues de gran escairada que ja estan col·locades per donar 

pendent a la coberta. No disposa d’aïllant tèrmic, la part inferior de la cambra d’aire que 

era de canyís, ha estat suprimida pels propietaris per poder aconseguir més altura. 

 

    

Figura 3.9 Vistes de la cara superior i inferior de la coberta 
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Sistema de compartimentació 

o Divisòries 

Les divisòries originals6 són de 5cm de maó massís col·locat de cantell. 

En la resta de pisos, també hi podem trobar divisòries de cartró-guix i de maó perforat, 

fruit de les últimes reformes. 

Els murs que envolten les escales són parets estructurals de maó massís de 15 cm de 

gruix.  

 

Sistemes d’acabats: revestiments i paviments 

Aquest treball no contempla l’estudi dels acabats dels interiors dels locals i vivendes. 

 

o Entrada finca: 

Pavimentada amb gres de 25x25 cm, les parets estan revestides amb la mateixa rajola 

fins a una altura de 1,25m i a partir d’aquesta altura, enguixades fins al sostre.  

Part del sostre esta revestit amb taulers de fusta envernissada. 

    

Figura 3.10 Acabats interiors de l’entrada 

 

o Escala Bloc A:  

Graons de gres hidràulic en el primer tram d’escala i rajola de 14x28cm emmarcats amb 

llistons de fusta a la resta. Paviment dels replans de terratzo de 15x15 cm, rajola de 

14x28cm i paviment continu de formigó lliscat. (Veure figura 3.11) 

Les parets estan enguixades i pintades fins a 1m d’altura de color verd o marró, i a partir 

d’aquí fins al sostre, de blanc. La major part de les bigues són vistes, només a planta 

principal hi ha un cel ras d’escaiola a 2,70m d’altura.  

                                                           

6
 Únicament es troben en la planta noble del Bloc B 
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Figura 3.11 Acabats de l’escala A 

 

o Escala Bloc B:  

Graons de marbre en l’arrencada de planta baixa, rajola de 14x28cm o 12x12cm 

emmarcats en llistons de fusta a la resta de plantes. Replans pavimentats amb el mateix 

tipus de rajoles. (Veure figura 3.12) 

Les parets estan enguixades i pintades de groc en tot el recorregut de l’escala.  

Totes les voltes d’escala estan enguixades i pintades de color groc.  

En una part del replà de planta primera hi ha un fals sostre d’escaiola a 2,75 m d’alçada. 

 

    

       

Figura 3.12 Acabats de l’escala B 
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Sistemes d’acondicionament i instal·lacions 

o Instal·lació de baixa tensió: 

La caixa general de protecció és del tipus CGP-12 i es troba dins un armari de fusta a 

planta baixa.  Els comptadors es troben al interior de cada habitatge. 

 

o Instal·lació de fontaneria: 

La finca rep aigua de la companyia Aigües de Barcelona. 

Els comptadors es troben dins d’un armari de fusta de 1,70 x 0,63 x 2,43m a planta 

baixa. Les derivacions discorren pel terra de planta baixa. A l’arribar al nivell del pati 

interior, pugen superficialment per la façana interior del bloc B. (Veure figura 3.13) 

 

o Instal·lació de gas 

Els comptadors es troben dins d’un armari de fusta a planta baixa, junt els comptadors 

d’aigua. (Veure figura 3.13) 

Les derivacions discorren pel sostre de la planta baixa sobre una safata metàl·lica. A 

l’arribar al nivell del pati interior, pugen superficialment per la façana interior del bloc B.  

 

    

3.13 Comptadors d’aigua i gas i canalitzacions per on discorren les canonades a planta baixa 

 

o Evacuació de residus líquids i sòlids: 

Els baixants del bloc B i dos dels tres baixants del bloc A es varen canviar recentment i 

són de PVC, però encara hi ha un baixant en el bloc A encara que és de fibrociment. 

En total hi ha dues connexions a la xarxa de clavegueram de la ciutat, una per cada bloc. 

Els col·lectors del bloc A estan enterrats. Un dels trams és de fibrociment, un altre de 

PVC i l’últim, que connecta directament a clavegueram, de teula ceràmica.  

El bloc B, encara té en ús la fossa sèptica. No hi ha arquetes sifòniques. 

COMPTADORS 
GAS 

COMPTADORS 
AIGUA DERIVACIONS  

AIGUA 
DERIVACIONS  

GAS 
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o Instal·lació de ventilació 

Els espais comuns de la finca no disposen d’instal·lacions ni dispositius pensats per a 

facilitar la circulació d’aire. 

 

o Il·luminació de serveis comuns 

Els serveis comuns estan il·luminats amb fluorescents. 

       

3.14 Lluminàries 

o Instal·lació de telecomunicacions 

La finca disposa de instal·lació de telèfon (TB), radiodifusió i televisió (RTV) i intèrfons. 

 

o Instal·lació d’ascensors i transports verticals 

Actualment la finca no disposa de cap d’aquestes instal·lacions. 

 

o Instal·lacions tèrmiques 

Actualment la finca no disposa de sistema centralitzat de calefacció. 

 

o Energia solar tèrmica o fotovoltaica i altres energies renovables 

Actualment la finca no disposa de cap d’aquestes instal·lacions. 

 

o Instal·lació de protecció contra incendis 

Actualment la finca no disposa d’aquesta instal·lació. 

 

o Instal·lació d’anti-intrusió 

Actualment la finca no disposa d’aquesta instal·lació. 

 

o Instal·lació de parallamps 

Actualment la finca no disposa d’aquesta instal·lació. 
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4. DIAGNOSIS 
 

4.1. PRE-DIAGNOSIS 

A data de 4 de Maig del 2010 es fa una primera visita a la finca per petició del president de 

la comunitat de propietaris.  

Es detecten varis punts amb problemes d’humitats que afecten a elements estructurals en 

diferents magnituds, esquerdes en llocs puntuals així com un deteriorament significatiu dels 

acabats de les zones comuns de l’edifici. 

Es considera necessari elaborar una diagnosis i realitzar un projecte de rehabilitació. 

 

 

4.2. ANÀL·LISIS DE LESIONS 

En el període comprès entre setembre de 2010 i febrer de 2011 es van efectuar diverses 

visites a la finca per determinar l’estat de l’estructura, les instal·lacions comunitàries i els 

acabats de les zones comunes de l’edifici. 

 

En aquest apartat es descriu per zones les lesions que es van observar. 

Tota la informació que aquí es desenvolupa, esta sintetitzada en forma de fitxes en l’annex 

1. 

 

4.2.1. Fonamentació 

Bloc A: 

o No és possible observar la fonamentació, però tampoc s’observa cap tipus de lesió que 

n’indiqui un funcionament incorrecte (no hi ha esquerdes en parets de càrrega ni 

fissures). És per això que es considera innecessària la seva prospecció en l’actualitat, ja 

que el funcionament de l’edifici respecte aquest punt és correcte. 

 

Bloc B 

o Tal i com es mostra en la figura 4.1, l’estat de conservació de la volta de l’antiga cisterna 

d’aigua és correcte.  

o No ha sigut possible accedir a la fossa sèptica per inspeccionar les voltes, però tampoc 

s’observa cap tipus de lesió que n’indiqui un funcionament incorrecte (Veure figura 4.2). 
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Figura 4.1 Inspecció de la cisterna   Figura 4.2 Imatge de la fossa sèptica 

 

4.2.2. Planta baixa 

Entrada: 

o Forta olor a humitat. 

o Despreniment de l’enguixat de les parets. En alguns punts, degut al tipus revestiment, 

que en dificulta l’evaporació, les lesions s’observen fins a una altura de 2 metres. Aquest 

fet sumat a la poca ventilació, ha afavorit l’aparició de fongs sota la volta de l’escala B.  

    

Figura 4.3 Humitats en parets entrada edifici 

o Hi ha signes de la presència de rosegadors. 

 

 

 Local 1: 

o Despreniment del guix de totes les parets 

a una altura constant de 1m 

aproximadament. 

    

Figura 4.4 Humitats en parets local 1 
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o Taca d’humitat accentuada al voltant 

d’un baixant. 

El revestiment està bufat i es desprèn 

amb facilitat. Es repica lleugerament per 

veure l’abast de la lesió.  

 

 

 

 

Figura 4.5 Humitat al voltant del baixant 

 

 

Local 2: 

o Despreniment del revestiment de totes les parets a una altura constant de 1m 

aproximadament. 

 

o S’observen esquerdes estabilitzades a 45º sota els punts de recolzament de les bigues 

metàl·liques. (Veure figura 4.6) 

 

          

Figura 4.6 Esquerdes sota les bigues del local 2  
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o Despreniment del revestiment del sostre, especialment accentuat en la zona propera a 

les finestres. 

    

Figura 4.7 Despreniments dels revestiments al voltant de les finestres  

 

o Esquerda vertical en la paret mitgera, no es veu continuïtat en els pisos superiors. 

   Figura 4.8 Esquerda vertical en paret mitgera  

 

4.2.3. Planta entresòl 

o No s’aprecien lesions en aquesta planta. 
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Planta principal 

Bloc A, replà d’escala: 

S’aprofiten les obres de substitució del cel ras del replà al bloc A, per inspeccionar l’estat de 

les bigues de fusta.  

o Quatre de les vuit bigues visibles presenten signes d’un avançat estat de podriment 

degut, molt probablement, a una fuga de la instal·lació d’evacuació de la cuina del 1r 2ª.  

Les bigues més properes a la zona on s’efectua la connexió de les derivacions del 1r 1ª i 

el 1r 2ª, estan totalment podrides i han hagut de ser reforçades amb dos perfils metàl·lics 

de 10 cm de cantell. Aquests perfils, però, es recolzen en un dels seus extrems, sobre un 

envà divisori de 10 cm de maó foradat. (Veure figura 4.9) 

El propietari del principal 1ª no ha donat la seva autorització per retirar el cel ras i veure 

l’abast de les lesions. Aquesta zona queda marcada en el plànol EA-03.  

    
Figura 4.9 Bigues replà planta principal 

Bloc B, principal 1ª: 

o Filtració d’aigua per la junta de la finestra del bany.  

o Despreniment de revestiment del sostre dels banys. 

o Amb l’ajut d’un punxó i un higròmetre s’inspeccionen totes les bigues de fusta vistes de 

la sala, el passadís i algunes dels banys. Les bigues presenten orificis de corcs, però es 

tracta d’un atac molt superficial. En general es considera que estan en bon estat. 

 

4.2.4. Planta primera 

Bloc A, 1r 1ª: 

o Paviment lleugerament enfonsat molt probablement com a conseqüència de la fletxa de 

les bigues podrides del pis inferior. 

o Taca d’humitat a la paret divisòria amb la cuina del 1r 2ª. 
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Bloc A, 1r 2ª: 

o Alta humitat ambiental. Mosques que surten de les juntes de l’enrajolat de la cuina. 

Bloc B, 1r 1ª: 

S’inspecciona el sostre del 1r 1ª a través d’una trapa. La inspecció és molt limitada, el 

propietari no dona la seva autorització per fer més cales. Vistes les lesions que es descriuen 

a continuació, es recomana realitzar una inspecció més extensa per determinar-ne l’abast. 

Veure plànol EA-04 

o Les bigues de fusta i l’enllatat estan significativament podrits. Tenen textura polsegosa, 

es desfan amb els dits. L’origen molt probablement es deu a una fuga en el sistema 

d’evacuació del pis superior. (Veure figura 4.10) 

o El propietari del 1r 1ª facilita fotografies del passat estiu del 2010, on s’observa 

l’esfondrament del cel ras de la cuina degut a l’acumulació d’aigua sobre l’antic cel ras 

d’escaiola (Veure figura 4.11). 

    

Figura 4.10 Bigues inspeccionades del 1r 1ª del bloc B 

    

Figura 4.11 Esfondrament del fals sostre 

 Bloc B, 1r 2ª: 

o Filtracions d’aigua a través de la junta superior d’una balconera, revestiment interior 

lleugerament afectat.  
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4.2.5. Planta segona 

Bloc A, 2n1ª 

o Amb l’ajut d’un punxó i un higròmetre s’inspeccionen totes les bigues accessibles. 

Els caps de les bigues que donen a la paret mitgera estan més humits que en altres 

punts de les bigues. La paret es nota freda al tacte (Veure figura 4.12).  

Les bigues presenten orificis de corcs, però es tracta d’un atac molt superficial, en 

general es considera que estan en bon estat. 

La jàssera principal esta podrida. La seva funció estructural ha estat substituïda per dos 

perfils metàl·lics UPN units per cargols. 

    

Figura 4.12 Inspecció d’una biga amb punxó i higròmetre 

 

Bloc B, 2n 1ª A, B i C 

Durant la inspecció a les vivendes 2n1ª A i 2n 1ª C, s’aprecia que aquests tres pisos (2n1ª A, 

B i C), són fruit d’una subdivisió massiva i de baixa qualitat constructiva. No reuneixen les 

condicions mínimes per ser habitables. 

o Amb l’ajut d’un punxó i un higròmetre s’inspeccionen totes les bigues vistes. Les bigues 

presenten orificis superficials de corcs, però en general, amb alguna excepció, es 

considera que estan en bon estat. 

o Filtració d’aigua des d’un colze del sistema d’evacuació 

d’aigües pluvials de coberta que mulla i afavoreix el 

podriment del cap d’una biga de fusta que es troba sota, al 

2n 1ª A. S’observen també taques d’humitat a la paret. 

o Pèrdues d’aigua en la derivació de la cuina. Despreniment 

del revestiment de la paret, s’observa l’aparició de taques de 

fongs. 

o Esquerda vertical en paret divisòria. (Veure figura 4.13) 

  

      Figura 4.13 Esquerda vertical en paret divisòria  



 26        DIAGNOSIS I PROJECTE BÀSIC DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR DEL C/ JONQUERES NÚM. 8 

               4. DIAGNOSIS                                                                   Yoko Isaura Elias Onkai 

Bloc B, 2n2ª: 

o Amb l’ajut d’un punxó i un higròmetre s’inspeccionen totes les bigues accessibles. Les 

bigues presenten orificis superficials de corcs, però en general, amb alguna excepció, es 

considera que estan en bon estat. 

o Filtració d’aigua pel cap d’una biga que dóna a façana. Lleugeres taques d’aigua a la 

paret sota el cap de la biga. 

o El cap d’una biga que s’entrega a la mitgera presenta un avançat estat de podriment. 

Examinant-la amb el punxó es comprova que es desfà, cau pols, però aquesta es nota 

seca. Es tracta doncs d’una lesió antiga. 

S’observa que justament a sobre de la biga hi ha un antic embornal (Veure figura 4.14). 

    

Figura 4.14 Biga inspeccionada 

o En el sostre es marquen les rajoles de coberta, es desprèn la pintura blanca amb la que 

s’han pintat. Es noten fredes al tacte.  

o S’observa presència de fongs en algunes zones del sostre. (Veure figura 4.15) 

    

Figura 4.15 Sostre podrit i amb despreniments de la pintura 
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4.2.6. Planta coberta 

Bloc B, escala: 

o Taques d’aigua als paraments i a la biga que es troba sota una finestra de fusta que 

dóna a la coberta. La finestra no disposa de vidres i la fusteria està malmesa per l’efecte 

del sol i l’aigua. (Veure figura 4.16) 

 

    

Figura 4.16 Interior i exterior del badalot de l’escala B  

 

o S’observa que únicament hi ha dos embornals per a 150m² de coberta (bloc B), el 

diàmetre dels quals no arriba als 10 cm i que a més de trobar-se encastats al mur, tenen 

obstacles que dificulten la correcta evacuació de les aigües. (Veure figura 4.17) 

 

    

Figura 4.17 Embornals de coberta 

 

o Filtració d’aigua entre la paret de l’escala i la coberta ondulada. Taques d’aigua a les 

parets i caps de biga mes propera, s’observa una lleugera podridura. 
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Bloc A, àtics: 

o Les vivendes no reuneixen les condicions mínimes per ser habitables. En alguns punts 

s’ha ampliat la superfície útil dels habitatges amb afegits precaris d’auto-construcció com 

per exemple a sobre l’àtic 2ª o la zona sobre l’escala, que s’ha cobert simplement amb 

diverses fustes i on s’hi ha creat un nou espai. Les parets exteriors dels àtics, estan 

formades per una única fulla simple de maó massís col·locat de cantell, sense aïllant 

tèrmic. Un dels habitatges te una segona coberta de plaques de fibrociment (Veure figura 

4.18). 

    

Figura 4.18 Vista exterior dels àtics 

 

4.2.7. Serveis comuns 

o S’observa una gran varietat d’acabats (paviments i revestiments) sense seguir un criteri 

unitari.  

o Nombrosos despreniments en els revestiments de les parets. (Veure figura 4.19) 

          

Figura 4.19 Despreniment dels acabats 

o Conjunt d’esquerdes verticals a la paret i a les cares inferiors de les voltes d’escala A.  

o Graoneres de fusta arrodonides. 

o Baranes inestables. 
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4.2.8. Façanes 

o Rentat diferencial generalitzat a la façana principal.  

    

Figura 4.20 Rentat diferencial de façana 

 

o Esquerda vertical sobre la clau de pedra de l’entrada (Veure figura 4.21). 

    

Figura 4.21 Esquerda sobre entrada a la finca        Figura 4.22 Esquerdes a la segona planta 

 

o Esquerda vertical entre una finestra de segona 

planta i una finestra semicircular (Veure figura 

4.22). 

o Esquerda a 45º sortint de la cantonada d’una 

finestra a la segona planta (Veure figura 4.22). 

o Elements metàl·lics ancorats a façana que 

presenten signes d’oxidació. 

 

 

Figura 4.23 Oxidació dels elements ancorats a façana  
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4.2.9. Instal·lacions 

Instal·lació de baixa tensió: 

o La instal·lació és vella i està obsoleta. 

 

Instal·lació de fontaneria: 

o Les canonades estan formades per diferents tipus de metalls: plom i coure. 

o Les canonades de fontaneria no estan protegides amb aïllant tèrmic, pel que a vegades 

causen condensacions (Veure figura 4.24). 

    

Figura 4.24 Canonades de fontaneria  

 

Evacuació de residus líquids i sòlids: 

o Existència de canonades d’evacuació de fibrociment i ceràmiques amb connexions 

defectuoses. 

o Fossa sèptica encara en ús. Es considera un element obsolet, antihigiènic i que molt 

probablement és el principal causant de les humitats per capil·laritat i les males olors que 

pateix l’entrada de la finca.  

 

Instal·lació de il·luminació: 

o Instal·lació de il·luminació obsoleta. 

 

Instal·lació de protecció contra incendis: 

o Inexistència d’elements per l’extinció d’incendis. 

 

Instal·lació intèrfons 

o Durant l’última revisió, el tècnic que va reparar els intèrfons va informar que el cablejat 

està molt malmès a causa de les rates, que roseguen els cables. 
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4.3. DIAGNÒSTIC 

Un cop analitzada i estudiada la informació recollida durant les inspeccions, els assaigs i 

proves realitzades, es procedeix a fer una valoració global de l’estat de l’edifici i a determinar 

les causes de cada lesió. 

 

Valoració global: 

L’estat general de l’edifici és regular.  

Es tracte d’un edifici apte per al seu ús, però presenta deficiències estructurals greus en 

llocs puntuals que, representen un risc per les persones i precisen d’una intervenció a curt 

termini. 

 

El sistema estructural és vàlid, però existeixen dues zones concretes on els sostres de fusta 

estan significativament podrits per una mala execució de les xarxes de sanejament de les 

vivendes dels pisos superiors.  

 

En general, les instal·lacions de l’edifici estan obsoletes i calen ser actualitzades a mig 

termini. 

 

El comportament tèrmic de l’envolupant pot ser significativament millorat, sobretot en les 

cobertes, on els propietaris van suprimir el cel ras de canyís per guanyar altura, modificant el 

comportament tèrmic d’aquest element. Es recomana fer intervencions a mig termini per 

reduir el consum de l’edifici i millorar el confort dels seus habitants. 

 

Els acabats de les zones comunes de l’edifici, escales i entrada, estan molt malmesos 

bàsicament per una falta de manteniment. Es recomana fer una intervenció quan les 

condicions de la finca ho permetin i desprès que s’hagin solucionat els problemes d’humitats 

que accentuen el deteriorament en alguns punts. 

 

S’han observat diferents zones amb lesions lleus o susceptibles de generar noves lesions, 

per una manca de manteniment, un disseny poc òptim o  per la mala l’execució d’obres 

posteriors. Es recomana fer intervencions a mig termini. 

 

A continuació, es determina l’origen de cada lesió observada.  

S’han classificat segons l’origen de la lesió:  

o Origen físic: procedent d’un agent físic o atmosfèric 

o Origen mecànic: degut a un mal comportament estructural o a una acció externa 



 32        DIAGNOSIS I PROJECTE BÀSIC DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR DEL C/ JONQUERES NÚM. 8 

               4. DIAGNOSIS                                                                   Yoko Isaura Elias Onkai 

o Origen químic: organismes vius o reaccions químiques dels materials. 

o Altres lesions o deficiències: No són causa de lesions, però són susceptibles de ser-ho. 

També s’inclouen aquells punts que poden millorar el confort dels ususaris. 

 

4.3.1. Lesions d’origen físic 

Humitats de capil·laritat: 

o Totes els murs de la planta baixa pateixen humitat per capil·laritat procedent del terreny, 

de la fosa sèptica o del col·lector ceràmic. Aquesta humitat, provoca el deteriorament i el 

posterior despreniment dels revestiments així com un alt nivell d’humitat ambiental. 

 

Humitats de condensació: 

o Humitat de condensació en el bany del principal 1ª del bloc B, a causa de l’ús habitual 

d’aquestes estances, la manca de ventilació i l’ús d’un material d’acabat no indicat per a 

zones humides. 

o Manca d’aïllament tèrmic de la coberta que afavoreix la condensació del vapor interior de 

les vivendes  i el local 2 en la cara freda de les rasilles, deteriorant la pintura i generant 

fongs en algunes zones. 

 

Humitats accidentals: 

o Connexió defectuosa entre el baixant i el col·lector enterrat, ambdós de fibrociment. 

Provoquen el despreniment de l’acabat (planta baixa, local 1). 

o Fuita en el sistema d’evacuació de la cuina del 1r 2ª del bloc A que genera: petites 

mosques de la humitat en la pròpia cuina, taques d’humitat en la paret veïna, podriment 

de caràcter molt greu a les bigues de fusta del principal que ha derivat en la fletxa del 

sostre. 

o Fuites en el sistema d’evacuació dels pisos que conformen el 

2n 1ª del bloc B que han generat podriments de caràcter 

molt greu a les bigues i l’entarimat del pis de sota. 

o Fuita en un colze del sistema d’evacuació d’aigües pluvials 

procedent de coberta que ha podrit una biga situada a sota 

d’aquest colze (Bloc B, 2n 1ªA). (Veure figura 4.25) 

o Fuita en la derivació de la cuina per una connexió deficient 

de les peces (Bloc B, 2n1ªA). 

o Antiga fuita en el sistema d’evacuació d’aigües pluvials de 

coberta que ha podrit el cap d’una biga de fusta (Bloc B 2n 

2ª).         Figura 4.25 Biga de fusta podrida  
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Humitats filtracions 

o Humitats de filtració a través de les juntes de les finestres per un segellat deficient entre 

la fusteria i el premarc (Bloc B principal 1a, 1er 2a i 2n 2a). 

o Falta d’aïllament a la paret mitgera que queda exposada a la intempèrie. L’aigua de la 

pluja es filtra a través de la fàbrica augmentant el nivell d’humitat en aquesta i afectant a 

les bigues que en ella s’hi recolzen. Les canonades de fontaneria del veí, folrades amb 

aïllant i que discorren adossades a la mitgera, poden arribar a afectar a la correcta 

evaporació de l’aigua de la pluja incrementant les possibilitats de filtració.  

    

Figura 4.26 Vista exterior de la paret mitgera 

o Filtració d’aigua pel cap d’una biga (bloc B 2n 2ª). La cornisa recull les aigües de pluja 

com si fos un canaló, connectant-se amb la coberta en llocs puntuals. En algun lloc 

d’aquesta trobada hi ha una filtració. 

    

Figura 4.27 Vista exterior de la paret mitgera 

o Filtració a través de la junta entre la coberta ondulada i la paret de fàbrica degut a un mal 

segellat de la junta i també a que la coberta no vola prou sobre el pla de façana. 

o Filtració d’aigua a través d’una finestra sense vidres i amb la fusteria de fusta molt 

malmesa per la intempèrie. 

 

Brutícia 

o Rentat diferencial generalitzat a la façana principal. 
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4.3.2. Lesions d’origen mecànic 

Esquerdes i fissures: 

o Les esquerdes a 45º sota bigues metàl·liques són degudes a una sobrecàrrega de 

l’estructura, originada per la construcció d’un magatzem a la coberta del local 2. 

 

o Esquerda vertical en divisòria del 2n 1ª A del boc B, causada per una mala trava entre 

les parets i la mala qualitat constructiva d’aquests pisos. 

 

o L’esquerda sobre la clau de l’arc de l’entrada a la finca, és una esquerda estable que 

s’ha originat al caure lleugerament aquesta peça de l’arc, desprès d’un assentament 

natural de l’edifici al llarg de 200 anys. 

 

o Esquerda vertical entre dues finestres, una de la segona 

planta i una semi-circular de la planta altell, és 

principalment una junta constructiva. 

 

o Conjunt d’esquerdes verticals a la paret i a les cares 

inferiors de les voltes de l’escala A, produïda a partir de la 

junta constructiva entre els dos blocs. El bloc A es va 

construir posteriorment al bloc B, quan es va assentar, es 

va generar aquesta esquerda. 

            Figura 4.28 Junta constructiva 

o Esquerda vertical en la paret mitgera en el local 2, originada per un assentament 

diferencial entre el volum principal del bloc B de PB+4, i el petit pati interior que resta de 

la reculada que fa el mateix bloc i que únicament esta edificat en planta baixa i entresol.  

La pressió sobre el terreny de un volum de PB+4 és molt superior a la PB+1 i tant mateix 

succeeix amb l’assentament. 

  

Erosió: 

o Despreniment dels revestiment a les zones baixes de les 

escales pel fregament diari, en alguns llocs esta accentuat 

per les filtracions d’aigua. 

 

o Desgast superficial dels graons de les escales per l’ús diari 

d’aquestes. 

          Figura 4.29 Graons de fusta gastats 
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4.3.3. Lesions d’origen químic 

Oxidació: 

o Oxidació superficial de peces metàl·liques ancorades a la façana per una prolongada 

exposició a la intempèrie sense una capa de protecció adequada. 

  

Corrosió: 

o Corrosió de les canonades d’aigua a causa del parell galvànic que es produeix al posar 

en contacte diferents metalls. 

 

 

Organismes vius: 

o Atacs superficials de corcs a la gran majoria de bigues inspeccionades. 

o En alguns pisos s’han tractat les bigues amb insecticides (Veure figura 4.30) 

    

Figura 4.30 Orificis de corcs 

 

o Formació de fongs sota la volta d’escala de planta baixa per l’excés d’humitat acumulada 

en aquest espai. 

 

o Rosegadors a l’edifici. 
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4.3.4. Altres lesions i deficiències 

o Les baranes de les escales són inestables. 

o Els àtics no són espais habitables, s’aconsella recuperar l’ús original de trasters 

d’aquests espais i enderrocar els afegits precaris que s’han construït al voltant. 

o Els tres pisos que conformen el 2n 1ª del bloc B són espais de baixa qualitat 

constructiva. Segons dades cadastrals figura com una única entitat.  

o El fibrociment és un material cancerigen en procés de ser eliminat dels edificis, caldria  

retirar els elements que encara romanen a l’edifici. 

o La instal·lació de baixa tensió és vella i està obsoleta. De moment no ha generat 

problemes importants, però és convenient substituir-la per una de nova d’acord amb les 

normatives vigents. 

o Actualment l’edifici no disposa de instal·lació de prevenció de incendis. Es considera 

necessari dotar a l’edifici dels elements mínims. 

o No hi ha un criteri unitari en els acabats dels serveis comuns, tant en els paviments, els 

revestiments de les parets i sostres, baranes i inclús portes d’entrada als pisos. 

     

     

Figura 4.31 Diversitat d’acabats dels serveis comuns 
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5. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

En aquest apartat s’expliquen les intervencions que es proposen per a resoldre les lesions i 

altres desperfectes descrits en el capítol anterior així com totes les intervencions 

necessàries per a rehabilitar l’edifici. 

 

Els criteris d’intervenció, a partir dels quals s’ha desenvolupat aquest apartat han estat: 

o Reforçar o substituir els elements estructurals defectuosos o malmesos per materials de 

característiques similars amb la finalitat de no variar el comportament estructural de 

l’edifici.  

o Reduir sempre que sigui possible la càrrega de l’edifici, escollint materials més lleugers. 

o Complir la normativa vigent sempre que sigui possible. 

 

 

5.1. SISTEMA ESTRUCTURAL: FONAMENTACIÓ 

o No es preveuen treballs pel reforç en la fonamentació ja que es considera que es troba 

en bon estat. 

 

 

5.2. SISTEMA ESTRUCTURAL: ESTRUCTURA VERTICAL I HORITZONTAL 

Humitats en murs estructurals: 

o Reduir el nivell d’humitat de capil·laritat als murs de planta baixa: 

Repicar els revestiments fins al suport, raspar manualment els murs en els punts on hi 

hagi presència de fongs com és el cas de l’espai sota l’escala B, extreure la humitat dels 

murs mitjançant electròlisi i enfoscar amb un revestiment des-humidificant. 

Es preveu que amb l’anul·lació de la fossa sèptica i la intervenció en els col·lectors, el 

nivell d’humitat als murs es redueixi considerablement. 

 

 

Esquerdes: 

o Conjunt d’ esquerdes a 45º sota les bigues metàl·liques en local 2: 

Segellar amb resines. 

 

o Esquerda vertical en paret mitgera local 2: 

Segellat amb resines 
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o Conjunt d’esquerdes estabilitzades en les parets i les voltes d’escala de l’escala A: 

Repicar el revestiment fins al suport, segellar l’esquerda amb resines, col·locar una malla 

de repartiment per enlluïts, enguixar i pintar de nou. 

 

o Esquerda vertical entre dues finestres a façana. 

Sanejar la superfície i segellar l’esquerda amb morter sense retracció. 

  

o Esquerda sobre la clau d’entrada: 

Sanejar la superfície i segellar l’esquerda amb morter sense retracció. 

 

 

Bigues de fusta: 

o Tractar totes les bigues amb biocides per prevenir l’atac de corcs. 

 

o Per reduir la fletxa excessiva, reforçar els recolzaments de les bigues de fusta que donen 

a la façana del carrer del bloc B, amb perfils metàl·lics L-150. 

 

o Bigues podrides de la planta principal del bloc A: 

A partir de la inspecció que es va realitzar el passat 27 de desembre del 2010, es 

determina que és necessari  i urgent substituir les bigues BF-A-94, BF-A-95 i BF-A-96 

per bigues de fusta massissa de la mateixa espècie o similar, lliure de desperfectes i 

atacs biòtics.  

 

En cas de que no sigui possible aconseguir una peça massissa de les dimensions 

adequades, es podrà substituir per una biga de fusta laminada que es dimensionarà en 

funció de les seves propietats mecàniques, que seran facilitades pel fabricant.  

En cap cas es substituiran per bigues de formigó o metàl·liques, ja que no responen al 

mateix tipus de comportament estructural i són materials més pesats que la fusta. 

 

També és necessari substituir el cap de la biga BF-A-093 per una pròtesis de resines 

epòxi i fibres de vidre (veure detall constructiu en plànol P-03). 

 

És imprescindible retirar part del cel ras del principal 1a, tal i com es mostra al plànol P-

01, per determinar l’abast de les lesions, ja que altres bigues de la mateixa zona mostren 

lleus signes de podriment en punts diversos. 
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Aquesta intervenció es coordinarà també des del pis superior, on s’ha de retirar el 

paviment del distribuïdor, per revisar les connexions de la xarxa de sanejament que esta 

originant les humitats a les bigues i per recuperar la planor del terra. 

 

o Bigues podrides de la planta primera del bloc B: 

Dels resultats obtinguts a partir de la reduïda inspecció realitzada el passat Octubre del 

2010, es determina que és necessari i urgent substituir les bigues BF-B-052, BF-B-053, 

BF-B-054 i BF-B-055 (totes les que van ser inspeccionades) i que resulta imprescindible 

retirar el cel ras de la cuina, la cambra higiènica i el distribuïdor del 1r 1a del bloc B 

(veure el plànol P-01), per determinar l’abast de les lesions i valorar si és necessari 

substituir alguna biga més. 

Per a la substitució d’aquestes bigues, es procedirà des del pis superior, retirant el 

paviment i totes les capes prèvies fins arribar a les bigues afectades. Es formarà un forjat 

col·laborant, lligant les noves bigues de fusta a una xapa de compressió a través de 

perns. S’aprofitarà la intervenció, per substituir els desaigües del 2n 1a i que són l’origen 

de les humitats que han deteriorat l’estructura de fusta. 

 

o Cap de biga a pati interior podrit en el 2n 1a A del bloc B: 

Substitució del cap podrit per una pròtesi de resines, unida a la part sana de la biga per 

fibra de vidre segons plànol detall.  

Prèviament, per evitar apuntalar la biga i afectar a la resta de veïns, es col·locarà un 

perfil metàl·lic L-100x8 sota la biga de fusta per augmentar la superfície de recolzament, 

que es fixarà amb quatre cargols D 12 i tacs mecànics HKDR Acer inoxidable M12 de la 

casa Hilti o similar.  

Com que no es pot intervenir per sobre la biga perquè aquesta suporta una paret, les 

fibres s’introduiran per les cares laterals (veure detall constructiu en plànol P-03). 

 

o Cap de biga a mitgera podrit del 2n 2a del bloc B: 

Substitució del cap podrit per una pròtesi de resines, unida a la part sana de la biga per 

tires de fibra de vidre segons plànol detall.  

Prèviament, per evitar apuntalar la biga a una altura superior als 4 metres i afectar a la 

resta de veïns, es repartiran les carregues a les bigues adjacents a traves d’un sistema 

de xapes metàl·liques (veure detall constructiu en plànol P.03).  

Aquest sistema té el mateix principi que un jou: derivar les càrregues d’una biga que no 

pot recolzar-se a la paret, a les bigues del costat.  
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Les xapes es passaran per l’espai deixat entre els rastrells de coberta i s’uniran entre 

elles amb barres roscades de 12mm de diàmetre que es podran treure un cop finalitzada 

la intervenció  

 

o Cap de biga a façana carrer lleugerament podrit del 2n 2a del bloc B: 

Reforç del punt de recolzament de la biga amb un perfil laminat L 150x12 i una cartel·la 

e=12mm soldada amb A=4,8mm i fixat al mur amb un tac químic ampolla HEA de 10mm 

de diàmetre i barilles d’acer inox M8. 

 

o Bigues malmeses d el badalot de l’escala B: 

Es canviarà tot el sistema de cobrició del badalot per donar més llum natural a l’escala. 

Retirar les tres bigues de fusta. Recréixer les parets per cobrir l’espai deixat per les 

bigues laterals i substituir la biga central per una biga metàl·lica IPN-140 que integri un 

sistema de politges per poder hissar objectes. 
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5.3. SISTEMA ENVOLUPANT 

Coberta: 

o Millorar el comportament tèrmic de coberta des de l’exterior: 

Aplicar una capa de formigó cel·lular de 3cm de gruix a manera de capa separadora, 

reguladora i unificadora. Col·locar dues làmines impermeables bituminoses adherides en 

calent i a trencajunts,  una placa de poliestirè extruït de porus tancat de 5 cm de gruix, 

una capa separadora antipunxonament i, finalment una capa de rasilles sobre una solera 

de formigó de 2 cm.  

 

En les trobades amb altres elements de les cobertes, com ara paraments verticals, 

juntes de dilatació o boneres, es col·locarà una làmina impermeable de reforç. Es 

pujaran les vores de la làmina impermeable 20 cm en tot el perímetre, fent una reculada 

de 3x3 cm al mur per encaixar-hi la làmina a biaix i es protegirà amb un minvell ceràmic. 

 

Es posaran juntes de dilatació a cada punt singular de 3 cm de gruix i que afectaran a 

totes les capes de coberta. A més, també es posaran juntes de dilatació de l’element de 

protecció ceràmic en una retícula de 5x5m. 

 

Modificar la ubicació de les boneres, separant-les dels murs per evitar possibles 

filtracions. Augmentar el diàmetre dels embornals fins a 73mm, disposaran d’una ala de 

10 cm d’ample i incorporaran un element de protecció de d’entrada de sòlids. Afegir una 

làmina impermeable de reforç al voltant de l’embornal i rebaixar la capa base sota la 

capa impermeable, per garantir la pendent cap a l’embornal. 

 

o Canviar el pendent de la cornisa per expulsar aigües enfora i evitar possibles filtracions a 

través del punt de trobada amb l’ampit de coberta: 

Netejar la superfície manualment, realitzar una capa de pendents de formigó cel·lular 

inclinada un 10% cap a l’exterior. Col·locar dues capes de làmina impermeable realitzant 

una reculada de 3cm a 20 cm d’alçada on fixar la làmina impermeable i protegir-la amb 

un minvell ceràmic. 

 

o Rematar els ampits amb peces ceràmiques que sobresurtin un mínim de 2 cm, 

disposaran de goteró i tindran un pendent del 10%. Es disposaran de juntes de dilatació 

cada 2m. Les juntes seran impermeables amb un segellat adequat. 

 

o Retirar, per una empresa especialitzada, la coberta de fibrociment que cobreix un dels 

àtics, inspeccionar l’estat de la coberta original acabada amb rasilles. 
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o Badalot escala B: 

Substituir la placa de fibrociment existent per un lluernari de policarbonat lleuger i 

transparent que permeti l’entrada de llum. La placa estarà fixada mecànicament i haurà 

de de tenir un vol mínim de 30 cm respecte el pla de façana. 

 

Façanes: 

o Neteja de la façana de carrer:  

Retirar els elements que no són originals, com ara els suports metàl·lics de l’antic cartell 

de Casa las Mantas. 

Raspallat de la paret amb un raspall de pues toves.  

Raspallat dels elements de fosa en mal estat amb un raspall de pues dures, neteja de la 

superfície deixant-la neta, seca i lliure de brutícia, greix o òxid, aplicar dues capes 

d’esmalt antioxidant tipus Oxirón. 

Raspallat dels porticons de fusta i envernissar-los de nou. 

 

o Millorar el comportament tèrmic dels murs:  

Fixar, al interior de les vivendes, plaques de poliestirè expandit de 3 cm de gruix per 

millorar el comportament tèrmic de l’edifici, que es taparan amb un trasdossat de plaques 

de cartró-guix. 

 

o Es col·locaran d’escopidors ceràmics a les obertures que no en disposin, de forma que 

es garanteixi la correcta evacuació de les aigües de pluja. Les peces ceràmiques, es 

col·locaran sobre una làmina impermeable que tingui un pendent mínim del 10%. La 

distància del goteró al pla de façana no serà inferior a 2 cm. 

 

o Millorar el comportament tèrmic de la paret mitgera: 

Netejar manualment la cara exterior de la paret mitgera, deixant la superfície neta i seca. 

Extreure, des del interior del pis, tota la humitat continguda en el mur mitjançant 

electròlisi. 

Protegir la façana mitgera amb un envà pluvial amb maó massís, deixant una cambra 

d’aire ventilada de 5 cm.  

Estucar amb morter de calç de la mateixa tonalitat que la façana.  

 

Terres: 

o Millorar el comportament tèrmic dels terres amb una capa d’argila expandida de 12 cm i 

una placa de poliestirè expandit de 2cm de gruix 
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Fusteria i serralleria exterior: 

o Repassar les juntes de les finestres  del principal 1ª i 1r 2ª del bloc B amb silicona. 

 

o Substituir la porta d’entrada per una porta de forja i vidre, que disposi d’obertures mixtes 

per permetre la ventilació dels espais comuns de l’edifici. 

 

Substituir es finestres de les escales A i B per unes altres amb fusteria d’alumini amb 

trencament del pont tèrmic, que alhora disposin d’airejadors mixtes que permetin la 

ventilació de les zones comunes de l’edifici. 

 

o Repassar les juntes de les finestres  del principal 1ª i 1r 2ª del bloc B amb silicona. 

 

o Instal·lar un passamà metàl·lic, fixat a la cara interna l’ampit de coberta, per arribar a 

l’altura de 1,10 m que marca el DB-SUA per a baranes que protegeixen de desnivells 

superiors als 6m. 

 

 

5.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 

Divisòries: 

o Esquerda en paret divisòria en el 2n 1a A: 

Aquest envà es veurà afectat per la intervenció de substitució de les bigues del sostre 

del 1r 1a, per tant, caldrà enderrocar-lo. Un cop finalitzada la intervenció en el forjat, es 

podrà tornar a aixecar l’envà, fent ús de les bones pràctiques constructives per millorar la 

trava entre les diferents parets. 

 

Fusteries i serralleria interior: 

o Retirar les baranes actuals de fosa del bloc B, restaurar-les i col·locar-les de nou.  

o Instal·lar noves baranes d’acer en tot el recorregut de les escales del bloc A. 

o Instal·lar dos passamans de fusta en la rampa que hi ha a l’entrada de l’edifici segons 

normativa.  

o Substituir les portes d’entada als pisos que no siguin originals, per unes de seguretat EI 

45 – C5 folrades amb fusta. 

o Per millorar el nivell de seguretat de la finca, a planta baixa es crearà un sistema de 

doble porta 
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5.5. SISTEMA D’ACABATS 

Vivendes: 

o Humitat de condensació en el bany del principal 1ª del bloc B.  

Repicar tota la pintura afectada, deixar la superfície neta i seca, pintar finalment amb una 

capa de pintura plàstica a base d’emulsió vinílica especial per a zones humides. 

 

o Taca d’humitat en el 1r 1ª del Bloc A. 

Solucionada la fuga en el sistema d’evacuació del 1r 2ª del Bloc A, repicar el guix 

malmès, enguixar de nou i pintar el parament. 

 

Serveis comuns: 

o Repicar i canviar els acabats de les zones comunes seguint un criteri unitari.  

Enguixar de nou les parets i pintar-les de dos colors diferents.  

Pavimentar les zones comunes amb gres porcelànic amb resistència al lliscament Rd>45. 

En el cas dels graons, les peces cobriran la totalitat de la petja. 

 

 

5.6. SISTEMA D’ACONDICIONAMEN I INSTAL·LACIONS 

Instal·lació de baixa tensió:  

o Redissenyar i instal·lar una nova instal·lació de baixa tensió segons normativa vigent. 

 

Instal·lació de fontaneria: 

o Substitució del sistema de fontaneria per canonades multicapa, dotant la instal·lació, de 

tots els accessoris necessaris per a la seva total i correcte execució. 

 

Evacuació de residus líquids i sòlids: 

o Modernització del sistema de sanejament de l’edifici: 

Substituir els col·lectors i els baixants comunitaris de fibrociment i ceràmics per tubs de 

PVC segons dimensionat en plànols.  

 

o Crear la xarxa de ventilació primària. 

 

o Anul·lació de la fosa sèptica:  

Buidat de la fossa sèptica i netejat superficial dels paraments amb raspall i aigua. 

L’operari entrarà amb l’equipament adequat per evitar possibles problemes derivats del 

metà. La fossa es reomplirà amb graves, reciclades o no.  
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Es connectaran tots els baixants i col·lectors a dos col·lectors enterrats de PVC que 

discorreran sota el terra de l’entrada a la finca i el local 2.  

Es construiran arquetes a peu de baixant i de pas segons la normativa vigent. Es 

construirà també, una arqueta sifònica i de registre abans de la connexió amb la xarxa 

de clavegueram municipal. 

 

o Repassar les juntes dels baixants existents de PVC. 

 

o Reparar fuites en el sistema d’evacuació del 1r 2ª del bloc A i en el 2n 1ª del bloc B. 

 

Instal·lació de ventilació: 

o Les noves finestres i portes disposaran d’obertures que permetin el corrent d’aire 

dimensionades segons DB-HS-3. 

 

Instal·lació de il·luminació de les zones comunes: 

o Substituir la instal·lació d’il·luminació actual, per una il·luminació de  baix consum la 

distribució de la qual, es detalla en els plànols de proposta.  

 

Instal·lació d’ascensors i transports verticals 

o Per la configuració de l’edifici, no es possible instal·lar ascensors ni aparells elevadors. 

 

Energia solar tèrmica o fotovoltaica i altres energies renovables 

o No es farà aquesta instal·lació per evitar incrementar la càrrega de l’edifici. 

 

Instal·lació contra-incendis: 

o Fixar a cada planta la senyalització que indiqui el sentit d’evacuació així com de la 

ubicació de medis d’extinció d’incendis.  

 

o Instal·lar il·luminació d’emergència segons plànols de proposta a 2m d’alçada sobre les 

portes d’evacuació, trams d’escala, canvis de nivell, canvis de direcció i on hi hagi equips 

d’extinció d’incendis.  

 

o Col·locar extintors de pols tipus ABC 21A-113B-C a cada planta. 
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6. COMPLIMENT DE CTE 
 

Es procurarà aplicar el CTE en les actuacions, sempre que sigui viable tècnicament com 

econòmicament. 

 

6.1. DB-SE SEGURETAT ESTRUCTURAL 

Es comprova l’estabilitat de l’estructura existent 

 

BIGA DE FUSTA BLOC A L= 4,45m 

DADES INICIALS 

h= 0,20 m  Classe resistent C18  ρk= 320 kg/m
3
 → 3,20 kN/m

3
 

b= 0,15 m  E= 9.000 kN/mm2  I = 
12

3
bh

 = 
12

200150 3
⋅

 = 10
8
 mm

4
 

L= 4,45 m  G= 0,56 kN/mm
2
 

 

1. CÀRREGUES (segons taules de l’annex C del CTE-DB-SE-AE) 

ACCIONS PERMANENTS kN/m2 TOTAL 

Pes propi biga fusta 

0,15 · 0,20 x 1m = 0,0625m
3
 → 0,55m 

0,17 

2,42 kN/m
2
 

0,03 · 1 / 0,55 = 0,05m
3
  → 1,00m 

0,05m
3
 · 3,20 kN/m

3
 = 0,17 kN/m

2
 

Rajola hidràulica e = 0,07 mm 1,10 

Tarima fusta e = 30,00 mm 0,15  

Envans Distribució uniforme 1,00 

 

ACCIONS VARIABLES kN/m2 TOTAL 

Sobrecàrrega d’ús  en habitatges 2 2,00 kN/m
2
 

 

2. COMPROVACIÓ A FLEXIÓ SIMPLE 

• Càlcul de moment flector màxim  

Md = 1,35  
8

2
lq p ⋅

 + 1,50 
8

2
lqs ⋅

    qp = 2,42kN/m2 x 0,55m = 1,33kN/m 

       qs = 2,00kN/m2 x 0,55m = 1,20kN/m 

Md=  1,35  
8

45,433,1 2
⋅

 + 1,50 
8

45,420,1 2
⋅

 = 3,29 + 4,46 = 7,75 kNm 
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• Càlcul de mòdul resistent 

W = 
6

2
hb ⋅

 = 
6

20,015,0 2
⋅

 = 1 x  10
-3

 m
3
 

 

• Càlcul de la tensió màxima 

σmax = 
W

Md
 = 

33101

75,7

m

kNm

⋅

 = 7.752 kN/m
2 
→ 7,52N/mm

2
 

Xd = kmod 
m

X k

γ

 kmod = 0,80 (taula 2.4 del CTE-DB-SE-M, s’agafa el valor de menor durada) 

  �m = 1,30 (taula 2.3 del CTE-DB-SE-M, valor per a fustes massisses) 

Xd = 0,80 
30,1

20
 = 12,30 N/mm

2
 

Xd ≥ σmax → COMPLEIX 

 

3. COMPROVACIÓ DE LA FLETXA 

• Deformació per càrregues permanents  Up = 
384

5
 · 

EI

Lq p

4
⋅

 = 
384

5
 · 

8

4

109000

445033,1

⋅

⋅
 =

 7,54 mm 

• Deformació per càrregues permanents  Us = 
384

5
 · 

EI

Lqs

4
⋅

 = 
384

5
 · 

8

4

109000

445020,1

⋅

⋅
 = 

6,81 mm 

• Deformació per tallant   Ut = 0,96 · 
G

E
 · 

2










L

h
 = 0,96 · 

590

9000
 ·  

2

4450

200








= 

0,030mm 

• Deformació total   Utotal = [up · (1+ut) · (1+kp)] + [us · (1+ut) · (1+ks)] 

• Utotal = [7,54·(1+0,030)·(1+0,60)] + [6,81·(1+0,030)·(1+0,18)] = 12,43 + 8,28 = 20,70 mm 

• Fletxa màxima    ƒmax = 
200

L
 = 

200

4450
 = 22,25 mm 

 

ƒmax ≥ Utotal → SI COMPLEIX 
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BIGA DE FUSTA BLOC B L= 4,77m 

DADES INICIALS 

h= 0,20 m  Classe resistent C18  ρk= 320 kg/m
3
 → 3,20 kN/m

3
 

b= 0,15 m  E= 9.000 kN/mm2  I = 
12

3
bh

 = 
12

200150 3
⋅

= 10
8
 mm

4
 

L= 4,77 m  G= 0,56 kN/mm
2
 

1. CÀRREGUES (segons taules de l’annex C del CTE-DB-SE-AE) 

ACCIONS PERMANENTS kN/m2 TOTAL 

Pes propi biga fusta 

0,20 · 0,15 x 1m = 0,03m
3
 → 0,60m 

0,16 

2,41 kN/m
2
 

0,03 · 1 / 0,60 = 0,50m
3
     → 1,00m 

0,50m
3
 · 3,20 kN/m

3
 = 0,16 kN cada 1m

2
 

Rajola hidràulica e = 0,07 mm 1,10 

Tarima fusta e = 30,00 mm 0,15 

Envans Distribució uniforme 1,00 

 

ACCIONS VARIABLES kN/m2 TOTAL 

Sobrecàrrega d’ús  en habitatges 2,00 2,00 kN/m
2
 

 

2. COMPROVACIÓ A FLEXIÓ SIMPLE 

• Càlcul de moment flector màxim  

Md = 1,35  
8

2
lq p ⋅

 + 1,50 
8

2
lqs ⋅

    qp = 2,41kN/m2 x 0,60m = 1,45kN/m 

       qs = 2,00kN/m2 x 0,60m = 1,20kN/m 

Md=  1,35  
8

77,445,1 2
⋅

 + 1,50 
8

77,420,1 2
⋅

 = 5,57 + 5,12 = 10,69 kNm 

• Càlcul de mòdul resistent 

W = 
6

2
hb ⋅

 = 
6

20,015,0 2
⋅

 = 1 x  10
-3

 m
3
 

• Càlcul de la tensió màxima 

σmax = 
W

Md
 = 

33101

69,10

m

kNm

⋅

 = 10.690 kN/m
2 
→ 10,69N/mm

2
 

Xd = kmod 
m

X k

γ

 kmod = 0,80 (taula 2.4 del CTE-DB-SE-M, s’agafa el valor de menor durada) 

  �m = 1,30 (taula 2.3 del CTE-DB-SE-M, valor per a fustes massisses) 

Xd = 0,80 
30,1

20
 = 12,30 N/mm

2
 

Xd ≥ σmax → COMPLEIX 
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3. COMPROVACIÓ DE LA FLETXA 

• Deformació per càrregues permanents  Up = 
384

5
 · 

EI

Lq p

4
⋅

 = 
384

5
 · 

8

4

109000

477045,1

⋅

⋅
 =

 10,86 mm 

• Deformació per càrregues permanents  Us = 
384

5
 · 

EI

Lqs

4
⋅

 = 
384

5
 · 

8

4

109000

477020,1

⋅

⋅
 = 

8,98 mm 

• Deformació per tallant   Ut = 0,96 · 
G

E
 ·  

2










L

h
 = 0,96 · 

590

9000
 ·  

2

4770

200








 = 

0,016 mm 

• Deformació total   Utotal = [up · (1+ut) · (1+kp)] + [us · (1+ut) · (1+ks)] 

• Utotal = [10,86·(1+0,016)·(1+0,60)] + [8,98·(1+0,016)·(1+0,18)] = 17,65 + 10,77 = 28,42 mm 

• Fletxa màxima    ƒmax = 
200

L
 = 

200

4770
 = 23,85 mm 

 

ƒmax ≤ Utotal → NO CUMPLEIX, PRECISA DE REFORÇ ESTRUCTURAL 

Es proposa reduir la llum i alhora reforçar els recolzaments amb L-150 

 

COMPROVACIÓ DE LA FLETXA REDUINT LA LLUM AMB DUES L-150 

• Deformació per càrregues permanents  Up = 
384

5
 · 

EI

Lq p

4
⋅

 = 
384

5
 · 

8

4

109000

447045,1

⋅

⋅
 = 

8,37 mm 

• Deformació per càrregues permanents  Us = 
384

5
 · 

EI

Lqs

4
⋅

= 
384

5
 · 

8

4

109000

447020,1

⋅

⋅
 = 

 6,93 mm 

• Deformació per tallant   Ut = 0,96 · 
G

E
 ·  

2










L

h
 = 0,96 · 

590

9000
 ·  

2

4470

200








 = 

0,016 mm 

• Deformació total   Utotal = [up · (1+ut) · (1+kp)] + [us · (1+ut) · (1+ks)] 

• Utotal = [8,37·(1+0,016)·(1+0,60)] + [6,93·(1+0,016)·(1+0,18)] = 13,61 + 8,31 = 21,92mm 

• Fletxa màxima    ƒmax = 
200

L
 = 

200

4470
 = 22,35 mm 

 

ƒmax ≥ Utotal → SI COMPLEIX 
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BIGA DE FUSTA BLOC B L= 3,75m 

DADES INICIALS 

h= 0,20 m  Classe resistent C18  ρk= 320 kg/m
3
 → 3,20 kN/m

3
 

b= 0,15 m  E= 9.000 kN/mm2  I = 
12

3
bh

 = 
12

200150 3
⋅

= 10
8
 mm

4
 

L= 3,75 m  G= 0,56 kN/mm
2
 

1. CÀRREGUES (segons taules de l’annex C del CTE-DB-SE-AE) 

ACCIONS PERMANENTS kN/m2 TOTAL 

Pes propi biga fusta 

0,20 · 0,15 x 1m = 0,03m
3
 → 0,60m 

0,16 

2,41 kN/m
2
 

0,03 · 1 / 0,60 = 0,50m
3
     → 1,00m 

0,50m
3
 · 3,20 kN/m

3
 = 0,16 kN cada 1m

2
 

Rajola hidràulica e = 0,07 mm 1,10 

Tarima fusta e = 30,00 mm 0,15 

Envans Distribució uniforme 1,00 

 

ACCIONS VARIABLES kN/m2 TOTAL 

Sobrecàrrega d’ús  en habitatges 2 2,00 kN/m
2
 

 

2. COMPROVACIÓ A FLEXIÓ SIMPLE 

• Càlcul de moment flector màxim  

Md = 1,35  
8

2
lq p ⋅

 + 1,50 
8

2
lqs ⋅

   qp = 2,41kN/m2 x 0,60m = 1,45kN/m 

       qs = 2,00kN/m2 x 0,60m = 1,20kN/m 

Md=  1,35  
8

75,345,1 2
⋅

 + 1,50 
8

75,320,1 2
⋅

 = 3,44 + 3,16 = 6,60 kNm 

• Càlcul de mòdul resistent 

W = 
6

2
hb ⋅

 = 
6

20,015,0 2
⋅

 = 1 x  10
-3

 m
3
 

• Càlcul de la tensió màxima 

σmax = 
W

Md
 = 

33101

60,6

m

kNm

⋅

 = 6.600 kN/m
2 
→ 6,60N/mm

2
 

Xd = kmod 
m

X k

γ

 kmod = 0,80 (taula 2.4 del CTE-DB-SE-M, s’agafa el valor de menor durada) 

  �m = 1,30 (taula 2.3 del CTE-DB-SE-M, valor per a fustes massisses) 

Xd = 0,80 
30,1

20
 = 12,30 N/mm

2
 

 

Xd ≥ σmax → COMPLEIX 
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3. COMPROVACIÓ DE LA FLETXA 

• Deformació per càrregues permanents  Up = 
384

5
 · 

EI

Lq p

4
⋅

 = 
384

5
 · 

8

4

109000

375045,1

⋅

⋅
 =

 4,15 mm 

• Deformació per càrregues permanents  Us = 
384

5
 · 

EI

Lqs

4
⋅

= 
384

5
 · 

8

4

109000

375020,1

⋅

⋅
 = 

3,43 mm 

• Deformació per tallant   Ut = 0,96 · 
G

E
 ·  

2










L

h
 = 0,96 · 

590

9000
 ·  

2

3750

200








 = 

0,042 mm 

• Deformació total   Utotal = [up · (1+ut) · (1+kp)] + [us · (1+ut) · (1+ks)] 

• Utotal = [4,15·(1+0,042)·(1+0,60)] + [3,43·(1+0,042)·(1+0,18)] = 6,92 + 4,22 = 11,14 mm 

• Fletxa màxima    ƒmax = 
200

L
 = 

200

3750
 = 18,75 mm 

 

ƒmax ≥ Utotal → SI COMPLEIX 
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BLOC A MUR DE FAÇANA INTERIOR 

1. DADES INICIALS 

ACCIONS PERMANENTS kN/m2 TOTAL (kN/m) 

C
O

B
E

R
T

A
 Biga fusta 

0,15 · 0,20 x 1m = 0,0625m
3
 → 0,55m 

0,17 

1,82 ·  = 4,05 kN/m 

0,03 · 1 / 0,55 = 0,05m
3
  → 1,00m 

0,05m
3
 · 3,20 kN/m

3
 = 0,17 kN/m

2
 

Tarima fusta e = 30,00 mm 0,15 

2 capes de rasilles 1,50 

P
L

A
N

T
A

 P
IS

 x
 3

 

Biga fusta 0,50m
3
 · 3,20 kN/m

3
 = 0,16 kN cada 1m

2
 0,16 

2,41 ·  = 5,36 kN/m 

5,36 · 3plantes 

=16,09 kN/m 

Rajola 
hidràulica 

e = 0,07 mm 1,10 

Tarima fusta e = 30,00 mm 0,15 

Envans Distribució uniforme 1,00 

A
L

T
E

L
L
 Biga fusta 

0,07 · 0,15 x 1m = 0,0105m
3
 → 0,60m 

0,056 

0,21 ·  = 0,50 kN/m 

0,0105 · 1 / 0,60 = 0,0175m
3
 → 1,00m 

0,0175m
3
 · 3,20 kN/m

3
 = 0,056 kN/m

2
 

Tarima e = 30,00 mm 0,15 

M
U

R
 Mur de maó 

massís 

1 · 0,30 · 18,31 m = 5,49 m
3
 

18 kN/m
3
 · 5,49 m

3
 = 98,87 kN 

98,87 98,87 kN/m 

TOTAL ACCIONS PERMANENTS (qp) 119,51 kN/m 

 

ACCIONS VARIABLES kN/m2 TOTAL (kN/m) 

Sobrecàrrega d’ús en Zones Residencials 2,00 
2 · L/2 = 4,45 kN/m 

4,45 · 3plantes= 13,35kN/m 

Sobrecàrrega d’ús en cobertes d’ús privat 1,00 1 · L/2 = 2,22 kN/m 

Neu 0,40 0,40 · L/2 = 0,89 kN/m 

TOTAL ACCIONS VARIABLES (qv) 16,46 kN/m 

 

TOTAL ACCIONS (1,35 qp + 1,50 qv) 186,03 kN/m 

 

2. CÀLCUL DE RESISTENCIA A COMPRESSIÓ BASE DEL MUR DE MAÓ MASSÍS 

Maó massís manual 

e= 0,30 m   N= 186,03 kN/m 

tram =1,00 m   σmax= 2 N/mm
2
 (valor segons taula 4.4 del CTE-DB-F) 

σd= 186,03 / 0,30 = 620,10 kN/m
2
 = 0,620 kg/cm

2
 

σd ≤ σmax → SI COMPLEIX 



 54        DIAGNOSIS I PROJECTE BÀSIC DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR DEL C/ JONQUERES NÚM. 8 

               6. COMPLIMENT DE CTE                                                            YOKO ISAURA ELIAS ONKAI 

BLOC A MUR MITGERA 

1. DADES INICIALS 

ACCIONS PERMANENTS kN/m2 TOTAL (kN/m) 

C
O

B
E

R
T

A
 Biga fusta 0,05m

3
 · 3,20 kN/m

3
 = 0,17 kN/m

2
  

1,82 ·  = 4,05 kN/m 
Tarima fusta e = 30,00 mm 0,15 

2 capes de rasilles 1,50 

P
L

A
N

T
A

 P
IS

 x
 3

 Biga fusta 0,50m
3
 · 3,20 kN/m

3
 = 0,16 kN 0,16 

2,41 ·  = 5,36 kN/m 

5,36 · 3plantes 

=16,09 kN/m 

Rajola hidràulica e = 0,07 mm 1,10 

Tarima fusta e = 30,00 mm 0,15 

Envans Distribució uniforme 1,00 

A
L

T
E

L
L
 Biga fusta 0,0175m

3
 · 3,20 kN/m

3
 = 0,056 0,056 

0,21 ·  = 0,50 kN/m Tarima e = 30,00 mm 0,15 

À
T

IC
S

 

Biga metàl·lica 

~ IPN-100 

0,0832 N/m · 4,45m = 0,37 kN 

cada 50 cm → cada 1m = 0,74 kN 
0,74 

2,24 kN/m 

2 capes de rasilles 1,50 

M
U

R
 Mur de maó 

massís 

1 · 0,30 · 19,22 m = 5,77 m
3
 

18 kN/m
3
 · 5,77 m

3
 = 103,86 kN 

103,86 103,86 kN/m 

TOTAL ACCIONS PERMANENTS (qp) 126,74 kN/m 

 

ACCIONS VARIABLES kN/m2 TOTAL (kN/m) 

Sobrecàrrega d’ús en Zones Residencials 2,00 
2 · L/2 = 4,45 kN/m 

4,45 · 3plantes= 13,35kN/m 

Sobrecàrrega d’ús en trasters 3,00 3 · L/2 = 6,67 kN/m 

Sobrecàrrega d’ús en cobertes d’ús privat 1,00 1 · L/2 = 2,22 kN/m 

Neu 0,40 0,40 · L/2 = 0,89 kN/m 

TOTAL ACCIONS VARIABLES (qv) 23,13 kN/m 

 

TOTAL ACCIONS (1,35 qp + 1,50 qv) 205,79 kN/m 

2. CÀLCUL DE RESISTENCIA A COMPRESSIÓ BASE DEL MUR DE MAÓ MASSÍS 

Maó massís manual 

e= 0,30 m   N= 205,79 kN/m 

tram =1,00 m   σmax= 2 N/mm
2
 (valor segons taula 4.4 del CTE-DB-F) 

σd= 205,79 / 0,30 = 685,98 kN/m
2
 = 0,686 kg/cm

2
 

σd ≤ σmax → SI COMPLEIX 
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BLOC B MUR DE FAÇANA 

1. DADES INICIALS 

ACCIONS PERMANENTS kN/m2 TOTAL (kN/m) 

C
O

B
E

R
T

A
 Biga fusta 

0,25 · 0,25 x 1m = 0,0625m
3
 → 0,70m 

0,29 

1,94 ·  = 4,63 kN/m 

0,0625 · 1 / 0,70 = 0,089m
3
  → 1,00m 

0,089m
3
 · 3,20 kN/m

3
 = 0,29 kN/m

2
 

Tarima fusta e = 30,00 mm 0,15  

2 capes de rasilles 1,50 

P
L

A
N

T
A

 P
IS

 x
 4

 

Biga fusta 

0,20 · 0,15 x 1m = 0,03m
3
 → 0,60m 

0,16 

2,41 ·  = 5,75 kN/m 

5,75 · 4plantes= 23 kN/m 

0,03 · 1 / 0,60 = 0,05m
3
     → 1,00m 

0,05m
3
 · 3,20 kN/m

3
 = 0,16 kN cada 1m

2
 

Rajola 
hidràulica 

e = 0,07 mm 1,10 

Tarima fusta e = 30,00 mm 0,15  

Envans Distribució uniforme 1,00 

A
L

T
E

L
L
 Biga fusta 

0,07 · 0,15 x 1m = 0,0105m
3
 → 0,60m 

0,056 

0,21 ·  = 0,50 kN/m  

0,0105 · 1 / 0,60 = 0,0175m
3
 → 1,00m 

0,0175m
3
 · 3,20 kN/m

3
 = 0,056 kN/m

2
 

Tarima e = 30,00 mm 0,15  

M
U

R
S

 

Mur de pedra 
Sorrenca 

1 · 0,52 · 12,60m = 6,55 m
3
 

30 kN/m
3
 · 6,55 m

3
 = 196,56 kN 

196,56 

228,24 kN/m 

Mur de maó 
massís 

1 · 0,30 · 5,86 m = 1,76 m
3
 

18 kN/m
3
 · 1,76 m

3
 = 31,68 kN 

31,68 

TOTAL ACCIONS PERMANENTS (qp) 256,37 kN/m 

 

ACCIONS VARIABLES kN/m2 TOTAL (kN/m) 

Sobrecàrrega d’ús en Zones Residencials 2,00 
2 · L/2 = 4,77 kN/m 

4,77 · 5plantes= 23,85kN/m 

Sobrecàrrega d’ús en cobertes d’ús privat 1,00 1 · L/2 = 2,39 kN/m 

Neu 0,40 0,40 · L/2 = 095 kN/m 

TOTAL ACCIONS VARIABLES (qv) 27,19 kN/m 

 

TOTAL ACCIONS (1,35 qp + 1,50 qv) 386,88 kN/m 
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2. CÀLCUL DE RESISTENCIA A COMPRESSIÓ BASE DEL MUR DE PEDRA 

Pedra sorrenca de Montjuic 

e= 0,52 m   N= 386,88 kN/m 

l =1,00 m   σmax= 421 kg/cm2  

 

σd= 386,88 / 0,52 = 744 kN/m
2
 = 7,44 kg/cm

2
 

σd ≤ σmax → SI COMPLEIX 
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BLOC B MUR INTERIOR 

1. DADES INICIALS 

ACCIONS PERMANENTS kN/m2 TOTAL (kN/m) 

C
O

B
E

R
T

A
 Biga fusta 

0,25 · 0,25 x 1m = 0,0625m
3
 → 0,70m 

0,29 

1,94 ·  = 4,63 kN/m 

0,0625 · 1 / 0,70 = 0,089m
3
  → 1,00m 

0,089m
3
 · 3,20 kN/m

3
 = 0,29 kN/m

2
 

Tarima fusta e = 30,00 mm 0,15  

2 capes de rasilles 1,50 

P
L

A
N

T
A

 P
IS

 x
 4

 

Biga fusta 

0,20 · 0,15 x 1m = 0,03m
3
 → 0,60m 

0,16 

2,41 ·  = 5,75 kN/m 

5,75 · 4plantes= 23 kN/m 

0,03 · 1 / 0,60 = 0,05m
3
     → 1,00m 

0,05m
3
 · 3,20 kN/m

3
 = 0,16 kN cada 1m

2
 

Rajola 
hidràulica 

e = 0,07 mm 1,10 

Tarima fusta e = 30,00 mm 0,15  

Envans Distribució uniforme 1,00 

A
L

T
E

L
L
 Biga fusta 

0,07 · 0,15 x 1m = 0,0105m
3
 → 0,60m 

0,056 

0,21 ·  = 0,50 kN/m  

0,0105 · 1 / 0,60 = 0,0175m
3
 → 1,00m 

0,0175m
3
 · 3,20 kN/m

3
 = 0,056 kN/m

2
 

Tarima e = 30,00 mm 0,15  

E
S

C
A

L
A

 

3 rajoles 1,10 kN/m
2
 · 3 = 3,30 kN/m

2
 3,30 

5,60 ·  = 7,62 kN/m 
Maó foradat 12 kN/m

3
  · 0,10m = 1,20 kN/m2 1,20 

Pav. rajola 1,10 kN/m
2
 1,10 

M
U

R
S

 

Mur de pedra 
Sorrenca 

1 · 0,52 · 2,90m = 1,51 m
3
 

30 kN/m
3
 · 1,51 m

3
 = 45,24 kN 

45,24 

121,92 kN/m 

Mur de maó 
massís 

1 · 0,30 · 14,20 m = 4,26 m
3
 

18 kN/m
3
 · 4,26 m

3
 = 76,68 kN 

76,68 

Pilar fossa Ø100   2,50m · 61,70 kN/m = 154,25 kN 154,25 154,25 

TOTAL ACCIONS PERMANENTS (qp) 311,92 kN/m 
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ACCIONS VARIABLES kN/m2 TOTAL (kN/m) 

Sobrecàrrega d’ús en Zones Residencials 2,00 
2 · 4,77/2 = 4,77 kN/m 

4,77 · 5plantes= 23,85kN/m 

Sobrecàrrega d’escales +1,00 3,00 · 2,72/2 = 4,08 kN/m 

Sobrecàrrega d’ús en cobertes d’ús privat 1,00 1 · 4,77/2 = 2,39 kN/m 

Neu 0,40 0,40 · 7,49/2 = 1,50 kN/m 

TOTAL ACCIONS VARIABLES (qv) 31,82 kN/m 

 

TOTAL ACCIONS (1,35 qp + 1,50 qv) 468,82 kN/m 

 

2. CÀLCUL DE RESISTENCIA A COMPRESSIÓ BASE DEL PILAR DE FOSSA 

Pilar de fossa 

Ø 150mm 

A= 7,85 · 10
-3

 m
2  

i = 15 · 0,25 = 3,75cm 

h= 2,50 m    

llum =1,70 m    N= 468,82 kN/m · 1,70 =796,99 kN = 796.994N = 70.699,40kg 

Axil d’esgotament: 

N= 
ω

σ Ae ⋅

  · 








1000

1
=  

33,3

71,1762600 ⋅
 · 









1000

1
= 137,97 T = 137.970 kg 

β = 2 → λ = 
i

L⋅β
 = 

75,3

2502 ⋅
 = 133,33 → ω = 3,33 

 

σd ≤ σmax → SI COMPLEIX 
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6.2. DB-SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 

SI-1 Propagació interior: 

Resistència al foc: 

 ÚS PREVIST 
NÚM. 

SECTORS 

CONDICIONS 

PARETS I 
SOSTRES 

PORTES 

SECTORS D’INCENDI 
Ús residencial habitatge 16 

15m<hd ≤ 28m → 

EI ≥ 90 
EI 45 – C5 

Escales 2 EI ≥ 90 EI 45 – C5 

LOCALS I ZONES DE 
RISC ESPECIAL 

Trasters 

50<S≤100m² 
3 EI ≥ 90 EI 45 – C5 

Locals de comptadors i 

quadres generals de 

distribució 

1 EI ≥ 90 EI 45 – C5 

Recorregut d’evacuació < 25m 

ESPAIS OCULTS O 
PASSOS 

D’INSTAL·LACIONS 
Es procura que siguin superficials, vistes o que siguin secció < 50cm² 

 

Reacció al foc: 

 
REVESTIMENTS 

SOSTRES I PARETS TERRES 

ESPAIS I ZONES OCUPABLES C-s2, d0 EFL 

LOCALS DE RISC ESPECIAL B-s1, d0 CFL-s1 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES Segons reglamentació específica REBT 2002 

 

SI-2 Propagació exterior: 

MITGERES I 

FAÇANES 

Elements verticals separadors d’altres edificis EI>120 COMPLEIX 

Limitació del risc de propagació entre dos 

sectors 

HORITZONTAL NO COMPLEIX 

VERTICAL NO COMPLEIX 

COBERTES 

Franja de 50 cm REI>120 de la mitgera 

Franja de 100 cm REI>120 d’altres sectors d’incendis 

Prolongar la paret 60cm sobre acabat 

NO COMPLEIX 

Distancia entre façanes i cobertes de sectors d’incendis diferents 

amb elements EI<60 
NO COMPLEIX 
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SI-3 Evacuació d’ocupants: 

1. El local 1, és un gimnàs. Es considera espai de pública concurrència, però degut a la seva 

ubicació, no pot tenir un recorregut d’evacuació alternatiu al de la resta de l’edifici. 

 

2. Càlcul d’ocupació 

Residencial vivenda 1persona/20m²  

Pública concurrència 1 persona/1,50m²  

Zones de serveis de bars i cafeteries 1 persona/10 m2 

Magatzems i arxius 1 persona/40 m2 

 BLOC A BLOC B 

Pl. Baixa Local 1 115 Local 2 4 Local 3 99 Local 4 1 

Pl. Entresol 
    Entl. 1ª 3 Entl. 3ª 2 

    Entl. 2ª 3   

Pl. Principal Pral. 1ª 3 Pral. 2ª 4 Pral. 1ª 7   

Pl. Primera 1r 1ª 4 1r 2ª 3 1r 1ª 4 1r 2ª 4 

Pl. Segona 2n 1ª 5 2n 2ª 4 2n 1ª 7 2n 2ª 6 

Pl. Coberta Àtic 1ª 2 Àtic 2ª 1     

TOTAL 145 136 

 

 

3. Cada planta te únicament una sortida de planta 

El recorregut des de qualsevol punt fins a la sortida de planta sí que excedeix els 25m, però 

no es possible buscar una sortida alternativa directe al exterior. 

L’altura d’evacuació descendent no excedeix els 28m 

 

4. Dimensionat dels medis d’evacuació en funció de l’ocupació: 

DIMENSIONAT DELS MEDIS 

D’EVACUACIÓ 

Portes i passos A≥P/200 o 80 cm SI 

Passadissos i rampes A≥P/200 o 100cm   NO 

Escales no protegides A≥P/160 NO 

 

La configuració de l’edifici ja esta molt definida, suposaria una despesa desproporcionada 

adaptar les escales al CTE. 

 

5. Protecció d’escales: 

Les escales d’aquest edifici no són protegides. 
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SI-4 Instal·lacions de protecció contra incendis: 

Extintors 21A-113B a 15m de recorregut en planta des de tot punt d’evacuació 

 

SI-5 Intervenció dels bombers 

1. Aproximació als edificis i entorn de l’edifici 

L’amplada lliure del carrer > 3,50 m 

Altura mínima lliure o galibo = la de l’edifici 

Capacitat portant de la via > 20kN/m2 

L’edifici esta alineat a carrer 

 

2. Accessibilitat per façana 

La majoria de les obertures son accessibles pels bombers ja que l’ampit es troba a menys 

de 1,2m, l’amplada supera els 80 cm i l’altura supera els 1,20m 

 

SI-6 Resistència al foc de l’estructura 

Mirar 5.1 Seguretat estructural 
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6.3. DB-SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
 

SUA-1 Seguretat envers caigudes 

1. Lliscabilitat dels terres 

ZONA CLASSE RESISTENCIA AL DESLLIÇAMENT 

Entrada 2 
35< Rd <45 

Escales 2 

Tram d’escales que dona a coberta 3 45< Rd 

 

2. Discontinuïtats en el paviment 

Els paviments de les zones comuns de l’edifici són continus, sense juntes que sobresurtin 

més de 4mm, ni desnivells superiors a 5 cm, ni perforacions o forats. 

 

3. Desnivells 

 
ALTURA 

TOTAL 

RESISTENCIA  

(segons DB-SE-AE) 
CONFIGURACIÓ 

Baranes escales i 

replans 

∆H>6m 

h→110 

Resisteixen una empenta 

horitzontal en l’extrem superior → 

qk≥0,8 kN/m 

No escalables, de barrots 

verticals separats cada 10 cm. 

Barra de protecció a 

coberta 

∆H>6m 

h→110 

Cobertes accessibles 

privadament→ qk≥1,6kN/m 

Muntada sobre ampit ceràmic 

de coberta de 35cm de gruix 

 

 

4. Escales i rampes 

Les escales existents no compleixen aquest apartat del código técnico, ja que no tenen un 

número constant de graons (escala B), ni segueixen el disseny que marca la normativa, però 

no es modificaran ja que es considera que, al tenir un bon estat estructural, suposaria una 

despesa econòmica desproporcionada. 

 

5. Neteja dels envidraments exteriors 

Les fusteries de les escales són corredisses, és a dir, practicables i fàcilment desmuntables. 

Les fusteries dels interiors de les vivendes i locals no són objecte d’estudi. 
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SUA-2 Seguretat envers el risc d’impacte o enganxades 

Altura lliure de passos de portes 2,20m Altura lliure de portes 2,00m 

Elements volants a altura < 2m NO 

Elements sortints de les parets que no arrenquin del terra i que presentin risc d’impacte NO 

Passadissos d’amplada < 2,50m són envaïts per obertura de porta NO 

Resistència X/Y)Z de porta d’entrada a la finca formada en part per elements de vidre, 

segons la norma UNE-EN 12600:2003 

“1,2 o 3 

(BóC)qualsevol” 

Portes corredisses o portes amb dispositius automàtics d’obertura i tancament NO 

 

SUA-3 Seguretat envers els risc d’empresonament en recintes 

La força necessària per obrir les portes és inferior o igual a 140N. 

 

SUA-4 Seguretat envers el risc causat per la il·luminació 

Nivell d’il·luminació (il·luminància mesurada a nivell de terra) 

Enllumenat normal 

Factor d’uniformitat ≥ 40% 
Interior Exterior (Coberta) 

E≥100 lux E≥20 lux 

Enllumenat d’emergència 

En sortides i recorreguts d’evacuació: 
Eix central → E≥1 lux 

Banda central que compren con a mínim la meitat de l’amplada de la via 

→ E≥0,50 lux 

 

Instal·lacions manuals de PCI, equips de seguretat i quadres 

d’enllumenat → E≥5 lux 

 

SUA-5 Seguretat  envers el risc  causat per situacions d’alta ocupació 

No és d’aplicació 

 

SUA-6 Seguretat envers el risc d’ofegament 

No és d’aplicació 

 

SUA-7 Seguretat envers el risc causat per vehicles en moviment 

No és d’aplicació 

 

SUA-8 Seguretat envers el risc causat per l’acció d’un llampec 

No és d’aplicació, per trobar-se integrat dins la xarxa urbana de la ciutat. 

 

SUA-9 Accessibilitat 

La configuració de l’edifici no permet crear un itinerari accessible per a les vivendes. 
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6.4. DB-HS SALUBRITAT 
 

HS-1 Protecció envers la humitat 

Terres: 

Grau de impermeabilitat del terra: 2 

C2-C3 - Es farà una solera de formigó amb retracció moderada i a sobre se li aplicarà una 

hidrofugació complementaria  amb un líquid que saturi els porus. 

 

Façanes: 

Grau de impermeabilitat de la façana segons la taula 2.5: 

 
Grau d’exposició 

al vent (taula 2.6) 

Zona pluviomètrica 

(figura 2.4) 

Grau de 

impermeabilitat 

Classe d’entorn E1 

V2 III 3 Zona eòlica C 

Altura de l’edifici 16-40m 

 

R1 El revestiment continu ha de tenir un gruix compres entre 10-15mm, ha de ser capaç de 

garantir la seva adherència al suport i ser permeable al vapor.  

B1-El parament ha de tenir un aïllant tèrmic no hidròfil a la cara interna de la fulla principal. 

 

Punts singulars: 

o Juntes de dilatació – No n’hi ha 

o Contacte amb el terra - En comptes de col·locar una làmina impermeable a 15 cm del 

terra, el mur es tractarà amb resines que saturin els porus. 

o Trobada amb forjats i pilars – No n’hi ha 

o Fusteries - Com que les fusteries estan reculades respecte el pla de façana, cal que 

es col·loquin escopidors impermeables a les obertures, amb 10% de pendent cap a 

l’exterior i amb un goteró a la part inferior separat 2 cm del pla de façana. 

o Ampits i remats de façana – Han de disposar d’escopidors fixats sobre un làmina 

impermeable amb una pendent del 10% cap a l’exterior. Les peces han de disposar 

de goterons a la seva cara inferior separats 2 cm del pla de façana. 

o Peces ancorades – Per evitar la filtració d’aigua, les peces que estiguin ancorades 

sobre plans horitzontals de la façana, es segellaran amb un element de goma. 

o Ràfecs i cornises – Tindran una pendent cap a l’exterior del 10% i es col·locaran 

sobre làmines impermeables que a la trobada amb paraments verticals, remuntaran 

15 cm sobre les peces d’acabat per garantir la impermeabilització. Les peces 

d’acabat disposaran de goteró. 
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Cobertes: 

Sistema de formació de pendents: les pròpies bigues de fusta, pendent del 10%. 

Sobre l’acabat actual s’afegirà una capa unificadora i reguladora de 3 cm de morter. 

A sobre s’hi fixaran dues capes de làmina impermeable bituminosa a trencajunts, una capa 

separadora i plaques de poliestirè expandit de 5 cm de gruix.  

La capa de protecció, rasilles ceràmiques, es col·locarà sobre una capa separadora 

antipunxonament, ja que la coberta és transitable. 

 

En les trobades amb altres elements de les cobertes, com ara paraments verticals, juntes de 

dilatació o boneres, es col·locarà una làmina impermeable de reforç. Es pujaran les vores de 

la làmina impermeable 20cm en tot el perímetre, fent una reculada de 3x3 cm al mur per 

encaixar-hi la làmina a biaix i es protegirà amb un minvell ceràmic. 

 

Es posaran juntes de dilatació a cada punt singular de 3cm de gruix i que afectaran a totes 

les capes de coberta. A més, també es posaran juntes de dilatació de l’element de protecció 

ceràmic en una retícula de 5x5m. 

 

Augmentar el diàmetre dels embornals fins a 73mm, disposaran d’una ala de 10 cm d’ample 

i incorporaran un element de protecció de d’entrada de sòlids. Afegir una làmina 

impermeable de reforç al voltant de l’embornal i rebaixar la capa base sota la capa 

impermeable, per garantir la pendent cap a l’embornal. 

 



DIAGNOSIS I PROJECTE BÀSIC DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR DEL C/ JONQUERES NÚM. 8 67 
YOKO ISAURA ELIAS ONKAI                                                                                                6. COMPLIMENT DE CTE 

HS-2 Recollida i evacuació de residus 

No es aplicable. 

 

HS-3 Qualitat de l’aire interior 

La ventilació serà natural a través d’obertures fixes mixtes col·locades en les mateixes 

fusteries. 

CABAL DE VENTILACIÓ MÍNIM EXIGIT qv (l/s) segons taula 2.1 

Local Per m2 útil segons CTE Àrea m2 Cabal  (qv) 

Zones 

comuns 

Escala A 

1 l/m
2
 

64,95 m
2
 64,95 l/s 

Escala B 42,16 m
2
 42,16 l/s 

Entrada 44,73 m
2
 44,73 l/s 

Trasters 

Traster 1 

0,7 l/m
2
 

9,27 m
2
 6,49 l/s 

Traster 2 8,59 m
2
 6,01 l/s 

Traster 3 2,28 m
2
 1,69 l/s 

 

Les obertures donen a espais oberts amplis on es pot inscriure un cercle de diàmetre 

superior a 3m. 

Les obertures disposen d’elements per evitar l’entrada d’aigua de pluja. 

 

ÀREA EFECTIVA DE LES OBERTURES DE VENTILACIÓ MIXTES (cm2) segons taula 4.1 

Local Per m2 útil segons CTE Cabal  (qv) Àrea (cm2) 

Zones 

comuns 

Escala A 

8qv 

64,95 l/s 519,60 cm
2
 

Escala B 42,16 l/s 337,28 cm
2
 

Entrada 44,73 l/s 357,84 cm
2
 

Trasters 

Traster 1 

8qv 

6,49 l/s 51,92 cm
2
 

Traster 2 6,01 l/s 48,08 cm
2
 

Traster 3 1,69 l/s 13,52 cm
2
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HS-4 Subministra d’aigua 

Es farà una instal·lació nova d’aigua amb canonades de polipropilè. 

El cabal subministrat és suficient i regular, la pressió és de 40 kg/m2 pel que no es fa 

necessari un grup de pressió. 

Els diàmetres de les canonades es determinen en funció del cabal i la velocitat. 

TRAM 
CABAL VELOCITAT DIÀMETRE 

Q (l/s) v (m/s) Ø (mm) 

Escomesa 9,33 1,50 90 

Vivenda tipus 0,72 1,50 25 

Local 1 2,65 1,50 50 

Local 2 1,67 1,50 40 

Local 3 1,10 1,50 40 

Serveis Comuns 0,20 1,50 20 

 

Els càlculs queden recollits en l’annex 2. 

 

o Clau de subministra - Es col·locarà en una arqueta sota l’estora de l’entrada. 

o Filtre de la instal·lació general - Serà de tipus Y i es col·locarà a la mateixa arqueta a 

continuació de la clau de subministra. 

o Comptadors - es situaran dins d’un armari d’obra de 1,10x2,00x0,65m de profunditat 

en una zona comunitària de la planta baixa.  

Les portes seran metàl·liques i disposaran d’obertures que permetin la ventilació.  

Els comptadors es distribuiran en 3 files. Abans de cada comptador es col·locarà una 

clau de tall. Després del comptador es col·locarà una vàlvula antiretorn. 

El terra de l’armari tindrà una pendent del 2% i disposarà d’un embornal. 

Les parets estaran enlluïdes amb ciment portland. 

o Canonades - Discorreran pel sostre de l’entrada a la finca sobre safates fins a l’altura 

del pati interior, on giraran per pujar paral·leles a la façana posterior.  

Es disposarà d’una vàlvula de tall a la seva base i una clau de pas amb aixeta per 

permetre el buidat del muntant.  

En la seva part superior, es col·locaran dispositius de purga.  

En tot moment estaran protegides amb un tub de plàstic, per evitar el seu 

deteriorament davant l’exposició directe a la intempèrie. 

En cas d’haver de travessar un mur o sostre, les canonades es faran passar per dins 

d’una funda circular de diàmetre superior 

o Abans de l’entrada a cada vivenda, es col·locarà una clau de pas, per poder 

sectoritzar el sistema 
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HS-5 Dimensionat de xarxa d’evacuació  

De la xarxa d’evacuació actual s’aprofitaran els baixants de PVC. La resta de baixants i 

col·lectors es substituiran per canonades de PVC dimensionades segons la normativa 

vigent. 

Per la complexitat de l’edifici i l’heterogeneïtat de la distribució de les cambres humides, s’ha 

decidit fer una xarxa no separativa. 

 

Determinació del diàmetre nominal dels canalons 

DIÀMETRE NOMINAL CANALÓ 

ESPAI SUPERFICIE PENDENT CANALÓ DN CANALÓ 

Coberta àtics ≤ 80 m
2
 1% 125 

Coberta escala A+traster ≤ 45 m
2
 1% 100 

Coberta escala A ≤ 45 m
2
 1% 100 

Coberta traster 2 ≤ 45 m
2
 1% 100 

 

Determinació del diàmetre dels baixants 

DIÀMETRE NOMINAL BAIXANTS 

Baixant 1 Ud Baixant 2 Ud Baixant 3 Ud Baixant 4 Ud Baixant 5 Ud Baixant 6 Ud 

4 Aigüeres 12 4 Aigüeres 12   1 Aigüera 3 3 Aigüeres 9   

2 Lav 6 4 Lav 12 1 Lav 3 2 Lav 3 3 Lav 9   

2 Lpl 6 4 Lpl 12     3 Lpl 9   

3 Lavabos 3 4 Lavabos 4 1 Lavabo 1 1 Lavabo 1 6 Lavabos 6 2 Lavabos 2 

2 Banyeres 6 3 Banyeres 9   1 Banyera 3 3 Banyeres 9   

2 Dutxes 4 1 Dutxa 2 1 Dutxa 2   2 Dutxa 4 1 Dutxa 2 

3 WC 12 4 WC 16 1 WC 4 3 WC 12 6 WC 24 2 WC 8 

2 Bidets 4 2 Bidet 4 1 Bidet 2 1 Bidet 2 2 Bidets 4   

53 Ud 71 Ud 12 Ud 24 Ud 74 Ud 12 Ud 

110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 

 

Pel dimensionat de la xarxa d’evacuació mixta, cal transformar el número d’unitats dels 

aparells sanitaris en superfície de coberta. Si el número d’unitats no supera 250, la 

superfície de coberta equivalent serà 90 m2. 

Diàmetre dels col·lectors enterrats 

DIÀMETRE NOMINAL COL·LECTOR 

BAIXANT 
SUPERFICIE TOTAL 

(m
2
) 

SUPERFÍCIE DE 

REFERÈNCIA 

PENDENT 

% 

DN BAIXANT 

(Taula 4.9) 

Baixant 1 -2 37,22 + 90 = 127,22 m
2
 323 m

2
 2 % 110 

Baixant 2 - ext 254,44 m
2
 323 m

2
 2 % 110 

Baixant 4,5 i 6 -

ext 
533,89 m

2
 826 m

2
 2 % 160 
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Es crearà una xarxa de ventilació primaria allargant els baixant per sobre el nivell de 

coberta. 

Els col·lectors enterrats, aniran dins d’una rasa d’ample igual al diàmetre del tub més 50cm, 

l’altura de la rasa anirà en funció de la pendent del col·lector, però mai serà menor a 80 cm. 

La canonada es recolzarà sobre un llit de sorra de 10 cm de gruix. 

S’instal·larà una arqueta de registre al peu de cada baixant, cada 15 m en el recorregut del 

col·lector enterrat. 

S’instal·larà una arqueta sifònica registrable abans de la sortida de l’edifici. 

Les arquetes seran prefabricades. 

 

 

6.5. DB-HR PROTECCIÓ ENVERS EL SOROLL 

L’heterogeneïtat dels materials i mètodes constructius de l’edifici dificulta el càlcul de la 

transmissió del soroll, que no es pot realitzar mitjançant el mètode simplificat perquè els 

forjats no estan composats per elements de formigó. 
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6.6. DB-HE ESTALVI D’ENERGIA 

L’edifici objecte d’estudi es situa al municipi de Barcelona, zona climàtica C2. 

 

Els interiors dels habitatges i locals es consideren espais habitables de carga interna baixa. 

Les escales i altres espais comuns, es consideren espais no habitables. 

 

Per al càlcul de la demanda energètica d’aquest edifici s’ha seguit la opció simplificada, 

comprovant el paràmetres de transmitància tèrmica dels murs, les obertures, la coberta i els 

terres, i les condensacions tan superficials com intersticials.  

En cas de no complir algun d’aquests paràmetres, es realitzen propostes de millora. Cal tenir 

en compte però, que moltes d’aquestes propostes no seran objecte d’aplicació en aquest 

projecte, doncs no es te previst la intervenció en el interior dels habitatges ni l’adequació 

tèrmica d’aquests.  

 

Els càlculs de les conclusions que aquí es presenten, estan desenvolupats en l’annex 3. 

 

Murs: 

Es diferencien 5 tipus de parets:  

o El mur de pedra de 52 cm de gruix de la façana principal 

o El mur de maó massís de 15 cm de gruix de la façana posterior del bloc B 

o El mur de maó massís de 30 cm de gruix de la façana interior del bloc A 

o El mur de mitgera de 30 cm de maó massís  

o El mur de 15 cm de maó massís que dona a l’escala 

 

Tots els murs tenen  una transmitància superior a la màxima permesa per la norma. 

 

Per millorar el comportament tèrmic dels murs, en tots els casos, i per tal de seguir un criteri 

unitari, es proposa actuar des de l’interior, fixant una placa de poliestirè expandit de 3 cm de 

gruix, amb una conductivitat de 0,046 W/mk i tapar-lo amb un trasdossat de cartró-guix.  

MUR 
Transmitància 

tèrmica inicial 

Transmitància 

tèrmica final UM 

Transmitància 

tèrmica màxima UMmax 

COMPLEIX? 

UM ≤ UMAX 

Façana carrer 1,70 W/m
2
k 0,71 W/m

2
k 

0,95 W/m
2
k 

SI 

Façana posterior 2,78 W/m
2
k 0,85 W/m

2
k SI 

Façana interior 1,98 W/m
2
k 0,76 W/m

2
k SI 

Mitgera 1,68 W/m
2
k 0,81 W/m

2
k SI 

Paret escala 2,11 W/m
2
k 0,78 W/m

2
k SI 
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Es comprova que no es produeixin condensacions superficials ni intersticials. 

       

Figura 6.1 Diagrames de les condensacions intersticials de la façana del carrer 

Es comprova que el paràmetre característic mig no superi el valor límit  marcat pel document. 

UMm ≤ UMlim 

MUR 
Transmitància 

tèrmica UM 

Àrea  

AM 
AM · UM 

Transmitància 

mitja UM 

Transmitància 

límit UMlim 

COMPLEIX? 

UM ≤ UMlim 

Façana carrer 0,71 W/m
2
k 238,40 169,26 

0,72 0,73 W/m
2
k SI 

Façana post. 0,85 W/m
2
k 99,19 84,31 

Façana interior 0,76 W/m
2
k 294,70 223,97 

Mitgera 0,81 W/m
2
k 577,77 467,99 

 

Obertures: 

S’analitza la transmitància tèrmica de les obertures a partir de les façanes. 

Es consideren vidres normals 4-6-4 i fusteries de fusta o metàl·liques amb trencament del 

pont tèrmic. 

FAÇANA 
Transmitància 

obertures UHm 

Transmitància 

límit UHmax 

COMPLEIX 

UHm ≤ UHmax 

Façana carrer 3,62 W/m
2
k 

4,40 W/m
2
k 

SI 

Façana post. 2,66 W/m
2
k SI 

Façana int.llarga 3,73 W/m
2
k SI 

Façana int.curta 2,44 W/m
2
k SI 

 

Es comprova que el paràmetre característic mig no superi el valor límit  marcat pel document.  

UHm ≤ UHlim 

FAÇANA 
Transmitància 

obertures UHm 
Orientació 

% 

Obertures 

Transmitància 

mitja UM 

Transmitància 

límit UHlim 

COMPLEIX 

UHm ≤ UHlim 

Façana carrer 3,52 W/m
2
k SO 26% 3,66 W/m

2
k 4,30 W/m

2
k SI 

Façana post. 2,15 W/m
2
k N 25% 

2,88 W/m
2
k 2,90 W/m

2
k 

SI 

Façana int.llarga 2,44 W/m
2
k SE 27% SI 

Façana int.curta 3,73 W/m
2
k N 16% 3,66 W/m

2
k 4,30 W/m

2
k SI 
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Coberta: 

Està formada únicament per dues capes de rasilles. 

La coberta actual, supera més de deu vegades la transmitància permesa per la norma i a 

més, pateix condensacions superficials internes. 

 

Es proposa actuar des de l’exterior afegint una capa reguladora de formigó alleugerit, 

plaques poliestirè expandit de 5 cm de gruix i 0,029 W/mk de conductivitat tèrmica i una 

capa d’acabat de rasilles. 

COBERTA 
Transmitància 

tèrmica inicial 

Transmitància 

tèrmica final UC 

Transmitància 

tèrmica màxima UCmax 

COMPLEIX? 

UM ≤ UMAX 

Coberta transitable 6,25 W/m
2
k 0,49 W/m

2
k 0,53 W/m

2
k SI 

 

Es comprova que no es produeixin condensacions superficials ni intersticials.  

       

Figura 6.2 Diagrames de les condensacions intersticials de la coberta 

Es comprova que el paràmetre característic mig no superi el valor límit  marcat pel document. 

COBERTA 
Transmitància 

tèrmica final UC 

Àrea  

AM 
AM · UM 

Transmitància 

tèrmica mitja UCm 

Transmitància 

tèrmica límit 

UClim 

COMPLEIX? 

UCm ≤ UClim 

Coberta 

transitable 
0,49 W/m

2
k 205,97 100,92 0,49 W/m

2
k 0,50 W/m

2
k SI 

 

Terres: 

Les soleres estan directament en contacte amb el terreny. Actualment no disposen d’aïllant 

tèrmic i la transmitància tèrmica és superior a la permesa per la norma. 

Es proposa posar una base de 12 cm d'argila expandida i 2 cm de  planxes de poliestirè 

expandit amb una conductivitat de  0,029W/mk. 

TERRES 
Transmitància 

tèrmica final US 

Àrea  

AM 
AM · UM 

Transmitància 

tèrmica mitja UCm 

Transmitància 

tèrmica límit UClim 

COMPLEIX? 

UCm ≤ UClim 

Terres 0,50 W/m
2
k 381 m

2
 190,50 0,50 W/m

2
k 0,50 W/m

2
k SI 
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7. CONCLUSIONS 
 

L’estat general de l’edifici és regular. 

 

o Estructura 

A partir de l’estudi de comportament estructural segons la normativa actual, es comprova 

que l’estructura és estable i resistent però que cal reforçar alguns punts dels sostres de 

fusta per reduir-ne la fletxa i millorar el confort dels usuaris. 

A partir de les inspeccions realitzades, es determina que l’estat global dels sostres i murs 

és bo, a excepció de dues zones concretes on, a causa de fuites continuades en el 

sistema de sanejament, les bigues i l’enllatat s’han podrit. Aquestes lesions són de 

caràcter molt greu, l’element estructural esta molt malmès i suposa un risc per a les 

persones, és necessari intervenir a curt termini i inclús adoptar mesures immediates per 

garantir la integritat de l’edifici. 

Les actuacions per a la substitució dels sostres en aquestes dues zones ascendeix a un 

preu aproximat de 17.913,66€ 

 

o Envolupant 

A través de les inspeccions realitzades, es certifica que l’estat de l’envolupant és força 

bo, encara que el seu comportament tèrmic és molt millorable.  

Les intervencions per a la reducció de la transmitància tèrmica global de l’edifici 

ascendeix a un preu aproximat de 113.657,05 € 

 

o Instal·lacions 

La majoria d’instal·lacions estan obsoletes o en mal estat, es proposa substituir i 

actualitzar les instal·lacions de fontaneria, baixa tensió, gas i telecomunicacions. Es 

proposen actuacions de millora en la instal·lació de sanejament. 

El total d’aquestes intervencions ascendeix a un total de 110.000 € 

 

o Acabats.  

Els acabats estan força malmesos per una manca de manteniment, a més, com ja s’ha 

dit anteriorment, no responen a un únic discurs, la visió global resulta caòtica.  

És per això que es proposen actuacions de millora que ascendeixen a un preu aproximat 

de 50.149,50€ 

 

El total de les intervencions proposades ascendeixen a un total de 301.356,08 € 
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o Memòria del projecte         PDF 
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Annexe 1: Fitxes de patologies      PDF 

Annexe 2: Pressupost econòmic i petjada energètica    PDF 

Annexe 3:Càlculs sobre el comportament tèrmic de l’envolupant  PDF 

Annexe 4: Inspecció tècnica de l’edifici (ITE)    PDF 

Annexe 5: Llibre de l’edifici       PDF 

Annexe 6: Memòria descriptiva en anglès     PDF 

Annexe 7: Plànols  d’estat actual i proposta d’intervenció   PDF 

ESTAT ACTUAL 

o EA-01: Planta baixa    DIN-A1, escala 1:50 

o EA-02: Planta entresol   DIN-A1, escala 1:50 

o EA-03: Planta principal   DIN-A1, escala 1:50 

o EA-04: Planta primera   DIN-A1, escala 1:50 

o EA-05: Planta sota-coberta   DIN-A1, escala 1:50 
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o EA-07: Planta sobre-coberta  DIN-A1, escala 1:50 

o EA-08: Alçats i seccions   DIN-A1, escala 1:100 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

o PI-01: Proposta d’intervenció  DIN-A1, escala 1:150 
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o PI-03: Detalls constructius 2  DIN-A1, escala 1:20 i 1:100 

o PI-04: Instal·lacions 1   DIN-A1, escala 1:20 i 1:50 

o PI-05: Instal·lacions 2   DIN-A1, escala 1:20 i 1:50 
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