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RESUM 
 

Aquest document conté un projecte de rehabilitació i reforma d’una masia existent al terme municipal de 

Sant Martí de Llémena per adaptar-la a un nou ús com a allotjament rural amb vivenda privada. 

La primera part del projecte recull una memòria descriptiva en la que s’informa de l’estat actual de les 

dues edificacions que seran objecte de la rehabilitació i reforma. S’aporten testimonis gràfics de cadascun dels 

elements que la composen agrupats per subsistemes constructius i es defineixen les lesions i processos 

patològics existents amb aportació, també, de fotografies. 

A continuació, es troba la memòria constructiva en la qual primer es defineixen les propostes de 

intervenció per tal de subsanar les lesions i processos patològics descrits a l’apartat anterior i, posteriorment, es 

recullen els paràmetres tècnics referents a la reforma de l’edifici per a l’adequació al seu nou ús. En aquest 

apartat s’aportarà una descripció de les intervencions a realitzar en cadascun dels casos. 

Posteriorment, es troba el pressupost total de la intervenció de reforma i rehabilitació, amb capítols 

agrupats segons la descripció de les intervencions aportada en l’apartat anterior 

El següent apartat és l’estudi bàsic de seguretat i salut, en el qual s’identifiquen i avaluen els possibles 

riscos que comporten cadascuna de les fases d’execució de l’obra agrupades per subsistemes constructius i es 

proposa l’adopció de mesures preventives adients en cada cas. 

Per últim, s’adjunten els annexos necessaris per comprendre i acabar de definir allò expressat en els 

apartats anteriors amb aportació de fitxes tècniques, justificacions de càlcul i documentació gràfics. 
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1  INTRODUCCIÓ 
 

Els canvis socio-culturals esdevinguts durant el segle XX han provocat la desaparició de la major part de 

les explotacions agrícoles i ramaderes que van propiciar l’aparició de l’arquitectura de les masies. És per això que 

cal buscar nous usos per aquest tipus de construccions de caire tradicional per tal de conservar el patrimoni 

històric i cultural que representen. 

Segons la seva funció social actual des d’un punt de vista generalitzat podem classificar les masies 

encara existents a Catalunya en quatre grans grups. 

Al primer paquet s’inclouen totes aquelles masies que han estat abandonades per no ser prou rentables o 

per no poder proporcionar totes les comoditats esperades en qualsevol altra tipus d’habitatge actual, de manera 

que es troben en un estat precari i en situació d’imminent perill de desaparició. Dintre d’aquest grup es troben 

aquelles masies de menys superfície i qualitat constructiva més deficient i també les que tenen una pitjor 

accessibilitat. 

La següent classificació la formen aquelles masies que encara són habitades per famílies de tradició 

pagesa però que actualment obtenen els seus ingressos d’una font externa al mas com a conseqüència del 

creixement del món industrial enfront l’activitat agrícola i ramadera. Aquestes construccions es troben en una 

situació incerta pel que fa a les seves expectatives de mantenir la seva funcionalitat. 

El tercer grup el formen les masies que s’han adaptat al procés de mecanització de les activitats 

d’explotació del camp, convertint-la en un centre productiu rentable segons els requeriments actuals. En aquests 

casos ha proliferat la creació de noves construccions en els voltants del nucli del mas antic, reconvertint la 

fesomia tradicional d’aquestes edificacions tradicionals. 

Per últim, el quart grup el formen les masies que han estat adquirides per famílies provinents dels nuclis 

urbans i d’altres tipus d’activitats laborals alienes al món rural per convertir-les en les seves pròpies segones 

residències o en centres turístics relacionats amb el món rural. En la majoria d’aquests casos es porta a terme 

una restauració de les edificacions. 

Així doncs, la masia Can Trias situada al terme municipal de Sant Martí de Llémena i serà objecte d’un 

procés de rehabilitació integral i reforma per dotar-la d’un nou ús com a casa de turisme rural es troba dintre del 

quart grup descrit anteriorment. 

 

 

2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

2.1 OBJECTE DEL PROJECTE 
 

L’objectiu del present projecte és proporcionar les directrius tècniques, estètiques i d’altra mena 

necessàries per portar a terme la rehabilitació i la reforma de dos dels edificis per convertir-los en un allotjament 

de tipus rural. 

Es tindran en compte en el plantejament de les intervencions criteris mediambientals i de conservació i 

restauració dels elements característiques de l’arquitectura popular catalana i s’intentarà en tot moment complir la 

normativa vigent d’aplicació sempre que sigui possible sense alterar les característiques originals que s’han de 

preservar. 

 

2.2 HISTÒRIA DEL MAS 
 

Les referències més antigues relacionades amb les diverses edificacions són dels voltants del segle X, 

segons les manifestacions de propietaris anteriors descendents de la família que va construir i ocupar 

originalment la casa. Tot i això, per la diversitat de tipologies constructives, és probable que cadascun dels edificis 

es construís independentment en èpoques diferents, ampliant progressivament la superfície construïda segons 

les necessitats de l’activitat que s’hi duia a terme. 

El nom del mas “Can Trias” té el seu origen en que aquesta propietat tenia com a activitat principal la tria 

del bestiar. La família actualment descendents dels propietaris creadors del mas van reconduir la seva activitat 

cap al món de la indústria alimentària i van crear l’empresa de producció de galetes “Trias” i van vendre la casa 

als actuals propietaris als voltants dels any 70, de manera que l’activitat ramadera original es va perdre. 

 

2.3 DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 

La masia anomenada “Can Trias” és un conjunt de quatre edificis, dos dels quals, l’edifici A i el B, seran 

l’objecte d’aquest projecte.  

La finca es troba al terme municipal de Sant Martí de Llèmena i ocupa una superfície de 10.959,48m², 

segons dades cadastrals. L’accés a la propietat s’efectua per un camí que comença al Km1 de la carretera GI-532  

i discorre per una finca confrontant de titularitat privada amb un recorregut total de 530m.  

La parcel·la conté cinc edificacions diferents amb un total de superfície construïda total de 961,21m² 

repartits de la següent manera:  

- Edifici A: 617,47m² 

- Edifici B: 131,33m² 

- Edifici C: 93,41m² 

- Edifici D: 119,00m² 
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            Gràfic 2.1.a – Esquema de distribució dels diferents edificis dintre de la parcel·la 

 

 

2.3.1 EDIFICI A 

 

L’edifici A, amb una superfície construïda total de 617,47m², és el més gran de tot el conjunt.   

Es desenvolupa en quatre nivells diferents que a efectes pràctics en aquest document agruparem en tres: 

planta soterrani, planta baixa i planta primera. A la planta soterrani es poden trobar diversos espais destinats a ús 

com a taller, magatzem i allotjament d’instal·lacions. La planta baixa, destinada a ús com a vivenda, conté vestíbul 

de recepció, dues estances que es fan servir com a traster i rebost, una sala d’estar, un bany i tres dormitoris 

dobles. Finalment, a la planta primera, també destinada a ús com a vivenda en la seva totalitat, s’hi troben la 

cuina, dues sales d’estar, un bany, una sala per fer la bugada i estendre-hi la roba i un pati exterior. 

2.3.2 EDIFICI B 
 

L’edifici B, amb una superfície construïda de 131,33m², es troba adossat a l’edifici A descrit anteriorment.  

Antigament estava format per dos nivells (Planta baixa i planta primera), però amb el pas del temps i a 

conseqüència de les diverses actuacions destructives per part dels propietaris, el sostre intermedi ha desaparegut 

gairebé totalment. L’edifici es troba parcialment soterrat i l’entrada s’efectua al mateix nivell que la de l’edifici A. A 

l’actualitat es fa servir com a magatzem. 

2.3.3 QUADRE DE SUPERFÍCIES 

 

A continuació es detallen les superfícies útils i construïdes del conjunt format pels edificis A i B 

considerats com una sola entitat. 

 

 

PLANTA SOTERRANI 
Distribuïdor 5 12,48 m² 
Magatzem 2 15,99 m² 
Magatzem 3 14,19 m² 
Sala Caldera 16,39 m² 
Taller 41,21 m² 
Total Sup. útil 100,26 m² 
Superfície Construïda 144,69 m² 
 
PLANTA BAIXA 
Bany 1 4,92 m² 
Distribuïdor 1 19,40 m² 
Distribuïdor 2 1,97 m² 
Dormitori 1 16,61 m² 
Dormitori 2 29,21 m² 
Dormitori 3 9,02 m² 
Estança 1 39,33 m² 
Estança 2 10,25 m² 
Estança 3 25,44 m² 
Magatzem 13,82 m² 
Rebost 11,51 m² 
Sala Estar 1 18,88 m² 
Vestíbul 17,36 m² 
Total Sup. útil 217,72 m² 
Superfície Construïda 315,98 m² 

PLANTA PRIMERA 
Bany 2 3,29 m² 
Biblioteca 18,88 m² 
Cuina Office 25,21 m² 
Distribuïdor 3 21,89 m² 
Distribuïdor 4 5,33 m² 
Dormitori 4 15,21 m² 
Safareig 21,47 m² 
Sala Estar 2 19,41 m² 
Pati (50%) 9,36 m² 
Total Sup. útil 140,05 m² 
Superfície Construïda 288,13 m² 
   
TOTAL SUP. ÚTIL 458,03 m² 
TOTAL SUP.CONSTR. 748,80 m² 
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2.4 DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
 

 

Els dos edificis que seran objecte d’aquest projecte presenten diferents tipologies de sistemes 

constructius que es descriuran detalladament a continuació agrupats per subsistemes. 

2.4.1 FONAMENTS 

 

No s’han pogut recopilar dades sobre la tipologia de fonaments dels edificis. No obstant, per la data de la 

construcció original i la tipologia d’estructura vertical es pot suposar que estaran formades per sabates 

corregudes de maçoneria de dimensions desconegudes. 

2.4.2 ESTRUCTURA VERTICAL 

2.4.2.1 Edifici A 

 

L’estructura vertical de l’edifici A està formada per murs de maçoneria de pedres de mida i forma 

irregulars agafades amb morter hidràulic amb un espessor que varia entre els 50 i els 60cm. Les llindes de les 

obertures estan realitzats de diferents formes: 

Llindes de peça de pedra exterior i arc de maó en l ’interior 

 

 

 

 

 

 

          Imatge 2.2.2.1.a – Vista exterior finestra Sala Estar 1              Imatge 2.2.2.1.b – Vista interior finestra Sala Estar 1 

Llindes amb arc de maó 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2.2.2.1.c – Vista exterior finestra Dormitori 2            Imatge 2.2.2.1.b – Vista interior finestra Dormitori 2 

 

2.4.2.2 Edifici B 

 

L’estructura vertical de l’edifici B, a l’igual que la de l’edifici A, està formada per murs de maçoneria de 

pedres de mida i forma irregulars agafades amb morter hidràulic amb un espessor que varia entre 50 i 57cm. Les 

llindes de les obertures estan realitzats de diferents formes: 

Llindes de peça de pedra exterior i arc de maó en l ’interior 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2.2.2.2.a – Vista exterior finestra façana sud est   Imatge 2.2.2.2.b – Vista interior finestra façana sud est 

Llindes amb arc de maó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2.2.2.2.c – Vista exterior finestra façana sud est   Imatge 2.2.2.2.b – Vista interior finestra façana sud est 

Llindes de peça de fusta exterior i arc de maó en l ’interior 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2.2.2.2.c – Vista exterior porta façana sud est       Imatge 2.2.2.2.b – Vista interior porta façana sud est 
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2.4.3 ESTRUCTURA HORITZONTAL 

2.4.3.1 Edifici A 

 

Aquest edifici ha estat objecte de diversos processos de rehabilitació realitzats en diferents èpoques, cosa 

que provoca l’existència de diverses tipologies constructives. 

2.4.3.1.1 Tipus E1 

 

Sostre unidireccional de semibiguetes pretesades de formigó 

armat i revoltons ceràmics amb intereix 70cm i amb capa de 

compressió 5cm. 

Aquesta tipologia de sostre es troba en gairebé tota la 

superfície de la planta baixa i soterrani i també és present a la 

coberta inclinada de la planta primera sobre l’espai ocupat per la 

cuina office i el safareig. Es correspon amb el primer període de 

rehabilitació del que va ser objecte l’edifici i també en alguns trams a 

l’última intervenció realitzada            Imatge 2.2.3.1.1.a Sostre tipus E1 

2.4.3.1.2 Tipus E2 

 

Sostre unidireccional de semibiguetes pretesades de formigó armat i 

revoltons de formigó alleugerit amb intereix 60cm i amb capa de 

compressió 5cm. 

Aquesta tipologia de sostre es troba localitzada sobre la sala 

de caldera situada a la planta soterrani. Es correspon amb l’última 

etapa de rehabilitació, la més recent. 

 

       Imatge 2.2.3.1.2.a Sostre tipus E2 

2.4.3.1.3 Tipus E3 

 

Sostre unidireccional de bigues de fusta de pi de secció 

aproximada 11 x 16cm, intereix ≈58cm, llates de fusta d’ample 7cm i 

gruix 3cm col·locades en sentit transversal cada 29cm, i toves 

ceràmiques de 13,5 x 29cm. 

Aquesta tipologia de sostre es troba localitzada a la coberta 

inclinada de la planta primera sobre l’espai ocupat pel distribuïdor 3, 

el distribuïdor 4, el dormitori 4 i el bany 2. És original de la 

construcció. 

Imatge 2.2.3.1.3.a Sostre tipus E3 

2.4.3.1.4 Tipus E4 

 

Sostre unidireccional de bigues de fusta de castanyer de 

secció aproximada 17 x 18cm, intereix ≈55cm i encadellat ceràmic de 

25 x 50cm de 3,5cm de gruix. 

Aquesta tipologia de sostre es troba localitzada a la coberta 

inclinada de la planta primera sobre l’espai ocupat per la biblioteca i la 

sala d’estar 2. Es correspon amb la segona etapa de rehabilitació. 

 

Imatge 2.2.3.1.4.a Sostre tipus E4 

2.4.3.1.5 Tipus E5 

 

Volta de canó realitzada amb maçoneria de pedra natural de 

forma i mida irregulars i morter hidràulic. 

Aquesta tipologia de sostre es troba localitzada al sostre de 

planta soterrani sobre el distribuïdor 5 i el magatzem 3. És original de 

la construcció. 

 

 

Imatge 2.2.3.1.5.a Sostre tipus E5 

2.4.3.2 Edifici B 

 

Aquest edifici no ha tingut cap mena de manteniment ni ha estat sotmès a cap procés de rehabilitació, de 

manera que tots els elements constructius són originals. Cal indicar també que originalment existia un sostre 

intermedi que ha acabat desapareixent gairebé completament, del qual només en queden dues jàsseres de fusta. 

2.4.3.2.1 Tipus E6 

 

Sostre unidireccional de bigues de fusta de pi de secció 

aproximada 11 x 16cm, intereix ≈70cm, llates de fusta d’ample 10cm i 

gruix 3cm col·locades en sentit transversal cada 20cm. 

Es troba localitzat en tota la coberta inclinada de l’edifici.  

 

 

Imatge 2.2.3.1.6.a Sostre tipus E6 
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2.4.4 FAÇANES 

2.4.4.1 Edifici A 

 

Les façanes de l’edifici A consten només d’un element, que és un mur de maçoneria de pedres de mida i 

forma irregulars agafades amb morter hidràulic amb un espessor que varia entre els 50 i els 60cm. No hi ha cap 

tipus d’aïllament tèrmic o cambra d’aire en cap punt. El funcionament tèrmic d’aquest sistema es fonamenta en la 

inèrcia tèrmica del propi mur. 

Algunes de les façanes es troben revestides exteriorment amb morter i altres no porten cap tipus 

d’acabat. De la mateixa manera, per l’interior hi ha algunes zones vistes, sobretot en el soterrani, i altres 

revestides amb guix. 

 

 

 

 

 

 

    Imatge 2.2.4.1.a Façana sud est                     Imatge 2.2.4.1.b Façana nord oest  

2.4.4.2 Edifici B 

 

Les façanes de l’edifici B, igual que les de l’edifici A, només d’un element, que és un mur de maçoneria de 

pedres de mida i forma irregulars agafades amb morter hidràulic amb un espessor que varia entre els 50 i els 

57cm. No hi ha cap tipus d’aïllament tèrmic o cambra d’aire en cap punt. El funcionament tèrmic d’aquest sistema 

es fonamenta en la inèrcia tèrmica del propi mur. 

Algunes de les façanes es troben revestides exteriorment amb morter i altres no porten cap tipus 

d’acabat. De la mateixa manera, per l’interior hi ha algunes zones vistes, sobretot en el nivell inferior on abans hi 

havia l’estable, i altres revestides amb guix. 

 

 

 

 

 

 

              Imatge 2.2.4.2.a Façana sud est i nord est             Imatge 2.2.4.2.b Façana sud oest  

2.4.5 COBERTES 

2.4.5.1 Acabats 

 

El conjunt d’edificis consta de diferents tipus de cobertes inclinades . Cap d’aquestes tipologies consta 

d’aïllament tèrmic ni ventilació.  

Deixant de banda l’estructura, descrita en apartats anteriors, es distingeixen tres tipologies d’acabat. 

2.4.5.1.1 Coberta tipus C1 

 

Acabat de teules àrabs ceràmiques de fabricació manual, 

originals de la construcció. 

Es troba a una de les vessants de l’extrem nord est de 

l’edifici i en el seu cos central. 

 

 

 

       Imatge 2.2.5.1.1.a Coberta tipus C1 

2.4.5.1.2 Coberta tipus C2 

 

Acabat de teules àrabs ceràmiques de fabricació 

industrialitzada, col·locades en la darrera intervenció de rehabilitació 

duta a terme.  

Consta d’algunes peces especials de ventilació i es troba a 

una de les vessants de l’extrem nord est de l’edifici. 

 

 

        Imatge 2.2.5.1.2.a Coberta tipus C2 

2.4.5.1.3 Coberta tipus C3 

 

Acabat de teules planes de formigó de fabricació 

industrialitzada, col·locades en la primera intervenció de rehabilitació 

duta a terme.  

Es troba a les vessants de l’extrem sud oest de l’edifici. 

 

 

                               

Imatge 2.2.5.1.3.a Coberta tipus C3 
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2.4.5.2 Ràfecs 

 

Es poden distingir diversos mètodes constructius de ràfecs de coberta que es descriuen a continuació: 

2.4.5.2.1 Ràfec tipus R1 

 

Tauler d’encadellat ceràmic en voladís. 

Aquest tipus de ràfec es localitza en l’edifici A. 

 

 

 

       

                Imatge 2.2.5.2.1.a  Ràfec tipus R1 

2.4.5.2.2 Ràfec tipus R2 

 

Plataforma formada per teules ceràmiques tipus àrab sobre 

capa de toves ceràmiques recolzades sobre el mur. 

Aquest tipus de ràfec es localitza en tres de les façanes de 

l’edifici B i també en l’extrem nord est i sud oest de l’edifici A. 

 

 

         Imatge 2.2.5.2.2.a Ràfec tipus R2 

2.4.5.2.3 Ràfec tipus R3 

 

Tauler d’encadellat ceràmic en voladís sobre tauler i biguetes 

de fusta. 

Aquest tipus de ràfec es localitza en  la façana sud est de 

l’edifici A. 

 

 

 

           Imatge 2.2.5.2.3.a Ràfec tipus R3 

 

2.4.5.3 Claraboies 

 

A l’edifici A es poden trobar 6 claraboies situades en diferents 

vessants de les cobertes inclinades. Es troben elevades sobre el nivell 

d’acabat de les cobertes mitjançant uns petits envans de totxana 

revestida amb guix per l’interior i amb morter de ciment per l’exterior 

sobre les quals es recolza un vidre armat de gruix 3mm agafat a l’envà 

amb ciment cola i segellat amb silicona en el seu perímetre. Algunes 

d’aquestes claraboies tenen minvells amb mitja canya sobre els quals 

s’ha adherit una làmina impermeabilitzant auto protegida, tot i així, la 

majoria d’elles representen un focus d’humitats per filtració.       

             Imatge 2.2.5.3.a Claraboia 

 

2.4.6 ESCALES 

 

Les úniques escales interiors existents es troben a 

l’edifici A, localitzades en el nucli de comunicacions del cos 

central de la vivenda. 

En l’escala principal, que comunica la planta soterrani 

amb la planta baixa i també aquesta última amb la planta 

primera, els graons estan acabats horitzontalment amb peces de 

paviment tipus gres premsat de dimensions 25x25cm amb junta 

d’1cm rematades en el perímetre de maó amb un perfil de fusta 

de pi envernissada amb formes arrodonides, mentre que en el 

seu pla vertical estan aplacats amb rajola de valència decorada 

amb motius florals. Està dotada amb una barana de fusta de pi 

envernissada ancorada a terra. 

Es poden trobar també altres petites escales i graons 

com, per exemple, l’últim tram de l’escala que baixa a la planta 

soterrani , l’escala de sortida del taller o la d’entrada  a la sala de 

calderes, que estan realitzades amb peces de pedra natural de 

forma més o menys regular.       Imatge 2.2.6.a  Escala principal 
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2.4.7 DIVISÒRIES INTERIORS 

2.4.7.1 Edifici A 

 

La majoria dels tancaments estan fets de la mateixa manera que l’estructura vertical descrita 

anteriorment, amb murs de maçoneria de pedra natural de forma i mides irregulars amb aglomerant de morter 

hidràulic, tot mantenint la distribució original dels espais. Malgrat això, les dependències originals que han estat 

subdividides, com en el cas de la zona ocupada pel bany 1, el distribuïdor 2 i el dormitori 3 a la planta baixa i 

també l’espai ocupat en planta primera pel bany 2 i el distribuïdor 4, contenen envans ceràmics de diferents 

gruixos. També s’han fet servir els envans per realitzar armaris encastats i prestatgeries. 

2.4.7.1.1 Envà tipus D1 

 

Envà de gruix total aproximat 5cm, depenent del tipus de revestiment, fet amb supermaons ceràmics de 

dimensions 50x25x3,5cm agafats amb morter de ciment i revestit per ambdues cares.  

2.4.7.1.2 Envà tipus D2 

 

Tipus D2.Envà de gruix total aproximat de 10cm, depenent del tipus de revestiment, fet amb totxanes de 

dimensions 29x14,5x7,5cm agafades amb morter de ciment i revestit per ambdues cares. 

2.4.7.2 Edifici B 

 

L’edifici B encara conserva la distribució interior original, de manera que, igual que en l’edifici A, els 

tancaments estan fets de la mateixa manera que l’estructura vertical descrita anteriorment, amb murs de 

maçoneria de pedra natural de forma i mides irregulars amb aglomerant de morter hidràulic. No existeixen envans 

de construcció recent. 

2.4.8 REVESTIMENTS HORITZONTALS 

 

Entre els revestiments horitzontals es distingeixen els paviments i els cel ras següents en el conjunt de les 

dues edificacions: 

2.4.8.1 Paviments 

2.4.8.1.1 Paviment tipus P1 

 

Paviment original de pedra autòctona irregular amb junta 

reomplerta amb morter de ciment. 

Es troba localitzat a les zones no destinades a l’ús com a habitatge 

com poden ser tota la superfície de l’edifici B i també en la totalitat de la 

planta soterrani de l’edifici A. 

  

Imatge 2.2.8.1.1.a  Paviment tipus P1 

 

2.4.8.1.2 Paviment tipus P2 

 

Rajola de gres premsat amb acabat rugós envernissat 25x25cm 

amb junta ≈1cm. 

Es localitza en la zona de dia de la planta baixa en els espais de 

vestíbul, rebost, magatzem 1 i sala d’estar 1. També es pot trobar en els 

espais de distribuïdor 3, distribuïdor 4, bany 2, dormitori 4, safareig i cuina 

office.                     Imatge 2.2.8.1.2.a  Paviment tipus P2 

2.4.8.1.3 Paviment tipus P3 

 

Planxa de suro premsat 5mm amb acabat superficial de resina 

sense junta. 

Es pot localitzar en la zona de nit de planta baixa en els espai 

ocupats  pels distribuïdors 1 i 2, el bany 1 i els dormitoris 1, 2 i 3 i també en 

els espais de biblioteca i sala d’estar 2 de la planta primera. 

            Imatge 2.2.8.1.3.a  Paviment tipus P3 

2.4.8.2 Cel ras 

2.4.8.2.1 Cel ras tipus H1 

 

Hi ha alguns espais d’ambdós edificis on l’estructura del sostre és vista sense que existeixi cap tipus de 

cel ras o revestiment, com per exemple tot l’edifici B i tota la planta soterrani i l’espai de distribuïdor 3 de la planta 

primera de l’edifici A. 

2.4.8.2.2 Cel ras tipus H2 

 

Aquest cas no es tracta exactament d’un cel ras si no que es pot trobar un enguixat acabat llis i pintat 

amb pintura plàstica blanca. En alguns casos només es troben revestits els elements constructius presents al 

intereix de l’estructura horitzontal, tot deixant vistes les bigues de fusta. És el més comú i es pot trobar només a 

l’edifici A, concretament als espais de vestíbul, rebost, magatzem 1, sala d’estar 1, distribuïdor 1 i dormitoris 1 i 2 

de la planta baixa i en algunes zones de la planta primera com la biblioteca, la sala d’estar 2, el distribuïdor 4, el 

bany 2, el safareig i la cuina office. 

2.4.8.2.3 Cel ras tipus H3 

 

Es tracta d’un Cel ras continu de plaques de cartró-guix acabat llis i pintat amb pintura plàstica blanca. Es 

troba en una zona molt concreta de la planta baixa de l’edifici A ocupada pel distribuïdor 2, el dormitori 2 i el bany 

1, on s’ha aprofitat per crear un espai d’altell per emmagatzematge. 
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2.4.9 REVESTIMENTS VERTICALS 

2.4.9.1 Edifici A 

2.4.9.1.1 Revestiment vertical tipus V1 

 

En algunes dependències de l’edifici A hi ha manca de 

revestiment vertical, sobretot en la planta soterrani, no destinada 

actualment com a vivenda i antigament utilitzada per ubicar-hi el bestiar. 

També hi ha alguns trams de mur de la planta primera que no estan 

revestits per motius de decoració. 

2.4.9.1.2 Revestiment vertical tipus V2 

 

El tipus de revestiment més comú és l’enguixat acabat llis i pintat 

amb pintura plàstica blanca. Es troba present a pràcticament la totalitat 

dels paraments de la planta baixa i la planta primera de l’edifici A, 

exceptuant-ne la franja més baixa de les cambres humides i els punts 

singulars. 

         Imatge 2.2.9.1.a Combinació decorativa  

                       revestiments V1 i V2 

2.4.9.1.3 Revestiment vertical tipus V3 

 

Aquest tipus de revestiment d’enrajolat ceràmic esmaltat 20x20cm junta ≈2mm es troba present al bany 1 

de la planta baixa i al bany 2 i la cuina office de la planta primera. Consten de diverses peces decoratives i de 

remat amb dibuixos de motius i colors diferents. 

 

Imatge 2.2.9.1.3.a Bany 2        Imatge 2.2.9.1.3.b Cuina office            Imatge 2.2.9.1.3.c Bany 1 

 

 

 

 

 

 

2.4.9.2 Edifici B 

 

La part corresponent al nivell inferior de l’edifici B es troba sense 

revestir, mentre que la que es correspon amb el nivell superior encara 

conserva un acabat enguixat amb acabat llis pintat. Aquesta diferència és 

deguda a que antigament la part accessible a des de l’exterior estava 

destinada a l’allotjament del bestiar mentre que el nivell superior contenia 

dependències de l’habitatge. 

           

 Imatge 2.2.9.2.a Interior edifici B  

2.4.10 FUSTERIA, SERRALLERIA I ENVIDRAMENTS 

 

Tot i que hi ha una gran diferència en el nivell de conservació, tant en l’edifici A com en l’edifici B les 

fusteries interiors i exteriors són de fusta, mentre que hi ha algunes divergències en els materials utilitzats en 

baranes. 

2.4.10.1 Fusteries i envidraments exteriors 

2.4.10.1.1 Edifici A 

 

A l’exterior de l’edifici A, les fusteries es troben en bon estat de 

conservació i manteniment. Són totalment de fusta de castanyer 

envernissada, incloent-ne els bastiments, amb els farratges metàl·lics del 

tipus falleba pintats de color negre. L’envidrament és de vidre simple de 

5mm transparent en tots els casos. 

Pel que fa a la seva morfologia, totes elles tenen mides fora dels 

paràmetres estàndard i n’hi ha que tenen una sola fulla i d’altres que en 

tenen dues. Totes elles consten de porticons fets també amb el mateix 

tipus de fusta que permeten l’enfosquiment de les estances.           Imatge 2.2.10.1.a Finestra tipus edifici A 

2.4.10.1.2 Edifici B 

 

Les fusteries exteriors de l’edifici B es troben en molt mal estat i 

totalment en fora de servei en tots els casos. Estan fetes totalment amb 

fusta i amb frontisses metàl·liques completament oxidades. No hi ha cap 

resta d’envidraments.  

De la mateixa manera que a l’edifici A, existeixen finestres de 

diferents mides, totes elles amb dues fulles i amb porticons també de 

fusta. 

        Imatge 2.2.10.2.a Finestra tipus edifici B 
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2.4.10.2 Fusteries i envidraments interiors 

2.4.10.2.1 Edifici A 

 

Totes les fusteries interior de l’edifici A són de fusta de pi envernissada, 

també amb bastiments de fusta. Hi ha diferents tipologies de composició, 

adequades a l’ús que es fa de cadascuna de les estances. N’hi ha que contenen 

envidraments simples transparents o translúcids de gruix aproximadament 3mm. 

Les manetes són metàl·liques pintades de color negre i amb una forma 

característica amb finalitat decorativa.  

2.4.10.2.2 Edifici B 

 

A l’interior de l’edifici B només es pot trobar una porta constituïda per una 

estructura tubular metàl·lica i una malla de galliner de simple torsió també 

metàl·lica tota pintada.                    Imatge 2.2.10.2.1.a Porta 

                    interior edifici A 

         

2.4.10.3 Baranes exteriors 

2.4.10.3.1 Edifici A 

 

Al balconet de la sala d’estar 1 de la planta primera de l’edifici A 

existeix una barana de ferro colat pintat amb formes geomètriques 

simples ancorada a la solera en voladís amb uns elements metàl·lics 

encastats. Té una alçada total de 1,13m sobre cota de paviment i es 

composa d’un passamà format per dues platines de 4x1cm disposades 

en la part superior i la inferior entre les quals existeixen uns barrots de 

barres quadrangulars d’1cm de gruix col·locades cada 10cm. 

Imatge 2.2.10.3.1.a Barana metàl·lica balcó  

          

2.4.10.3.2 Edifici B 

 

En les finestres balconeres del nivell superior de l’edifici B hi ha 

unes baranes de fusta en molt mal estat de conservació. Totes elles 

tenen una alçada total de 1,00m sobre cota teòrica de paviment i es 

composen de dos llistons de fusta de forma quadrangular, un inferior i un 

altre superior, entre els quals existeixen uns barrots verticals que són 

també quadrangulars en les finestres laterals, mentre que en la finestra 

central presenten formes decoratives. 

     Imatge 2.2.10.3.2.a Barana de fusta finestra   

2.4.10.4 Enreixats exteriors 

 

En algunes de les finestres d’ambdós edificis existeixen 

entramats de perfils barres de ferro que serveixen de protecció tipus 

reixa. Aquestes proteccions estan formades per barres soldades entre si 

i encastades en els murs exteriors. La majoria es troben oxidades. 

 

 

 

     Imatge 2.2.10.4.a Enreixat exterior metàl·lic   

 

2.4.11 INSTAL·LACIONS 

 

L’edifici A consta dels serveis bàsics d’instal·lacions per a edificis de vivendes excepte el de gas natural, 

mentre que l’edifici B no està dotat de cap tipus de servei. 

2.4.11.1 Instal·lació de elèctrica 

 

La instal·lació elèctrica de l’edifici A consta de quatre circuits que donen servei independentment a les 

lluminàries, els endolls, el forn i la rentadora. Es tracta d’una instal·lació a 

220V amb posta a terra i amb cables conductors de coure no visibles 

encastats en parets i murs i amb un comptador individual. 

El quadre elèctric es troba a l’interior de la vivenda encastat en 

un dels murs del vestíbul i consta de un IGP de 20A, un IGA de 40A i 

quatre PIA, un per cadascun dels circuits independents, un d’ells de 10A 

(enllumenat), un altre de 16A (endolls) i els altres dos de 20A (Rentadora 

i forn). 

Imatge 2.2.11.1.a Quadre elèctric   

2.4.11.2 Instal·lació de fontaneria 

 

La instal·lació d’abastiment d’aigua és de canonades de coure 

amb una escomesa individual de XXmm i comptador individualitzat. 

L’habitatge consta d’una caldera elèctrica instantània per la producció 

d’ACS. 

 

 

I

           Imatge 2.2.11.2.a Caldera instantània   
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2.4.11.3 Instal·lació d’evacuació 

 

La instal·lació d’evacuació d’aigües pluvials i fecals és separativa 

i està formada per baixants de PVC. La major part de la mateixa discorre 

per la superfície dels murs a la façana nord-oest fins a connectar amb un 

sistema de depuració per decantació. 

 

 

             Imatge 2.2.11.3.a Baixants de PVC   

2.4.11.4 Instal·lació de climatització 

 

L’edifici A consta d’una instal·lació de calefacció mitjançant 

radiadors d’alumini escalfats mitjançant un circuit d’aigua calenta abastit 

per una caldera de gasoil situada a la planta soterrani de l’edifici. 

Aquesta xarxa de radiadors està controlada per un únic termòstat situat a 

la sala d’estar 1 de la planta baixa de l’edifici. 

 

 

Imatge 2.2.11.4.a Termòstat   

2.4.11.5 Instal·lació de telecomunicacions  

 

L’habitatge està dotat de presa de televisió, ràdio i telèfon. 

Consta d’un sistema de receptors de senyals analògiques i digitals 

situats a la coberta. 

 

 

 

          Imatge 2.2.11.5.a Antenes receptores   

2.4.11.6 Instal·lació de depuració d’aigües 

 

Davant la dificultat de connexió a la xarxa pública de sanejament, l’edifici està dotat d’un sistema de 

depuració d’aigua que consta de quatre dipòsits. El primer dipòsit és on es fa la sedimentació dels sòlids i des de 

la part superior d’aquest existeix un conducte que fa circular l’aigua més 

neta cap al segon dipòsit on l’aigua s’oxigena de manera natural i, 

finalment, vana  parar a un tercer dipòsit on es realitza la digestió 

bacteriana i, finalment, s’aboquen a un quart i últim dipòsit foradat i 

soterrat a una profunditat de 2m on s’injecten les aigües cap al terreny 

per pressió natural. La depuradora té una capacitat de 1600l apta per 

assumir les necessitats d’ús de 7 persones              Imatge 2.2.11.6.a Dipòsit de decantació   

 

2.4.12 URBANITZACIÓ EXTERIOR 

 

El terreny exterior més pròxim als edificis presenta una forma 

escalonada en diferents nivells comunicats per rampes i escales.  

Hi ha una plataforma davant de l’accés principal de l’edifici A i 

l’edifici B pràcticament plana i una passera al voltant de la façana sud est 

de l’edifici A a nivell de la planta soterrani que estan pavimentades amb 

rajoles de gres de 30x30cm amb acabat llis porós. Aquesta passera i la 

plataforma descrites anteriorment es troben comunicades amb una 

escala formada per elements de pedra natural de forma més o menys 

regular que es troba adossada al mur de maçoneria que separa ambdós            Imatge 2.2.12.a Plataforma accés 

elements. Existeix també una rampa de formigó de forma corba que 

uneix el camí de grava, que possibilita l’accés a la propietat, amb la part 

superior de la parcel·la on trobem l’antic espai destinat a l’era, el lloc on 

es trillava el blat o altres cereals. Aquest pla es troba pavimentat amb 

rajola ceràmica i és on es troba l’accés al nivell superior de l’edifici C i 

també l’accés únic a l’edifici D. La resta dels espais de la parcel·la no 

estan pavimentats. 

 

 

 

 

 

 

            Imatge 2.2.12.b Rampa de formigó   
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2.5 PROCESSOS PATOLÒGICS I LESIONS EXISTENTS 
 

En ambdues edificacions es poden trobar diferents lesions ocasionades per processos patològics de 

diferent origen. En els següents apartats s’ubicaran, es descriuran i s’identificaran les lesions trobades i l’origen i 

el tipus de procés patològic que les ha provocat. 

2.5.1 HUMITATS 

 

Les humitats presents als edificis objecte d’aquest projecte es poden classificar en humitats de capil·laritat 

i humitats de filtració segons la font d’origen de l’aigua que les provoca. 

2.5.1.1 Humitats de filtració 

 

Les humitats de filtració es troben presents tant a l’edifici A com a l’edifici B i provenen sobretot de la 

humitat del terreny i de les filtracions de l’aigua de la pluja per punts febles de les cobertes inclinades. 

2.5.1.1.1 Planta soterrani 

 

Les humitats de filtració de la planta soterrani de l’edifici A es troben en aquelles zones dels murs de 

tancament que estan en contacte amb el terreny per la seva cara exterior, concretament en la sala de la caldera. 

L’aportació constant d’aigua per part de les terres i la poca ventilació de l’estança han propiciat la seva aparició. 

2.5.1.1.2 Planta baixa 

 

Les humitats de filtració localitzades en la planta baixa es troben a l’edifici B, concretament en la part 

interior del mur de la façana sud oest i el mur de la façana sud est, que es troben en contacte directe amb el 

terreny per al seva cara exterior. L’aportació d’aigües exteriors procedents de la pròpia humitat del terreny i de 

l’acció dels agents atmosfèrics s’acumula en aquestes zones donada l’acusada pendent del terreny natural, que 

incideix perpendicularment sobre la façana sud-oest. 

2.5.1.1.3 Planta primera 

 

Les humitats de filtració de la planta primera són degudes a 

defectes d’impermeabilització i es troben presents tant a l’edifici A com 

a l’edifici B. 

La causa de major nombre de filtracions és el trencament de 

les teules ceràmiques d’acabat de la coberta provocat per l’acció dels 

agents atmosfèrics (cicles de gel i desgel) o per moviments de dilatació 

i contracció de les peces (canvis de temperatura). La proliferació 

d’aquest tipus de lesió és deguda a una falta de manteniment de les 

cobertes, a la rigidesa del morter de ciment utilitzat en la fixació de                Imatge 2.3.1.1.3.a Teula trencada 

les teules i a la inexistència de làmina d’impermeabilització en  tota la seva superfície. Aquest fenomen es 

produeix a les cobertes inclinades amb acabat de teula ceràmica àrab de fabricació manual presents en algunes 

zones de l’edifici A i en tota la coberta de l’edifici B.         

També es pot observar que la degradació de la tela 

impermeabilitzant autoprotegida present al perímetre de les claraboies, 

la inexistència de la mateixa en algunes zones i també la incorrecta 

solució dels punts crítics ha originat diferents punts de filtració que, fins 

i tot, han provocat la degradació d’alguns elements estructurals (veure 

apartats 2.3.2.2 i 2.3.3.2.1). 

Un altre punt d’afectació important per humitats és el ràfec de 

la coberta tipus R3 (apartat 2.2.5.2.3) on els caps de les biguetes de 

fusta no tenen cap tractament hidròfug que les protegeixi de l’acció de         Imatge 2.3.1.1.3.b Làmina 

l’aigua de la pluja i la humitat ambiental.     impermeabilitzant autoprotegida 

2.5.1.2 Humitats de capil·laritat 

 

Les humitats de capil·laritat es troben presents tant a l’edifici A com a l’edifici B i tenen el seu origen en la 

humitat procedent del terreny en contacte directe amb els fonaments i els murs dels edificis. Aquestes humitats es 

veuen afavorides per la manca de ventilació d’alguns espais. 

2.5.1.2.1 Planta soterrani 

 

Les humitats de capil·laritat de la planta soterrani de l’edifici A es localitzen al taller i a la sala de la 

caldera. La manca de ventilació d’aquestes estances i el contacte directe amb el terreny dels murs que la rodegen 

en són les causes. Les humitats arriben a una alçada aproximada de 50cm per sobre de la cota de paviment i no 

han generat l’aparició de fongs. 

2.5.1.2.2 Planta baixa 

 

Les humitats de capil·laritat del nivell de planta baixa es troben tant a l’edifici A com a l’edifici B i afecten 

les sales de rebost, magatzem 1 i les estances 1, 2 i 3. De la mateixa manera que en el cas de la planta soterrani, 

la manca de ventilació d’aquestes estances i el contacte directe amb el terreny dels murs que les rodegen en són 

les causes. En el cas de les sales de magatzem i rebost de l’edifici B les humitats arriben fins a una alçada 

aproximada de 20cm i han provocat la degradació del revestiment de guix. En el cas de les estances de l’edifici B, 

l’alçada de les humitats és d’uns 60-70cm i han provocat l’aparició de molsa (apartat 2.3.2.2).   

  

 

 

 

    

Imatge 2.3.1.2.2.a Humitats interior edifici A   Imatge 2.3.1.2.2.b Humitats interior edifici B  
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2.5.1.2.3 Planta primera 

 

Al pati exterior de la planta primera de l’edifici A existeixen 

humitats de capil·laritat provocades per l’absorció de l’acumulació d’aigua 

en la zona a conseqüència de la manca d’exposició a la llum del sol i del 

mal funcionament de la xarxa d’evacuació d’aigües. L’alçada assolida per 

aquestes humitats és de aproximadament 40cm i afecta la zona del 

parament vertical de l’escala i ha propiciat l’aparició de molsa (apartat 

2.3.2.3). 

                                      

Imatge 2.3.1.2.3.a Humitats pati exterior         

2.5.2 AGENTS BIÒTICS 

 

Existeixen diferents zones de l’edifici A amb una afectació important als elements estructurals de fusta a 

causa de l’acció de plaques de corcs de l’espècie “anobium punctatum”. Actualment les plagues ja no estan 

actives gràcies a les accions de desinsectació dutes a terme pels propietaris de l’immoble, però el grau de 

degradació en alguns punts és força important. També es troben alguns murs de l’edifici B afectats per l’aparició 

de plantes microscòpiques en forma de molsa i una massa vegetal molt important situada a la façana nord est. 

2.5.2.1 Planta soterrani 

 

En la planta soterrani de l’edifici A existeix una biga de fusta de secció 45x30cm visiblement afectada per 

l’acció dels corcs però amb poca pèrdua de secció. Aquest element presenta una important fletxa deguda als 

esforços de flexió provocats per la càrrega lineal que suporta, cosa que ha provocat la col·locació d’un pilar 

metàl·lic format per un perfil tubular de 12x12cm en el seu punt mig. Tot i això es troba encara completament en 

servei amb garanties. 

 

 

 

 

 

Imatge 2.3.2.1.a Detall acció dels corcs             Imatge 2.3.2.1.b Biga de fusta reforçada 

 

2.5.2.2 Planta baixa 

 

Al nivell de planta baixa de l’edifici B, les humitats de capil·laritat 

(apartat 2.3.1.2.2) i la falta de manteniment han possibilitat l’aparició de 

molsa en els nivells inferiors dels murs. 

També es pot observar que una important massa vegetal està 

contribuint a la degradació de la façana nord est de l’edifici B a causa de 

la falta de manteniment de la zona. 

 

  Imatge 2.3.2.2.a Molsa edifici B  

2.5.2.3 Planta primera 

 

A la zona del distribuïdor 3 de la planta primera es poden trobar algunes biguetes de fusta molt 

deteriorades a causa de l’acció dels corcs amb una pèrdua important de secció. El grau d’afectació de les 

biguetes varia segons la seva localització, sent els punts més castigats els caps de biga més pròxims a la 

claraboia existent, on existeixen filtracions de l’aigua de la pluja, donat el seu grau d’humitat més elevat. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2.3.2.3.a Detall cap de biga                Imatge 2.3.2.3.b Detall acció dels corcs 

 

Al pati exterior de la planta primera també es pot observar 

l’aparició d’organismes d’origen vegetal com molsa i líquens, situats 

sobre el paviment ceràmic. La seva aparició ha estat propiciada per 

l’excés d’humitat de la zona per la manca d’exposició a la llum del sol i 

la ineficàcia del sistema d’evacuació d’aigües pluvials de la zona. 

 

 

Imatge 2.3.2.3.b Líquens i molsa en paviment 
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2.5.2.4 Coberta 

 

També s’ha trobat presència de plantes en 

alguns ràfecs i altres punts de les cobertes 

inclinades com, per exemple, a l’edifici B i a 

l’interior de la secció dels canalons de recollida 

d’aigües de pluja, provocant la seva obstrucció i el 

seu mal funcionament. 

 

 

         Imatge 2.3.2.4.a Plantes en ràfec i coberta         Imatge 2.3.2.4.b  

Plantes en canaló            

2.5.3 FISSURES, ESQUERDES I DESPRENIMENTS 

 

Tant a l’edifici A com a l’edifici B existeixen esquerdes i fissures originades per diferents causes. En els 

apartats següents es classificaran segons la seva ubicació, interior o exterior, i la seva direccionalitat, horitzontals 

o verticals, per tal de millorar la seva identificació. 

2.5.3.1 Fissures i esquerdes horitzontals 

 

La degradació dels elements estructurals provocada per la filtració d’aigua i la manca de juntes de 

dilatació han originat algunes esquerdes horitzontals a la planta primera de l’edifici A. 

2.5.3.1.1 Zones interiors 

 

Les humitats de filtració en les cobertes de la planta primera de l’edifici A descrites a l’apartat 2.3.1.1.3 

han provocat l’oxidació de les armadures de les biguetes prefabricades de formigó armat que han augmentat de 

volum i han originat unes fissures horitzontals que segueixen la direcció de les biguetes i l’afecten en tota la seva 

longitud. Aquesta lesió és present sobretot en el 

safareig i també en una bigueta del dormitori 4. El 

punt més visiblement afectat es troba en el tram 

de bigueta més pròxim a la claraboia existent al 

safareig, on també hi ha hagut un despreniment 

del guix. Cal destacar que aquesta és una lesió 

encara activa en la qual el procés de degradació 

avança progressivament. 

          Imatge 2.3.3.1.1.a Sostre safareig  Imatge 2.3.3.1.1.b  

Sostre dormitori 4 

2.5.3.1.2 Zones exteriors 

 

Al pati de la planta primera de l’edifici A existeix una esquerda horitzontal d’1cm de gruix entre el 

paviment i el parament vertical. La principal causa d’aquesta lesió és la inexistència de junta de dilatació en la 

coberta, cosa que ha provocat un trencament en el punt més feble afectat pels moviments tèrmics de dilatació i 

contracció. També es pot veure una esquerda que afecta el graó superior de l’escala, provocada també per la 

rígida unió entre aquesta i la plataforma horitzontal, de manera que quan hi ha un desplaçament per causes 

tèrmiques, el punt més feble és, precisament, la unió del volum de l’escala amb el parament vertical. 

Per últim, les esquerdes horitzontals detectades a la part central dels arcs de mig punt de les tres 

obertures a nivell de la planta primera de la façana nord est de l’edifici B tenen el seu origen en un excés de 

càrrega que les voltes de maó ceràmic de les llindes no han pogut suportar. 

   

  Imatge 2.3.3.1.2.a Trobada paviment i     Imatge 2.3.3.1.2.b Esquerda en graó   Imatge 2.3.3.1.2.c Esquerda en arc 

    parament vertical 

2.5.3.2 Fissures i esquerdes verticals 

 

L’aparició d’algunes de les esquerdes verticals existents està directament relacionada amb les causes de 

les esquerdes horitzontals descrites en apartats anteriors. Tot i això, també hi ha altres que es deuen a un excés 

d’esforços mecànics.  

2.5.3.2.1 Zones interiors 

 

Dues de les esquerdes verticals existents a l’interior de la 

planta primera de l’edifici A estan directament relacionades amb les 

esquerdes horitzontals descrites a l’apartat 2.3.3.1.1, ja que són al 

continuació de dues d’aquestes. El seu origen està en el sobreesforç 

produït per l’expansió de les armadures dels caps de biguetes situats 

justament per sobre del seu extrem superior. Una d’elles es localitza al 

safareig i l’altra al dormitori 4 i totes dues són lesions actives. 

 

            Imatge 2.3.3.2.1.a Esquerda vertical en safareig 

 



 REHABILITACIÓ I REFORMA DE LA MASIA “CAN TRIES” A SANT MARTÍ DE LLÈMENA 16 

L’esquerda vertical situada a l’extrem dret de la llinda de pedra de la 

porta que comunica el distribuïdor 3 i el distribuïdor 4 és deguda a la 

concentració de la càrrega transmesa al mur per una de les biguetes de fusta de 

la coberta justament sobre un punt feble, provocant un esforç tallant que el mur 

de maçoneria no ha suportat adequadament. 

 

 

 

 

    Imatge 2.3.3.2.1.b Esquerda  

       distribuïdor 3  

2.5.3.2.2 Zones exteriors 

 

Les fissures verticals presents a la façana sud est de l’edifici A es deuen a les filtracions d’aigua que han 

provocat que algunes plaques de revestiment de morter es vagin despenjant del seu suport. Aquestes lesions han 

estat reparades amb la col·locació de morter de ciment en tota la seva longitud. 

Al pati exterior de la planta primera de 

l’edifici A també es troben unes fissures molt 

similars a les anteriors que afecten al 

revestiment de morter de ciment dels 

paraments verticals. També són degudes al 

despreniment del revestiments respecte el 

suport causat per les filtracions d’aigua de 

pluja.  

           Imatge 2.3.3.2.2.a Façana edifici A           Imatge 2.3.3.2.2.b  

 Pati exterior 

Les esquerdes que tenen forma d’arc de descàrrega de la façana sud est de l’edifici B són molt gruixudes, 

entre 1 i 2cm, i es deuen a l’assentament de la llinda de fusta existent. La baixada d’aquest element de suport 

sobrecarregat a causa de la incidència directa de la càrrega de dues biguetes que formaven part de l’antic sostre 

intermedi, ha provocat que les 

càrregues rebudes es 

reparteixin formant un arc al 

voltant de les obertures 

existents provocant l’aparició 

d’aquestes esquerdes. 

 

Imatge 2.3.3.2.2.c Vista exterior   Imatge 2.3.3.2.2.d Vista interior 

 

A la façana nord est de l’edifici B hi ha una esquerda vertical que 

és la prolongació per un punt feble, l’encastament de la bigueta de fusta, 

d’una esquerda horitzontal apareguda en la meitat de l’arc de mig punt 

de l’obertura situada a la part dreta de la façana descrita a l’apartat 

2.3.3.1.2. 

 

 

   Imatge 2.3.3.2.2.e Esquerda en encastament 

Per últim, les esquerdes verticals de la 

façana nord est de l’edifici B que es troben sota la 

jàssera de fusta són degudes a l’excés de 

concentració de càrrega en un punt concret del mur 

de maçoneria. Aquesta esquerda té una inclinació 

de 45º respecte l’horitzontal i té un gruix aproximat 

de 0,5cm i és visible tant per la cara interior com 

per la cara exterior del mur. Cal destacar que es 

tracta d’una esquerda morta.     Imatge 2.3.3.2.2.f     Imatge 2.3.3.2.2.g Vista interior 

     Vista exterior 

2.5.3.3 Despreniments 

 

Tant a l’interior com a l’exterior dels edificis A i B es poden trobar exemples de despreniments que 

afecten, sobretot, als revestiments. 

2.5.3.3.1 Zones interiors 

 

A la planta soterrani de l’edifici A existeix una zona de la volta de canó executada amb maçoneria on hi ha 

una reparació feta amb morter de ciment per substituir un volum després de l’element. Aquesta reposició es 

concentra a la zona central de la volta, el punt més feble d’aquesta i és degut a un sobreesforç i a una manca de 

trava entre les peces irregulars que la formen. 

També trobem un 

exemple de despreniment de 

revestiment al sostre del 

safareig a la planta primera de 

l’edifici A. Aquest ha estat 

causat per un esforç provocat 

per l’expansió de les armadures 

amb corrosió de les biguetes del 

sostre (apartat 2.3.3.2.1).       Imatge 2.3.3.2.1.a Despreniment en volta          2.3.3.2.1.b Despreniment en safareig  
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2.5.3.3.2 Zones exteriors 

 

Els despreniments de les façanes afecten al morter de revestiment d’aquestes. La principal causa de la 

seva degradació és l’acció de l’aigua i del vent, ja que els despreniments es concentren en zones baixes en 

contacte amb el terreny natural com, per 

exemple, a la façana sud est de l’edifici B, en 

zones amb ràfec massa curt i sense goteró com, 

per exemple, a la façana nord est de l’edifici B, 

en ampits i brancals de finestres sense 

escopidor ni cap altre tipus de protecció com, 

per exemple, a l’edifici B, o en cantonades 

exposades a l’acció del vent. 

          Imatge 2.3.3.3.2.a             Imatge 2.3.3.3.2.b Part inferior ràfec 

          Cantonada façana 
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3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

3.1 PROPOSTA DE INTERVENCIÓ SOBRE PROCESSOS PATOLÒG ICS 
 

En aquest apartat es descriuran detalladament els processos de intervenció sobre les lesions i processos 

patològics existents per tal de poder materialitzar la rehabilitació dels edificis.  

3.1.1 REPOSICIÓ DE SOSTRE 

3.1.1.1 Motivació i objectiu de la intervenció 

 

La primera intervenció que s’haurà de dur a terme serà la reposició del sostre intermedi de l’edifici B. 

Aquesta operació permetrà l’estabilització dels murs de càrrega de l’edifici mitjançant la trava que farà el conjunt 

més solidari i rígid a més de permetre la recuperació de la superfície habitable perduda. 

3.1.1.2 Descripció del tipus de intervenció 

 

S’executarà un sostre unidireccional amb semibiguetes prefabricades de formigó armat amb intereix de 

70cm i revoltons ceràmics amb una capa de compressió de 5cm armada amb una malla de 15x30 Ø6, amb un 

gruix total de 30cm. Hi haurà un congreny de formigó armat perimetral que estarà recolzat sobre un perfil d’acer 

laminat L15 de gruix 1,5cm corregut fixat als murs de maçoneria mitjançant la disposició de barres roscades Hilti 

HIT-V-R M10x15 (fitxa tècnica annex 8.3.6) cada 50 cm amb tacs Hilti HIT-MMPLUS (fitxa tècnica annex 8.3.7) , 

tot segons plànols 25 i 26. 

Els càlculs i justificacions necessàries per a la determinació del tipus d’armat i les característiques dels 

diferents elements es troba a l’annex 8.1.1 

3.1.1.3 Procés d’execució 

 

1- Replanteig de cota de sostre: segons plànol 25 

2- Replanteig de perforacions: segons plànol 26 

3- Execució de perforacions en mur de maçoneria: amb màquina perforadora amb broca de Ø12mm 

4- Introducció de tacs perforacions: segons indicacions plànol 25 

5- Col·locació de barres roscades 

6- Apuntalat i encofrat de la superfície del sostre 

7- Replanteig d’eixos, congrenys i forats: segons plànol 26  

8- Col·locació d’elements resistents i d’entrebigat: segons plànol 26 

9- Col·locació d’armat de negatiu i de congrenys: amb els seus separadors corresponents per garantir 

els recobriments mínims segons detalls i especificacions plànol 26 

10- Col·locació d’armat de repartiment: segons plànol 26 

11- Formigonat: amb camió bomba col·locat a l’exterior i garantint un correcte vibrat 

12- Curat del formigó 

13- Desapuntalat progressiu 

14- Desencofrat 

3.1.2 HUMITATS DE FILTRACIÓ: DRENATGE DE MUR 

3.1.2.1 Motivació i objectiu de la intervenció 

 

L’objectiu d’aquesta intervenció és evitar el impacte directe de l’aigua de la pluja provinent de la superfície 

del terreny per evitar així la seva penetració al mur de maçoneria i reduir les filtracions cap a l’interior tot recollint 

les aigües linealment i reconduint-les cap a un punt allunyat de l’edifici. 

3.1.2.2 Descripció del tipus de intervenció 

 

La intervenció consistirà en la construcció d’una llosa de formigó al perímetre de la façana sud oest en la 

qual s’incorporarà una canal prefabricada de formigó polimèric que recollirà les aigües de la pluja i les abocarà 

sobre el terreny natural en els extrems d’aquesta solera, mentre que al voltant de la façana sud est es construirà 

una escala de formigó i una petita llosa amb pendent cap a l’exterior. 

Primerament caldrà fer un rebaix i regularització del terreny fins a la cota necessària per després poder 

col·locar la primera làmina impermeabilitzant tipus MORTERPLAS FV kg (fitxa tècnica annex 8.3.17) en tot el 

perímetre segons els detalls del plànol núm. 30. Tot seguit, es podrà procedir a l’estesa de l’emmacat de graves 

de 15 cm de gruix en tota la superfície de la solera i l’escala A continuació, caldrà col·locar la segona tela 

impermeabilitzant del mateix tipus que la mencionada anteriorment i la junta de dilatació de poliestirè extruït de 

3cm d’espessor en tot el perímetre de la solera i l’escala que estarà en contacte amb la façana, tot segons els 

detalls indicats al plànol núm. 30. Tot seguit, es col·locarà la canal prefabricada de formigó polimèric model ULMA 

U-250 (fitxa tècnica annex 8.3.13) amb reixeta nervada de foneria model B125 en peces de 100x30mm cargolada 

amb cargols d’acer inoxidable i es realitzarà la col·locació d’embocadures de tub de PVC Ø200mm en els seus 

extrems. Després es col·locarà l’armat anti-fissuració de malla 15x15Ø8mm amb els recolzaments necessaris 

mitjançant la disposició de peces ceràmiques en els punt que sigui necessari i s’abocarà el formigó de tipus HA-

20/P/IIa amb un gruix total de 20cm. Finalment, caldrà executar la mitja canya de morter de ciment en tot el 

perímetre de la façana i la col·locació del minvell de peces de rajola ceràmica de 15x30cm agafades amb morter 

de calç. 

3.1.2.3 Procés d’execució 

 

1- Rebaix i regularització del terreny: fins a cota necessària 

2- Col·locació de primera capa de tela impermeabilitzant en perímetre: segons detalls plànol 30 

3- Estesa d’emmacat de graves: gruix 15cm 

4- Col·locació de segona capa  tela impermeabilitzant: segons detalls plànol 30 
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5- Col·locació de junta de dilatació: de poliestirè extruït gruix 3cm 

6- Col·locació de canal prefabricada: ULMA U-250 amb reixa de foneria 

7- Execució de connexions d’abocament: tub PVCØ 200mm 

8- Col·locació d’armat de solera; malla 15x15xm Ø8mm 

9- Encofrat perimetral 

10- Formigonat de solera: amb  HA-20/P/20/IIa  abocat amb bomba 

11- Execució de mitja canya: amb morter de ciment 

12- Col·locació de minvell: de rajola ceràmica 15x30cm adherida amb morter de calç 

13- Regularització del terreny dels voltants 

 

3.1.3 HUMITATS DE FILTRACIÓ: SUBSTITUCIÓ DE COBERTA  INCLINADA I MILLORA TÈRMICA 
 

3.1.3.1 Motivació i objectiu de la intervenció 
 

Degut al grau de degradació adquirit per les bigues de fusta de la coberta del distribuïdor 3 de la planta 

primera i la coberta de l’edifici B, la falta d’estanqueïtat de les cobertes i el seu deficient aïllament tèrmic es fa 

necessària la completa substitució de les cobertes inclinades, ja que es fa impossible la recuperació de cap dels 

seus elements, exceptuant la jàssera de fusta de l’edifici B que conservarà la seva funció estructural. A més, 

s’eliminaran les claraboies actuals, que no sintonitzen amb la tipologia constructiva original de l’edifici, són una 

font contínua de filtracions i no tenen cap utilitat pràctica. 

En el cas de les demés cobertes, es procedirà a l’extracció de les teules actuals i el morter de ciment de 

fixació de les mateixes per procedir a la col·locació d’un nou panell aïllant i un nou acabat de teules ceràmiques 

tipus àrab noves fixades amb escuma de poliuretà per absorbir els moviments tèrmics. 

3.1.3.2 Descripció del tipus de intervenció 

 

La coberta de l’edifici B serà completament enderrocada per construir-ne una de nova formada per una 

subestructura de biguetes de fusta laminada que es recolzaran sobre la jàssera de fusta existent i els murs de 

maçoneria existents sobre les quals es col·locarà un panell sandwich tipus ONDUTHERM H19+A80+FAB (fitxa 

tècnica 8.3.15) que incorpora un acabat interior de llates de pi avet, un aïllament de poliuretà de 8cm de gruix i 

una làmina de DM hidròfug de 19mm sobre el qual es fixarà una làmina onduline bajo teja BT200 (fitxa tècnica 

8.3.16) sobre el qual es col·locaran les teules ceràmiques tipus àrab agafades amb poliuretà. Es conservaran els 

ràfecs decoratius de peces ceràmiques existents al perímetre de la coberta. En el cas del ràfec de la façana sud-

est, es complimentarà amb la col·locació d’una nova filera de teula invertida per assolir la nova cota d’acabat. 

En el cas de la coberta sobre el distribuïdor 3 de la planta primera de l’edifici A, tots els elements seran 

enderrocats, incloent les bigues de fusta i es construirà una nova coberta amb unes característiques estètiques lo 

més similars possibles a la coberta existent però millorant-ne el comportament tèrmic. La nova coberta estarà 

composta per una estructura de bigues de fusta laminada sobre les quals es recolzaran unes llates de fusta 

laminada que suportaran els extrems de les peces de rajola ceràmica pintada imitant les existents; per sobre, es 

col·locarà un panell sandwich tipus ONDUTHERM BASIC H19+A80 (fitxa tècnica 8.3.14) compost per una capa 

d’aÏllament de poliuretà de 8cm i una làmia d’acabat de DM hidròfug de 19mm, sobre la qual es fixarà una làmina 

onduline bajo teja (fitxa tècnica 8.3.16) sobre el qual es col·locaran les teules ceràmiques tipus àrab agafades 

amb poliuretà. En el cas dels ràfecs, es col·locaran noves làmines de fusta laminada imitant el format preexistent i 

una nova làmina frontal per tapar el gruix ara ocupat pel panell sandwich. 

En el cas de les altres cobertes de l’edifici A, es substituiran les actuals teules per unes de noves i es 

col·locarà un panell sandwich amb aÏllament, adecuat a cadascuna de les tipologies de forjat segons càlculs 

tèrmics de l’annex 8.2 sobre el qual es fixarà una làmina onduline bajo teja BT200 (fitxa tècnica 8.3.16) sobre el 

qual es col·locaran les teules ceràmiques tipus àrab agafades amb poliuretà. En cas de que fos necessari, es 

faran reparacions puntuals de la base de regularització de morter de ciment existent amb mallatex i reblert de nou 

morter. 

 

3.1.3.3 Procés d’execució 
 

3.1.3.3.1 Coberta edifici A 
 

1- Col·locació de proteccions del paviment interior 

2- Apuntalat de la superfície afectada: per garantir la seguretat dels operaris que hauran de trepitjar la 

coberta per extreure la teula. 

3- Col·locació de mitjans auxiliars per baixada de runa: conducte 

4- Retirada de teules ceràmiques: amb mitjans manuals 

5- Retirada de claraboies: amb mitjans manuals 

6- Enderroc de solera de morter i toves ceràmiques: amb mitjans manuals 

7- Retirada de bigues de fusta 

8- Refer ràfecs 

9- Reblert amb morter sense retracció de recolzament 

10- Col·locació de noves biguetes de fusta laminada: procurant no deixar-les massa temps a la intempèrie, no 

han de passar massa temps sense cobrir 

11- Muntatge de coberta: rastells de fusta laminada, rajola ceràmica, panell aïllant, làmina ondulada i teula 

agafada amb poliuretà 

3.1.3.3.2 Coberta edifici B 

 

1- Col·locació de xarxes protectores 

2- Muntatge de medis auxiliars de baixada de runa 

3- Enderroc de coberta: un cop acabat el sostre intermedi amb mitjans manuals, progressivament de la 

part més alta a la més baixa, retirant primer peces ceràmiques i desmuntant progressivament 

l’entrebigat de fusta. 
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4- Refer ràfecs 

5- Reblert amb morter sense retracció de recolzament: procurant no deixar-les massa temps a la 

intempèrie, no han de passar massa temps sense cobrir 

6- Col·locació de noves biguetes de fusta laminada 

7- Muntatge de coberta: panell aïllant, làmina ondulada i teula agafada amb poliuretà 

 
3.1.4 HUMITATS DE CAPIL·LARITAT: BARRERA HORITZONTA L 

 

3.1.4.1 Motivació i objectiu de la intervenció 
 

Alguns recintes interiors poc ventilats de la planta baixa i soterrani de l’edifici es veuen afectats per 

humitats d’origen capil·lar. L’objectiu de la intervenció és la creació d’una barrera impermeable horitzontal a la part 

inferior dels murs afectats i accessibles per les dues cares per tal d’evitar la presència d’humitats  a l’interior de 

l’edifici. 

3.1.4.2 Descripció del tipus de intervenció 
 

La intervenció, que es durà a terme a la cota més baixa possible, de manera que l’ascens de la humitat 

pugui quedar interromput, fins i tot, abans d’arribar a la cota del paviment d’acabat. Això serà possible gràcies a 

l’extracció del paviment actual per tal de rebaixar la cota de nivell d’acabat del paviment en la planta soterrani i 

alguns llocs de la planta baixa de l’edifici A i a la totalitat de la planta baixa de l’edifici B. 

El primera intervenció a realitzar serà l’execució de les perforacions tal i com estan indicades al plànol 

núm. 30 i seguint les especificacions contingudes en la fitxa tècnica del producte impermeabilitzant DRYZONE 

amb fitxa tècnica adjunta a l’annex 8.3.4. Es realitzarà una perforació de diàmetre 12mm cada 12cm com a màxim 

fins a una profunditat de 4cm abans d’arribar a la cara oposada del mur seguint una línia horitzontal i procurant 

incidir sempre que es pugui sobre una junta o sobre pedra porosa. Les perforacions es faran de manera alterna 

per ambdues cares del mur de maçoneria sempre que sigui possible. Posteriorment, es procedirà a la injecció del 

material impermeabilitzant mitjançant la col·locació de l’envàs contenidor en una pistola aplicadora amb una 

cànula que permetrà començar l’aplicació des de l’interior cap a l’exterior de manera lenta i progressiva tot omplint 

la totalitat del forat fins arribar a 10mm abans de la sortida. 

Un cop realitzades les perforacions i després d’haver repicat la totalitat del revestiment afectat per les 

humitats, s’aplicarà un revestiment multicapa que impedirà l’aparició de sals. L’alçada d’aquest revestiment 

dependrà, en cada cas, de la part de revestiment afectada. Primerament, s’aplicarà una primera capa de morter 

de ciment de dosificació 3:1 amb l’additiu RENDERGUARD (fitxa tècnica annex 8.3.5) amb un gruix de 12mm. 

Posteriorment, i abans de que la primera capa estigui totalment seca per garantir l’adhesió entre elles, s’estendrà 

la segona capa de morter de ciment 3:1, aquest cop utilitzant aigual en comptes d’additiu amb un gruix de 12mm i 

procurant deixar un acabat mínimament rugós per facilitar l’adherència de la capa d’acabat. Finalment, es donarà 

una capa d’acabat de gruix 3mm amb morter de ciment amb àrid fi arremolinat. Un cop passades almenys 6 

setmanes, o un cop el mur estigui completament sec, s’aplicarà la capa de pintura final d’acabat de tipus acrílic o 

d’altre tipus d’acabat porós que garanteixi la permeabilitat al vapor d’aigua. 

3.1.4.3 Procés d’execució 

 

1- Replanteig i execució de perforacions 

2- Injecció de material impermeabilitzant 

3- Aplicació de primera capa de morter 3:1 amb additiu RENDERGUARD 

4- Aplicació de segons capa de morter 3:1 sense additiu 

5- Aplicació de capa d’acabat amb morter amb àrid fi arremolinat 

6- Espera de temps mínim d’assecat 

7- Aplicació de pintura d’acabat 

 

3.1.5 HUMITATS DE FILTRACIÓ I CAPIL·LARITAT: CÀMARA  VENTILADA 

 

3.1.5.1 Motivació i objectiu de la intervenció 
 

En els casos de murs semisoterrats afectats per humitats de filtració procedents del terreny, l’aplicació de 

la barrera horitzontal no és suficient per a l’eliminació de les humitats, de manera que es disposarà una cambra 

ventilada per permetre que els murs de maçoneria transpirin i, al mateix temps, la humitat no arribi fins a l’espai 

interior. 

3.1.5.2 Descripció del tipus de intervenció 

 

La intervenció consistirà en el repicat de tot el revestiment dels murs de maçoneria afectats per garantir 

una completa transpiració de l’element. Un cop fet això i quan s’hagi estés la capa de grava del paviment, es 

realitzarà una mitja canya amb morter de ciment sobre la qual es disposarà una tela impermeabilitzant 

MORTERPLAS FV de 3kg/m² que es solaparà amb el parament vertical un mínim de 15cm i amb el seu extrem 

encastat en el mur. Posteriorment, un cop s’ha executat la última capa de compressió del nou paviment, es 

construirà un envà de maó perforat de 3,5cm de gruix en el qual es deixaran els forats necessaris per la 

col·locació d’una reixeta metàl·lica de ventilació de 10x10cm, una a la part inferior i una a la part superior de 

l’envà, cada 3m i de manera alterna tal i com s’indica al plànol núm. 30 amb lamel·les inclinades. Finalment, 

s’executarà l’acabat final segons l’ús de cada estança sobre l’envà. 

3.1.5.3 Procés d’execució 

 

1- Aplicació de primera capa de morter 3:1 amb additiu RENDERGUARD 

2- Aplicació de segons capa de morter 3:1 sense additiu 

3- Aplicació de capa d’acabat amb morter amb àrid fi arremolinat 

4- Espera de temps mínim d’assecat 

5- Aplicació de pintura d’acabat 
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3.1.6 AGENTS BIÒTICS: CARCOMA 

3.1.6.1 Motivació i objectiu de la intervenció 

 

Aquesta intervenció està destinada a la reparació de la jàssera de fusta tot garantint la inexistència de 

més atacs biòtics mitjançant l’aplicació d’un tractament preventiu i recuperant la seva secció resistent completa. 

Encara que aquest element presenta una deformació per fletxa import, aquesta està estabilitzada amb la 

col·locació del pilar metàl·lic tubular existent. 

3.1.6.2 Descripció del tipus de intervenció 

 

S’aplicarà un tractament biocida com a prevenció contra la possible aparició més atacs en un futur. Es 

farà mitjançant la injecció amb compressor del producte insecticida contra els corcs anomenat “CORPOL® 

MATACARCOMA” o equivalent. La fitxa tècnica d’aquest producte s’adjunta a l’annex 8.3.2. Les injeccions es 

faran amb compressor a una pressió de 1kg/cm² i es disposaran cada 33cm per una sola cara de la jàssera fins a 

una profunditat de 2/3 de la secció, segons plànol 32. 

Posteriorment es reconstruirà la secció perduda per l’acció dels corcs mitjançant l’aplicació de resines 

epoxídiques de dos components, concretament amb el producte anomenat “Sikadur®-31 CF” o un d’equivalent 

mitjançant la injecció i l’aplicació superficial del mateix. La fitxa tècnica d’aquest producte s’adjunta a l’annex 

8.3.3. 

3.1.6.3 Procés d’execució 

 

1- Replanteig d’injeccions: segons plànol 32 

2- Injecció del biocida amb compressor: segons indicacions plànol 32 

3- Neteja de la superfície: amb aspirador 

4- Preparació del producte: mesclant els dos components durant almenys 3 minuts, amb una batedora a 

baixes revolucions, fins aconseguir un color gris homogeni i una consistència i després vessar el 

producte en un altre recipient net i remoure’l durant almenys 1 minut per reduir l’oclusió de l’aire. 

Comprovar que la barreja no excedeix el seu temps de vida útil segons la fitxa tècnica 

5- Reomplert amb resines: per injecció 

6- Assecat de les resines: segons indicacions de la fitxa tècnica del producte 

7- Aplicació superficial de resines: mitjançant recobriment superficial en diverses capes 

3.1.7 AGENTS BIÒTICS: MOLSA EN INTERIORS 

3.1.7.1 Motivació i objectiu de la intervenció 

 

Els murs de maçoneria afectats per humitats de filtració i capil·laritat presents a l’edifici B han 

desenvolupat molsa en la seva superfície gràcies a l’alt grau d’humitat permanent en la seva superfície. L’objectiu 

d’aquest intervenció és eliminar la presència d’aquesta molsa per poder aplicar els nous revestiments. 

3.1.7.2 Descripció del tipus de intervenció 

 

La intervenció consistirà en la neteja de la molsa mitjançant l’aplicació d’una barreja de lleixiu i aigua amb 

un raspall de punxes metàl·liques. S’haurà de garantir la correcta ventilació de la zona i la disposició dels mitjans 

de protecció individual especials necessaris com per exemple: guants, ulleres protectores i mascareta. 

3.1.7.3 Procés d’execució 

 

1- Eliminació de la causa de les humitats 

2- Aplicació de barreja d’aigua i lleixiu: amb raspall de punxes metàl·liques i repetint tantes vegades com 

sigui necessari per l’eliminació total de la molsa. 

3- Assecat de la zona afectada: per evaporació garantint una correcta ventilació. 

 

3.1.8 FISSURES HORITZONTALS 

3.1.8.1 Motivació i objectiu de la intervenció 

 

L’existència de fissures horitzontals al sostre inclinat de la zona de safareig és deguda a la corrosió de les 

armadures de les biguetes a causa de les filtracions de l’aigua de la pluja per la deficient conservació i solució de 

punts crítics de la coberta. Amb aquesta intervenció es pretenen eliminar les armadures malmeses per poder fer 

una posterior reconstrucció de la bigueta i recuperar la funció resistent de la mateixa. 

3.1.8.2 Descripció del tipus de intervenció 

 

Es proposa la utilització del sistema de reparació de sostres de biguetes MECANOVIGA PERFIL MVV, el 

document d’idoneïtat tècnica del qual s’adjunta a l’annex 8.3.1 . Aquest sistema es basa en la col·locació d’uns 

perfils metàl·lics resistents compostos per diversos elements a sota de la biga afectada a la qual s’haurà de retirar 

l’armadura amb corrosió per posteriorment poder aplicar-li la reconstrucció del volum amb morter estructural 

aprofitant l’encofrat proporcionat pels nous perfils metàl·lics. Segons els càlculs adjunts a l’annex 8.1.2 el tipus de 

perfils i altres elements a utilitzats seran els de tipus MVV12. 

La intervenció consistirà, primerament, en el repicat de les biguetes per tal de poder extreure les 

armadures amb corrosió i fer un sanejat de l’element amb un raspall de punxes metàl·liques. Posteriorment  

s’haurà de procedir al replanteig i la col·locació dels ancoratges de tipus químics tipus HILTI HIT –MM PLUS 

(annex 8.3.7)  i la barra roscada tipus HILTI HIT-V-R M10X15 (annex 8.3.6) segons les indicacions dels plànols 27 

i 28, tenint en compte els intervals de temperatura de treball i els temps d’espera recomanats. Un cop fet això, 

s’hauran de col·locar les peces de recolzament, convenientment detallades al plànol 28, que estaran formades 

per una peça estandarditzada del sistema Mecanobiga, una peça de les mateixes característiques tallada segons 

els detalls abans esmentats i dues platines les quals es soldaran a la peça anteriorment descrita. La peça 

estandarditzada i la modificada s’uniran mitjançant una unió cargolada. Un cop col·locats els recolzaments es 

muntaran els perfils d’extrem mitjançant la seva elevació amb el dispositiu elevador Altotir 200 del qual s’adjunta 

la fitxa tècnica a l’annex 8.3.12 i que es fixarà a la bastida tubular. Per la col·locació d’aquests elements s’haurà 
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de repicar la part estrictament necessària dels revoltons ceràmics existents per poder aplicar el pont d’unió  760 

Lankopasiv. Els perfils d’extrem es fixaran mecànicament als recolzaments i s’apuntalaran mitjançant puntals 

telescòpics del tipus A35 d’Alsina amb fitxa tècnica a l’annex 8.3.10 en el seu extrem lliure, tenint en compte que 

s’haurà de deixar l’espai lliure necessari per poder executar la fixació del perfil central sense haver de treure els 

puntals. Després, s’haurà de col·locar el perfil central, que s’elevarà de la mateixa manera que els d’extrem, 

mitjançant la unió cargolada prevista segons la fitxa tècnica del sistema proporcionada pel fabricant. Per últim, 

s’hauran de segellar els punts de fixació dels perfils per evitar les fugues del morter estructural Lanko 731, la fitxa 

tècnica del qual s’adjunta a l’annex 8.3.8. El reblert de morter es farà mitjançant l’aplicació amb bomba. 

L’execució dels reforços es farà en biguetes alternes segons les indicacions del plànol 29 i s’haurà de 

tenir en compte que s’haurà de fer una reconducció del conducte d’extracció de fums de la caldera situada dintre 

del safareig a determinar a la mateixa obra i caldrà, a més, eliminar la claraboia existent mitjançant la col·locació 

d’un encadellat ceràmic, una capa de morter mixt i un acabat final de teula de formigó i la col·locació d’una placa 

de cartró-guix  a la part inferior del forat. 

3.1.8.3 Procés d’execució 

 

1- Muntatge de bastida: segons plànol 29 

2- Muntatge de tràctel: model ALTOTIR 200 

3- Repicat de biguetes i retirada d’armadures amb corrosió: i raspallat amb raspall de punxes 

metàl·liques 

4- Aplicació de pont d’unió: 760 Lankopasiv  

5- Replanteig de fixacions químiques 

6- Col·locació de tacs i barres roscades: segons detalls plànol 28 

7- Col·locació de peces de recolzament especials: segons detalls plànol 29 

8- Elevació i muntatge de perfils d’extrem: amb l’ajuda del tràctel i apuntalat dels mateixos en el seu 

extrem lliure 

9- Elevació i muntatge de perfil central: amb l’ajuda del tràctel 

10- Retirada dels puntals 

11- Tapat de forats en punts d’unió cargolada 

12- Abocament de morter de reparació estructural amb bomba 

13- Repetició de l’operació: segons ordre en plànol 29 

14- Col·locació de cel ras: de plaques de cartró-guix amb perfilaria oculta 

15- Desmuntatge de bastida 

 

3.1.9 FISSURES VERTICALS 
 

3.1.9.1 Motivació i objectiu de la intervenció 
 

L’existència de diversos esforços mecànics ha provocat l’aparició de fissures en els murs de maçoneria. 

Alguns d’ells s’han eliminat gràcies a altres intervencions descrites anteriorment com, per exemple, la 

consolidació de l’edifici B mitjançant la construcció del sostre intermedi, però d’altres no es poden solucionar. 

L’objectiu d’aquesta intervenció, doncs, és millorar el comportament estructural dels punts febles on s’han produït 

i millorar el comportament  de l’adherència entre el suport i el revestiment en els punts on no és possible eliminar 

els esforços que motiven l’aparició de fissures per evitar la seva presència. 

3.1.9.2 Descripció del tipus de intervenció 

 

El primer pas del procés de intervenció serà el repicat del revestiment de les zones adjacents a l’aparició 

de la fissura per comprobar l’estat del mur de maçoneria i l’abast del trencament. Posteriorment, es procedirà al 

repicat de les juntes entre pedres que han fissurat i al seu posterior reblert amb morter estructural tipus Lanko 731 

(fitxa tècnica annex 8.3.8) per recuperar la funció estructural en aquest punt. Un cop fet això, es refarà el 

revestiment amb l’aplicació prèvia d’una malla de fibra flexible flexible tipus MALLATEX 3T(fitxa tècnica annex 

8.3.19) per evitar que el revestiment es torni a trencar en el mateix punt. 

3.1.9.3 Procés d’execució 

 

1- Repicat revestiment: en zones properes a la fissura per observar estat del mur i abast de la lesió 

2- Buidat de junta afectada 

3- Reblert de junta: amb morter estructural 

4- Reposició del revestiment: amb aplicació de mallatex 

3.1.10 ESQUERDES HORITZONTALS 

 

3.1.10.1 Motivació i objectiu de la intervenció 
 

L’objectiu d’aquest intervenció és refer la coberta plana on s’han produït esquerdes en la trobada entre el 

pla horitzontal i vertical a causa de la manca de juntes de dilatació per tal d’evitar la seva nova aparició i millorar 

el comportament del conjunt a nivell d’impermeabilització. 

3.1.10.2 Descripció del tipus de intervenció 

 

El primer que caldrà fer és enderrocar la coberta existent amb l’ajuda de mitjans mecànic com, per 

exemple, un martell trencador  pneumàtic i traslladar la runa cap al punt d’abocament amb medis manuals. 

Posteriorment, caldrà aplicar una capa de graves d’uns 10cm sobre el terreny existent. A continuació, es 

col·locaran les juntes de dilatació de poliestirè expandit de gruix 2cm als perímetres i a les parts intermèdies. 

Després es col·locarà l’armat anti-fissuració de malla 15x15Ø8mm amb els recolzaments necessaris mitjançant la 

disposició de peces ceràmiques en els punt que sigui necessari i s’abocarà el formigó de tipus HA-20/P/IIa amb 
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un gruix total de 15cm. A continuació, es realitzarà la capa de formació de pendents amb formigó cel·lular sobre la 

qual caldrà executar la mitja canya de morter de ciment en tot el perímetre de la façana col·locar una doble capa 

de tela impermeabilitzant tipus  MORTERPLAS FV de 3kg/m²  amb el cavalcament horitzontal i en els punts de 

trobada amb els plans verticals necessaris. Sobre la capa de tela impermeabilitzant caldrà col·locar una làmina 

antipunxonament ROOFTEX 150 (fitxa tècnica annex 8.3.18) i finalment, es col·locarà el nou paviment format per 

rajoles ceràmiques de 15x30cm agafades amb morter de calç col·locades en espiga i l’execució del minvell també 

de peces de rajola ceràmica. 

3.1.10.3 Procés d’execució 

 

1- Enderroc de coberta plana existent: mitjans manuals i mecànics 

2- Estesa d’emmacat de graves: 10cm 

3- Col·locació d’armat de solera; malla 15x15xm Ø8mm 

4- Col·locació de juntes de dilatació: perimetrals i intermèdies 

5- Formigonat de solera: amb  HA-20/P/20/IIa  abocat amb bomba 

6- Execució de mitja canya: amb morter de ciment 

7- Col·locació de tela impermeabilitzant 

8- Execució de paviment 

9- Col·locació de minvell: de rajola ceràmica 15x30cm adherida amb morter de calç 

 

3.1.11 DESPRENIMENTS I FISURES EN REVESTIMENTS 

3.1.11.1 Motivació i objectiu de la intervenció 

 

Existeixen algunes zones interiors i exteriors en les quals el revestiment dels murs ha perdut l’adherència 

amb el suport a causa de l’acció de l’aigua i ha caigut. Aquesta proposta de intervenció pretén refer els 

revestiments de manera adequada per garantir la seva durabilitat un cop s’han eliminat les causes que els 

produeixen. 

 

3.1.11.2 Descripció del tipus de intervenció 

 

En el cas dels despreniments interiors, aquest s’han produït en l’enguixat del sostre de la zona de 

safareig, on hi havia unes filtracions d’aigua que han malmés el guix i han provocat també el seu trencament a 

causa dels esforços produïts per l’expansió dels armats de les biguetes que han patit corrosió. L’enguixat 

d’aquesta sala serà destruït gairebé totalment per poder portar a terme la intervenció de reforç estructural 

necessària i es col·locarà un nou cel ras de cartró-guix continu. 

En el cas dels despreniments al revestiment exterior de la façana el primer pas a dur a terme serà el 

sanejat de tota la superfície revestida per tal de desfer-se de tot aquell material que ha perdut la seva adherència 

amb el suport i eliminar la capa d’acabat superficial d’aquells trams que es troben en bon estat. Un cop fet això, 

s’haurà de refer el revestiment a tota la superfície on hi havia originalment tot col·locant una primera capa de 

morter mixt amb acabat rugós, tot disposant una malla de fibra de vidre flexible tipus MALLATEX 3T amb fitxa 

tècnica 8.3.19 en aquells punt on anteriorment s’havien produït fissures, en les trobades amb cantonades o 

elements sortints i obertures, tot cobrint una franja d’almenys 30cm en el perímetre d’aquestes trobades. 

Finalment, es donarà una capa d’acabat amb morter de calç amb àrid fi arremolinat, tot imitant l’acabat original. 

3.1.11.3 Procés d’execució 

 

1- Repicat de revestiment actual: eliminació total de trams amb mala adherència i d’acabat superficial en 

trams en bon estat 

2- Aplicació de primera capa de morter mixt: amb acabat rugós i amb aplicació de mallatex en punts 

necessaris. 

3- Aplicació de capa d’acabat: amb morter de calç amb àrid fi 
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3.2 PROPOSTA DE REFORMA 
 

3.2.1 OBJECTIU 

 

L’objectiu del projecte de reforma és l’acondicionament de l’edifici per al seu nou ús com a allotjament 

rural. 

3.2.2 SISTEMES CONSTRUCTIUS 

3.2.2.1 Enderrocs 

 

Els tipus d’elements i els mitjans a utilitzar seran: 

- Paviments de pedra natural: amb martell trencador pneumàtic 

- Envans: amb mitjans manuals 

- Murs de maçoneria: amb martell pneumàtic 

- Cobertes: amb mitjans manuals 

- Fusteries: desmuntatge amb mitjans manuals 

- Instal·lacions: arrencada i desmuntatge de instal·lacions existents (sanejament, telecomunicacions, 

electricitat, aigua i calefacció) 

- Repicat de revestiments: amb mitjans manuals 

3.2.2.2 Envans i divisòries 

 

Els envans que divideixen els dormitoris i els espais comuns i els banys i els dormitoris seran de totxana 

de 10cm agafada amb morter de ciment i revestida per les udes cares segons les indicacions dels plànols 

d’acabats 47-49. Aquesta configuració permetrà l’encastament de canonades d’aigua i electricitat. 

Pel que fa a la compartimentació dels armaris, es farà amb envans senzills de 5cm de gruix total i 

enguixats per les dues cares.  

En el recinte de la caldera i el dipòsit de pellets, la compartimentació es farà amb mur de paret de bloc de 

10cm per garantir una estabilitat al foc de 120 minuts. 

 

3.2.2.3 Fusteries 

 

Les fusteries exteriors existents es substituiran per noves fusteries de fusta amb doble envidrament tipus 

climalit 4+6+4 per garantir un millor aïllament tèrmic de l’edifici i regularitzar tot l’aspecte exterior del mateix.  

Les fusteries interiors es renovaran gairebé en la seva totalitat. Es col·locaran portes noves amb acabat 

de fusta de roure i manetes d’acer inoxidable. 

La barana de l’escala es mantindrà en el seu estat original, mentre que s’haurà de col·locar un nou 

passamà i una barana de barres d’acer amb imprimació antioxidant i acabat final de pintura tipus oxiron de color 

gris forja o similar a la rampa d’accés principal. Pel que fa a les baranes de fusta originals d ela planta primera de 

l’edifici B, es reposaran en la seva totalitat, ja que la fusta existent està molt degradada i no es por aprofitar. En el 

cas de la barana metàl·lica de la balconera de la planta primera, es sanejarà amb un raspall de punxes 

metàl·liques, se li aplicaran dues capes de imprimació antioxidant i es pintarà amb pintura tipus oxiron color forja o 

similar. 

3.2.2.4 Revestiments i acabats 

3.2.2.4.1 Horitzontals 

 

Els revestiments interiors de les noves es realitzaran imitant les característiques dels revestiments 

existents. 

Els paviments de les zones noves serà de peces de gres premsat format 30x30cm lo més semblants 

possibles a les existents.  

En el cas dels cel rasos, seran continus de plaques de guix laminat amb subestructura i fixacions ocultes 

a sostre mitjançant varilles roscades i muntants tipus omega horitzontals. L’acabat d’aquests cel rasos serà pintat 

amb pintura plàstica. L’alçada a la qual es situarà la cota d’acabat dels mateixos és la que s’indica als plànols 47-

49 

 

3.2.2.4.2 Verticals 

 

Els revestiments verticals nous seguiran el mateix criteri que hi ha actualment.  

La cuina i els banys estaran enrajolats fins a l’alçada del cel ras corresponent (2,20m com a norma 

general) amb rajola de valència esmaltada 20x20cm monocolor. 

En el cas del recinte d’emmagatzematge de residus, tots els paraments verticals estaran enrajolats fins al 

sostre i en la trobada entre el revestiment vertical i l’horitzontal en la part inferior del parament es col·locaran 

peces especials amb forma de mitja canya per facilitar la neteja de la zona. 

A la resta de recintes habitables on s’hagi de fer la reposició del revestiment vertical, es col·locarà una 

capa d’enguixat de gruix total 1,5cm o de morter, segons el cas. 

L’acabat final dels paraments verticals enguixats serà de pintura plàstica sobre les superfícies enguixades 

i amb pintura acrílica  ales zones on hi ha revestiment de morter i cal que el mur de maçoneria sigui permeable al 

vapor d’aigua. 
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3.2.3 INSTAL·LACIONS 

 

En aquest apartat es descriuran les característiques principals de cadascuna de les instal·lacions que 

donaran servei als dos usos presents a l’edifici i es justificarà la idoneïtat de les mateixes mitjançant els càlculs i 

altres justificacions necessàries. 

 

3.2.3.1 Instal·lació elèctrica 

 

3.2.3.1.1 Descripció general de la instal·lació 

 

La instal·lació elèctrica de l’edifici es farà separadament per a la vivenda i l’allotjament rural, de manera 

que cadascuna de les zones estarà dotada d’uns instal·lació independent amb sistemes de comptatge diferents. 

La instal·lació serà de baixa tensió i no requerirà de la instal·lació d’estacions transformadores.  

 

3.2.3.1.2 Instal·lació d’enllaç, escomesa i comptatge 

 

La instal·lació d’enllaç és aquella que uneix la Caixa General de Protecció (CGP) amb la instal·lació 

interior o receptora. 

Les noves CGP i els aparells de comptatge de estaran situades al mateix lloc que la existent, en el recinte 

accessible des de la via pública fora dels límits de la propietat, mentre que el quadre de comandament i protecció 

es situarà a l’interior de l’edifici, a prop de l’entrada dels recintes als quals serveixen.  

 

Caixa General de Protecció 

És la caixa que allotja els elements de protecció de la línia general d’alimentació. S’instal·larà 

preferentment en un lloc d’accés lliure i permanent. La seva situació es fixarà de comú acord entre la propietat i 

l’empresa subministradora. En el cas del quadre de protecció i mesura, no està permés el muntatge superficial. 

Quan l’escomesa està soterrada, la CGP s’instal·larà en un nínxol encastat en una paret que es tancarà 

amb una porta preferentment metàl·lica, amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50102, revestit 

exteriorment d’acord ambles característiques de l’entorn i estarà protegida exteriorment contra la corrosió, 

disposant d’un pany normalitzat per l’empresa subministradora. 

La part inferior es situarà com a mínim a 30cm del terra. Al nínxol es deixaran els forats necessaris per 

allotjar els conductes per permetre l’entrada de l’escomesa soterrada provinent de la xarxa general. 

Els usuaris o l’instal·lador electricista autoritzat només tindran accés i podran actuar sobre les connexions 

amb la línia general d’alimentació després de fer la comunicació prèvia a l’empresa subministradora. 

Dintre de la Caixa General de Protecció s’instal·laran portafusibles en tots els conductors de fase o polars, 

amb capacitat de tall com a mínim igual a la corrent de curtcircuit prevista en el seu punt d’instal·lació. El neutre 

serà constituït per una connexió admissible situada a l’esquerra de les fases, col·locada la caixa de protecció en 

posició de servei, i disposant també d’un terminal de connexió per la presa de terra si fos necessari. 

La Caixa General de Protecció complirà tot el que s’indica en la norma UNE-EN 60.439-1, un cop 

instal·lada tindrà un grau de protecció IP43 segons UNE-EN 20.324. 

 

Comptadors 

L’armari de comptadors portarà dispositius per impedir manipulacions. 

L’armari de comptadors i altres dispositius per a la mesura de l’energia elèctrica, estaran situats en un 

armari. Aquest complirà tot el que s’especifica e la Norma UNE-EN 60.439-1, tindran un grau d’inflamabilitat 

segons la UNE 20.324 i IK09 segons UNE-EN 50.102 i serà precintable. 

L’envolvent haurà de disposar de ventilació interna per evitar les condensacions sense que disminueixi el 

seu grau de protecció. Haurà de permetre de forma directa la lectura del comptador i dels interruptors horaris, així 

com de la resta de dispositius de mesura directa, quan sigui necessari. Les parts transparents que permetin una 

lectura directa, hauran de ser resistents a les radiacions ultraviolades. 

La derivació individual ha de tenir associada al seu origen la seva pròpia protecció composada per 

fusibles de seguretat, amb independència de les proteccions corresponents a la instal·lació interior de casa 

subministrament. Aquests fusibles s’instal·laran abans del comptador i es col·locaran en cadascun dels cables de 

fase o polars que es dirigeixen al mateix, tindran la capacitat adequada de tall en funció de la màxima intensitat 

de curtcircuit que es pugui produir en aquest punt i estaran precintats per l’empresa distribuïdora. 

Els cables seran d’una tensió assignada de 450/750 V i els conductors de coure, de classe 2 segons la 

norma UNE 21.022, amb un aïllament sec, extruït a base de barres termostables i termoplàstics. 

Aquest armari haurà de complir els següents requeriments: 

- Estar situar en la planta baixa, encastat en façana, al costat de l’entrada principal de l’edifici 

- No tenir bastiments intermedis que dificultin la instal·lació o lectura dels comptadors i altres 

dispositius. 

- Des de la part més sortint de l’armari fins a la paret oposada o qualsevol altre obstacle s’haurà de 

deixar una zona lliure de 1,5m com a mínim. 

- Tindrà una resistència característica contra el foc mínima de RF 30 

- Les portes de tancament, disposaran del pany normalitzat de l’empresa subministradora 

- Disposarà de ventilació i il·luminació suficient i en les seves immediacions, s’instal·larà un extintor 

mòbil, d’eficàcia mínima 21B, el manteniment del qual se’n farà càrrec la propietat. 

- El col·locarà un endoll (presa de corrent) amb presa a terra i estanca, de 16A per als serveis de 

manteniment. 
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El comptador estarà en un armari destinat a aquesta finalitat a una alçada mínima del terra de 0,70m i 

màxima de 1,80m. La porta de l’armari obrirà cap a l’exterior, complint amb les normes particulars de l’empresa 

subministradora. 

El cablejat que efectuarà les unions barres-comptador-terminal de sortida podrà anar per dintre d’una 

canonada o conducte. 

La concentració estarà formada per les següents unitats funcionals: 

- Unitat funcional d’embarrat general i fusibles de seguretat: Conté el barrat general de la concentració i 

els fusibles de seguretat corresponents al subministrament que estigui connectat a aquest. Disposarà 

d’una protecció aïllant que eviti els contactes accidentals amb el barrat general en accedir als fusibles 

de seguretat. 

- Unitat funcional de mesura: Conté el comptador, interruptor horari i/o dispositius de control per a la 

mesura de l’energia elèctrica, 

- Unitat funcional de control (opcional): Conté els dispositius de control per al canvi de tarifa de 

subministrament. 

- Unitat funcional d’embarrat de protecció i terminals de sortida: Conté l’embarrat de la derivació 

individual així com els terminals de sortida d’aquesta derivació. L’embarrat de protecció haurà d’anar 

senyalitzat. 

 

3.2.3.1.3 Característiques de la derivació individual 

 

La derivació individual és la part de la instal·lació que, a partir de la línia general d’alimentació subministra 

energia elèctrica a la instal·lació de l’usuari. 

La derivació individual s’inicia en l’embarrat general i els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els 

dispositius general de comandament i protecció 

La derivació individual està constituïda per: 

- Conductors aïllats en l’interior de tubs encastats 

- Conductors aïllats en l’interior de canals protectores amb tapes que només es poden obrir amb l’ajuda 

d’un estri especial. 

- Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 60.439-2 

La canalització inclourà, en tots els casos, el conductor de protecció, La derivació individual recorrerà 

zones d’ús comú i de fàcil accés per poder, si fos necessari, arribar fins a ella per la seva manipulació en cas 

d’avaria. 

 

 

3.2.3.1.4 Instal·lació interior 

 

Els tubs i canals protectors tindran una secció nominal que permetrà ampliar la secció dels conductors 

inicialment instal·lats en un 100%. A les esmentades condicions d’instal·lació, els diàmetres exteriors nominals 

mínims dels tubs en les derivacions individuals serà de 32mm. 

Les unions dels tubs rígids seran roscades, o a pressió, de manera que no es puguin separar en els 

extrems. 

Cables 

Els cables no presentaran empalmes i la seva secció serà uniforme, exceptuant en aquest cas les 

connexions realitzades en la ubicació del comptadors i en els dispositius de protecció. 

Els conductor a utilitzar seran de coure, unipolars i aïllats, amb un nivell d’aïllament de 450/750V. Es 

seguirà el codi de colors indicat a la ITC-BT 19. 

Els cables i els sistemes de conducció de cables s’han d’instal·lar de forma que no es redueixin les 

característiques de l’estructura de l’edifici en la seguretat contra incendis. 

Els cables seran no propagadors d’incendi i d’emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb 

característiques equivalents a les de la corrent UNE 21.123 apartat 4 o 5, o a la norma UNE 211002 (Segons la 

tensió assignada al cable), compleixen aquesta prescripció. 

Els elements de conducció dels cables amb característiques equivalents als classificats com a “no 

propagadors de la flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50085-1 i UNE 50086-1, compleixen aquesta 

prescripció. 

La secció mínima serà de 6mm² per als cables polars, neutre i protecció i de 1,5mm² per al gil de 

comandament, que serà de color vermell. 

Per al càlcul de la secció dels conductors es tindrà en compte lo següent: 

- La demanda prevista per l’usuari, que serà com a mínim la fixada per la RBT-010 i la intensitat 

d’aquesta serà controlada pels dispositius de comandament i protecció. 

- La caiguda de tensió màxima admissible serà en el cas de comptador en quadre de protecció i 

mesura de 1,5% 

 

3.2.3.1.5 Dispositiu privat de control i protecció 

 

S’instal·larà un quadre de distribució des de on sortiran els circuits interiors, en el qual s’instal·larà un 

interruptor general automàtic de tall omnipolar, amb dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits, 

que es definiran en el capítol de càlcul d’aquesta instal·lació. 

També en aquest quadre s’instal·laran les proteccions contra sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun 

dels circuits de la instal·lació, així com els interruptors diferencials per la protecció de contactes directes. 
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A l’edifici s’ha de preveure la situació del dispositiu general de control i protecció a la zona d’entrada. 

L’alçada a la que es situarà el dispositiu general i individual de control i protecció dels circuits, mesurada 

des del nivell del terra, serà com a mínim de 1,00m. 

El dispositiu general i individual de control i protecció, la posició del qual serà vertical, estarà situat a 

l’interior d’un quadre de distribució des de on sortiran els circuits interiors. 

L’envoltant del quadre s’ajustarà a les normes UNE 20,451 i UNE-EN 60.439-3, amb un grau de protecció 

mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102. 

L’envoltant de l’interruptor de control de potència serà precintable i les seves dimensions estaran d’acord 

amb el tipus de subministrament i tarifa aplicable. Les seves característiques i els tipus correspondran a un model 

oficialment aprovat. 

El dispositiu general i individual de control i protecció està dimensionat al capítol de càlcul i estarà 

composat com a mínim de: 

- Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu accionament manual i que 

estigui dotat dels elements de protecció contra la sobrecàrrega i els curtcircuits. Aquest interruptor 

serà independent de l’interruptor de control de potència. 

- Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els 

circuits. 

- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra les sobrecàrregues i curtcircuits de 

cadascun dels circuits interiors de l’edifici. 

- Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT.23, si fos necessari. 

L’interruptor general automàtic de tall omnipolar tindrà capacitat de tall suficient per la intensitat de 

curtcircuit que es pogués produir en el seu punt d’instal·lació, de 4.500A com a mínim. 

La resta d’interruptors automàtics i diferencials hauran de resistir les corrents de curtcircuit que poguessin 

presentar-se en el seu punt d’instal·lació. La sensibilitat dels interruptors respondrà a allò que s’assenyala a 

l’esquema unifilar. 

Els dispositius de protecció contra les sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors seran de tal 

omnipolar i tindran els pols protegits que correspongui al número de fases del circuit al que protegeixen. Les 

seves característiques d’interrupció estaran d’acord amb les corrents admissibles dels conductors del cirucit que 

protegeixen. 

 

3.2.3.1.6 Materials que constitueixen les instal·lacions interiors 

 

Quan els tubs estiguin encastats, s’han de tenir en compte els següents requeriments: 

- A la instal·lació dels tubs en l’interior dels elements constructius, les rases no posaran en perill la 

seguretat de les parets o sostres on es facin. Les dimensions de les rases seran suficients per a que 

els tubs quedin recoberts per una capa s’1cm d’espessor, com a mínim. Als angles, l’espessor 

d’aquesta capa pot reduir-se fins a 0,5cm.  

- No s’instal·laran entre el sostre i el revestiment dels tubs destinats a la instal·lació elèctrica de les 

plantes inferiors. 

- Per la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podrà instal·lar-se, entre el sostre i el 

revestiment, tubs que hauran de quedar recoberts per una capa de formigó o morter d’1cm 

d’espessor, com a mínim, apart del revestiment. 

- En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé disposaran de colzes o 

unions tipus “T” apropiades, però en aquest últim cas només s’admetran els que disposin de tapes de 

registre. 

- Les tapes dels registres i les caixes de connexió seran accessibles i desmuntables una cop estigui 

finalitzada l’obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del revestiment 

de la paret o sostre quan no s’instal·lin a l’interior d’un recinte tancat i practicable. 

- En el cas d’utilitzar-se tubs encastats a les parets, és convenient disposar els recorreguts horitzontals 

a 50cm com a màxim del terra o sostre, i els verticals, a una distància en els angles de les 

cantonades no superior a 20cm. 

 

3.2.3.1.7 Caigudes de tensió 

 

En els capítols de càlcul posteriors es verificaran les caigudes de tensió de les línies dimensionades per 

comprovar el compliment del RBT segons el quals no es podrà produït una caiguda de tensió superior a l’5% a les 

línies individuals i no superior al 3% al total de les línies interiors. 

 

3.2.3.1.8 Previsió de càrregues 

 

Tenint en compte la ITC-BT-10, el grau d’electrificació serà: 

- Vivenda privada: Grau d’electrificació elevat 9.200W 

- Allotjament rural: Grau d’electrificació especial, amb una potència de 36.800W 

El grau d’electrificació de la vivenda es considera elevat perquè estarà dotada d’assecadora i perquè el 

nombre de preses de corrent als banys i auxiliars de la cuina supera les sis unitats. 

Pel que fa a l’allotjament rural, el seu grau d’electrificació es calcula mitjançant una estimació de la 

potència i un coeficient de simultaneïtat d’acord amb el grau d’utilització estimat de cadascun dels circuits de la 

instal·lació que es resumeix al quadre següent: 
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Com que en cap dels dos casos no es supera la xifra dels 100kW, no caldrà la instal·lació d’una estació 

transformadora pròpia. Tampoc caldrà la sol·licitud de cap tipus de subministrament especial per part de la 

companyia. 

Circuit Nº circuit 
iguals 

Nº 
receptors 

n 

Potència 
prevista 

(W) 

Factor de 
simultaneïtat 

estimat 

Potència 
resultant 

(W) 
SUBQUADRE DORMITORIS 

C1.Dn 7 3 200 0,25 1050 
C2.Dn 7 3 3450 0,15 10867,5 
C3.Dn 7 1 5400 0,05 1890 
C5.Dn 7 1 3450 0.05 1207,5 

SUBQUADRE ZONES COMUNS 
C1.PB-P1.ZC 1 24 200 0,2 960 
C1.PS.ZC 1 14 200 0,15 420 
C2.PB-P1.ZC 1 16 3450 0,1 5520 
C2.PS.ZC 1 16 3450 0,05 2760 
C3.ZC 1 3 5400 0,5 8100 
C4.ZC 1 3 3450 0,1 1035 
C5.ZC 1 3 3450 0,1 1035 
C10.ZC 1 1 3450 0,05 172,5 
C12.1.ZC 1 1 5400 0,15 810 
C12.2.ZC 1 22 200 0,01 44 
    TOTAL 35.871,50 

 

3.2.3.1.9 Dimensionat de la instal·lació 

 

Intensitat màxima admissible 

La intensitat màxima admissible per a l’escomesa, tenint en compte la suma del consum de vivenda 

privada i l’allotjament rural, serà la següent: 

Potència de consum total: 9200 W + 36800 W = 46000W 

Imàx admissible = P consum total / Tensió de servei = 46000 W / 230 V = 200 A 

 

Línia d’alimentació i CGP 

Tenint en compte aquesta data, la línia d’alimentació que anirà des de la CGP fins al comptador formada 

per conductors aïllats en tubs de muntatge superficial serà de 3xPVC amb una secció de 3,5 x 120 mm² de 

conductor de coure amb un tub exterior protector de diàmetre 160mm. Els fusibles de la CGP seran de 250A. 

La caiguda de tensió serà de:  

e = 2 x P x L / γ x s x V = 2 x 46000 x 75 / 56 x 120  x 230 x 2,3 = 0,47 % 

Per tant, com és <0,5%, la caiguda de tensió màxima per a la línia d’alimentació segons el RBT, compleix 

la normativa. 

 

Interruptor General de Maniobra 

Segons el document ITC-BT-16, l’IGM serà de, com a mínim, 160A per a instal·lacions de fins a 90KW, 

que és el nostre cas, però s’augmentarà fins a 250A pels requeriments de potència de la instal·lació. 

Centralització de comptadors 

Es col·locarà un comptador independent per a cadascun dels usos previstos per a l’edifici, un per a la 

vivenda privada i un altre per a l’activitat d’allotjament rural. 

Els comptadors s’allotjaran en un armari de comptadors situats en un punt accessible des de la via 

pública, fora de la parcel·la on està situat l’immoble en el mateix punt on es troba l’actual comptador de la vivenda 

existent. 

Derivació individual 

Les derivacions individuals que enllaçaran els comptadors amb el quadre de comandament i protecció 

tindran una longitud aproximada de 75m.  

A continuació es calcularà la secció de les dues derivacions individuals determinant, primerament, la 

intensitat admissible de cadascuna de les línies: 

Imàx admissible vivenda = P consum total / Tensió de servei = 9200 W / 230 V = 40 A 

Imàx admissible allotjament rural = P consum total / Tensió de servei = 36800 W / 230 V = 160 A 

Tenint en compte les intensitats màximes admissibles trobades i fent servir la taula de la RBT, trobem que 

una secció de 2 x 16 + 10 t amb DN 75mm seria suficient per ambdós casos, però el valor de la caiguda de tensió 

en la línia de 75m de llargària. Per tant, es proposen les següents seccions: 

- Vivenda: 2 x 50 + 25T Cu amb DN 125mm  

- Allotjament rural: 2x 120 + 70 T  Cu amb DN 160mm 

La caiguda de tensió màxima permesa (<1%) serà comprovada a continuació: 

e vivenda = 2 x P x L / γ x s x V = 2 x 9200 x 75 / 56 x 70 x 230 x 2,3 = 0,93 < 1% compleix 

e allotjament rural = 2 x P x L / γ x s x V = 2 x 36800 x 75 / 56 x 120 x 230 x 2,3 = 0,38 < 1% compleix 

 

Circuits 

Els circuits per a la vivenda privada amb un grau d’electrificació elevada seran els següents: 

- C1: Il·luminació, 23 punts de llum     

- C2: Preses de corrent d’ús general, 15 

- C3: Cuina, forn i campana extractora 

- C4: Rentadora, rentavaixelles i frigorífic 

- C5: Preses de corrent cuina, 4 
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- C10: Assecadora 

- C12.1: Preses de corrent addicionals banys, 3 

- C12.2: Termoacumulador elèctric 

- C12.3: Caldera 

Pel que fa als circuits per a l’allotjament rural, es constituirà un subquadre amb 4 circuits per cadascuna 

de les habitacions i un altre subquadre per la instal·lació de zones comunes de l’edifici. Pel que fa a les 

habitacions, totes tindran el mateix nombre de punts de llum i preses de corrent, de manera que seguiran 

l’esquema següent: 

Subquadre dormitori (7 unitats) 

- C1.Dn: Il·luminació, 2-3 punts de llum 

- C2.Dn: Preses de corrent d’ús general, 3 

- C3.Dn: Termoacumulador elèctric 

Subquadre zones comuns 

- C1.PB-P1.ZC: Il·luminació planta baixa i primera, 24 punts de llum 

- C1.PS.ZC: Il·luminació planta soterrani, 14 punts de llum 

- C2.PB-P1.ZC: Preses de corrent d’ús general planta baixa i primera, 16 

- C2.PS.ZC: Preses de corrent d’ús general planta soterrani, 11 

- C3.ZC: Cuina, forn i campana extractora 

- C4.ZC: Rentadora, rentavaixelles i frigorífic 

- C5.ZC: Preses de corrent cuina 

- C10.ZC: Assecadora 

- C12.1.ZC: Caldera 

- C12.2.ZC: Enllumenat d’emergència 

Tots els circuits estaran formats per doble conductor unipolar amb tub de PVC. El dimensionat d’aquests 

conductors es farà d’acord amb les instruccions tècniques del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

A continuació s’adjunta un quadre resum de les característiques de cadascun dels circuits i la 

comprovació del compliment de la caiguda de tensió màxima <3%, calculada amb una intensitat del funcionament 

del circuit iguala a la intensitat nominal del interruptor automàtic d’aquest circuit, en el qual s’ha aplicat la fórmula 

adjunta a continuació per calcular la intensitat de cadascun dels circuits tenint en compte, a més, la secció mínima 

indicada en el RBT per cadascun dels circuits. 

I = n x Ia x Fs x Fu 

 

VIVENDA PRIVADA 

Circuit 
Nº 

receptors 
n 

Potència 
prevista 

(W) 

Intensitat 
prevista per 
receptor (A)  

Secció 
(mm²) 

Interruptor 
automàtic 

(A) 

Factor de 
simultaneïtat 

Fs 

Factor 
utilització 

Fu 

Intensitat 
circuit (A)  

Longitud 
màx. línia 

(m) 

Caigud
a màx. 
tensió 

(%) 

C1 23 200 0,87 1,5 10 0,75 0,5 7,50 13,00 0,12 
C2 15 3450 15,00 2,5 16 0,2 0,25 11,25 15,00 1,40 
C3 3 5400 23,48 6 25 0,5 0,7 24,65 5,00 0,30 
C4 3 3450 15,00 4 25 0,66 0,75 22,28 8,00 0,47 
C5 4 3450 15,00 2,5 25 0,4 0,75 18,00 14,00 1,30 
C10 1 3450 15,00 2,5 16 1 0,75 11,25 9,00 0,84 

C12.1 3 3450 15,00 2,5 16 0,4 0,75 13,50 9,00 0,84 
C12.2 1 3450 15,00 4 25 0,66 0,75 7,43 8,00 0,47 
C12.3 1 5400 23,48 6 25 0,5 0,7 8,22 5,00 0,30 

 

En el cas de l’allotjament rural, es calcularan els valors de caiguda de tensió per al cas més desfavorable 

segons la taula resum adjunta a continuació: 

 

ALLOTJAMENT RURAL 

Circuit 
Nº 

receptors 
n 

Potència 
prevista 

(W) 

Intensitat 
prevista 

per 
receptor 

(A) 

Secció 
(mm²) 

Interruptor 
automàtic 

(A) 

Factor de 
simultaneïtat 

Fs 

Factor 
utilització 

Fu 

Intensitat 
del circuit 

(A) 

Longitud 
màxima 
línia (m) 

Caiguda 
màxima 

tensió (%) 

SUBQUADRE DORMITORIS 
C1.Dn 4 200 0,87 1,5 10 0,75 0,5 1,30 5,00 0,05 
C2.Dn 3 3450 15,00 2,5 16 0,2 0,25 2,25 6,00 0,56 
C3.Dn 1 5400 23,48 6 25 0,5 0,7 8,22 6,00 0,36 
C5.Dn 1 3450 15,00 2,5 25 0,4 0,75 4,50 4,00 0,37 

SUBQUADRE ZONES COMUNS 
C1.PB-P1.ZC 24 200 0,87 1,5 10 0,75 0,5 7,83 11,00 0,10 
C1.PS.ZC 14 200 0,87 1,5 10 0,75 0,5 4,57 12,00 0,11 
C2.PB-P1.ZC 16 3450 15,00 2,5 16 0,2 0,25 12,00 15,00 1,40 
C2.PS.ZC 16 3450 15,00 2,5 16 0,2 0,25 12,00 13,00 1,21 
C3.ZC 3 5400 23,48 6 25 0,5 0,7 24,65 10,00 0,61 
C4.ZC 3 3450 15,00 4 25 0,66 0,75 22,28 11,00 0,64 
C5.ZC 3 3450 15,00 2,5 25 0,4 0,75 13,50 25,00 2,33 
C10.ZC 1 3450 15,00 2,5 16 1 0,75 11,25 12,00 1,12 
C12.1.ZC 1 5400 23,48 6 25 0,5 0,7 8,22 15,00 0,91 
C12.2.ZC 22 200 0,87 1,5 10 0,75 0,5 7,17 26,00 0,23 
 

L’esquema unifilar de la instal·lació s’adjunta al plànol 54. 

Cadascun dels accessoris o elements del circuit tindrà una corrent assignada que no haurà de ser mai 

inferior al valor de la intensitat prevista del receptor o receptors a connectar. 

Els dispositius automàtics de protecció tant pel valor de la intensitat assignada com per la intensitat 

màxima de curtcircuit es correspondrà amb la intensitat admissible del circuit i la del curtcircuit en aquest punt, 

respectivament. 
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3.2.3.1.10 Eficiència energètica il·luminació 

 

Per tal de reduir el consum energètic de la instal·lació de il·luminació, s’instal·laran detectors de presència 

que accionaran temporalment les lluminàries de les zones de circulació dels espais comuns, de manera que 

només s’accionaran les lluminàries quan sigui realment necessari. A més, s’instal·laran lluminàries tipus LED o de 

baix consum per tal de reduir el consum de potència de les mateixes. 

 

3.2.3.1.11 Presa de terra 

 

 

Segons la ITC-BT-26 la instal·lació es considera que estan alimentades per una xarxa de distribució 

pública de baixa tensió segons l’esquema “TT”(ITC-BT-08) i a una tensió de 230V en una alimentació monofàsica 

i 230/400V en una alimentació trifàsica. Instal·lant al voltant de l’edifici un anell de cable nu, rígid de secció 

mínima de 25mm², tancat que inclogui tot l’edifici. En aquest anell s’hauran de connectar elèctrodes  verticalment 

encastats al terreny quan sigui necessari disminuir la resistència de terra que pugui presentar el conductor de 

l’anell. 

Condicions generals 

En l’execució de les instal·lacions interiors de l’edifici s’haurà de tenir en compte que: 

- Qualsevol conductor ha de poder ser seccionat en qualsevol punt de la instal·lació en la que es realitzi 

una derivació del mateix, utilitzant un dispositiu adequat com  un terminal de connexió, de forma que 

es permeti la separació completa de cada part del circuit de la resta de la instal·lació. 

- La preses de corrent present a una mateixa habitació han d’estar connectades a la mateixa fase. 

- Les cobertes, tapes o envoltoris, controls i polsadors de maniobra dels aparells com mecanismes, 

interruptors, bases, reguladors, etc., instal·lats en cuines, banys, assecadors i, en general, als locals 

humits, així com en aquells en els que les parets i els terres siguis conductors, seran de material 

aïllant. 

- La instal·lació encastada d’aquests aparells es realitzarà utilitzant caixes especials per al seu 

encastament. Quan aquestes caixes siguin metàl·liques estaran aïllades interiorment o tindran preses 

de terra. 

- La instal·lació d’aquests aparells en marcs metàl·lics podrà realitzar-se sempre que els aparells 

utilitzats hagin estat concebuts de forma que no permetin la possible presa sota corrent del marc 

metàl·lic, connectant-se aquest al sistema de terres. 

 

Elements que han de connectar-se a terra 

A la presa de terra establerta es connectarà tota la massa metàl·lica important present a la zona 

de la instal·lació i les masses metàl·liques accessibles dels aparells receptors quan la seva classe 

d’aïllament o les condicions de la instal·lació així ho exigeixin. 

En aquesta mateixa presa de terra hauran de connectar-se, en aquest cas, les parts metàl·liques 

de les instal·lacions de calefacció general, de les instal·lacions d’aigua i de la instal·lació d’antenes de 

ràdio i televisió. 

 

Punts de presa a terra 

Els punts de presa de terra es situaran 

- En el pati o zona de centralització de comptadors i a la caixa general de protecció 

- En qualsevol local on estigui prevista la instal·lació d’elements destinats a serveis generals o especials, i 

que, per la seva classe d’aïllament o condicions d’instal·lació, s’hagin de connectar a terra 

 

Línies principals de terra. Derivacions 

Les línies principals i les seves derivacions s’establiran en les mateixes canalitzacions que les de les 

línies generals d’alimentació o derivacions individuals. En aquet cas han de disposar de 2 derivacions individuals. 

Les línies principals de terra estaran constituïdes per conductors de coure de 16mm². 

Poden estar formades per barres planes o rodones, per conductors nus o aïllades, havent de disposar 

d’una protecció mecànica a la part on aquests conductors siguin accessibles, així com als passos que travessen 

els sostres, parets, etc. 

No es podran utilitzar com a conductors de terra les canonades d’aigua, gas calefacció , desaigües, 

conductes d’evacuació de fums o brossa, ni les cobertes metàl·liques dels cables, tant de la instal·lació elèctrica 

com la de telèfon o de qualsevol altre servei similar, ni les parts conductores dels sistemes de conducció dels 

cables, tubs, cabals i safates. Les connexions de pressió o similars, que garanteixin una contínua i perfecta 

connexió entre ells. 

 

Conductors 

Els conductors actius seran de coure, aïllats i amb una tensió assignada de 450/750V com a mínim. 

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa als 

conductors de neutre i de protecció. Aquesta identificació es farà mitjançant els colors dels seus aïllaments. Quan 

existeixi un conductor neutre en la instal·lació o s’hagin previst per un conductor de fase el canvi posterior a 

conductor de neutre, s’identificaran amb el color blau clar. El conductor de protecció serà identificat amb el doble 

color groc i verd. Tots el conductors de fase o, en el seu cas, aquells pels quals no s’hagi previst un canvi 

posterior a neutre, s’identificaran amb els colors marró o negre. Quan es consideri necessari identificar tres fases 

diferents, es podrà utilitzar el color gris. 
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Dimensionat 

Tenint en compte que el terreny existent conté un percentatge d’humitat elevat i que està format per 

perdres calcàries toves, tenint en compte allò expressat en la ITC-BT-18 del RBT, es pot considerar que la 

resistivitat del terreny es troba al voltant dels 100 Ohm·m.  

El tipus de conductor que s’utilitzarà serà un cable de coure soterrat amb recorregut horitzontal de 

manera que agafant com a valor màxim de la resistència de la instal·lació 37Ω tenim que la longitud del conductor 

serà de:  

R = 2 x ρ / l 

L = 2 x ρ / R = 2 x 100 / 37 = 5,41 m 

Per tant, s’instal·larà un anell enterrat de presa de terra format per un conductor de coure nu de secció 

mínima 4mm² per a cadascuna de les instal·lacions elèctriques. 

 

3.2.3.1.12 Assaigs i verificacions 

 

Tots els elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les probes reglamentàries. 

Segons l’article 20 del RBT i la ITC-BT-05 del RBT els Organismes de Control, com a resultat de les 

inspeccions, emetran un Certificat de Inspecció en el qual figuraran les dades de identificació de la instal·lació i la 

possible relació de defectes, amb la seva classificació, i la qualificació de la instal·lació, que podrà ser: 

- Favorable: si no hi ha cpa defecte molt greu o greu 

- Condicionada: si es detecta l’existència d’un defecte greu o defecte lleu d’una inspecció anterior que 

no s’ha corregit. 

- Negativa: quan s’observi, com a mínim, un defecte molt greu. 

En el cas de rebre la qualificació de condicionada: 

- Si es tracta d’uns instal·lació nova no podrà tenir subministrament d’energia elèctrica fins que no 

s’hagin corregit els defectes indicats i no puguin obtenir la qualificació de favorable. 

- Si es tracta d’una instal·lació en servei es fixarà un termini per procedir a la seva correcció que no 

podrà ser superior als 6 meses. Un cop exhaurit el termini sense haver corregit els defectes, 

l’Organisme de control haurà de remetre el Certificat amb la qualificació negativa a l’òrgan competent 

de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

En el cas de rebre la qualificació negativa: 

- Si es tracta d’uns instal·lació nova no podrà tenir subministrament d’energia elèctrica fins que no 

s’hagin corregit els defectes indicats i no puguin obtenir la qualificació de favorable. 

- Si es tracta d’una instal·lació en servei s’emetrà immediatament el Certificat negatiu que s’emetrà 

directament a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

Els defectes de les instal·lacions es classificaran en: 

- Defecte Molt Greu: és tot aquell que la raó o l’experiència determina que constitueix un perill immediat 

per a la seguretat de les persones. Es consideraran com a tals els incompliments de les mesures de 

seguretat que poden provocar el desenllaç dels perills que es pretenen evitar amb l’adopció de les 

mateixes, en relació a contactes directes, en qualsevol tipus de instal·lació. 

- Defecte Greu: és aquell que no suposa un perill immediat per a la seguretat de les persones però pot 

ser-ho si es presenta qualsevol error en el funcionament de la instal·lació. També s’inclou dintre 

d’aquesta qualificació el defecte que pugui reduir de manera significativa la capacitat d’utilització de la 

instal·lació elèctrica 

- Defecte Lleu: és tot aquell que no suposa un perill per a les persones, no pertorba el funcionament de 

la instal·lació i en el qual la desviació respecta al reglament no té valor significatiu per a l’ús efectiu o 

el funcionament de la instal·lació 

Segons l’apartat 3 de la ITC-BT-05 del RBT que es refereix a la norma UNE 20,460-6-61 es preveuen les 

següents probes: 

- Verificació inicial: prèvia a la posada en marxa de al instal·lació 

- Dos tipus de verificació per part de l’instal·lador: per examen (com és la instal·lació) i amb assaigs 

(com funciona? 

- Continuïtat de conductors de protecció i xarxes equipotencials 

- Resistència d’aïllament en les p.a.t. 

- Tal automàtic de l’alimentació 

- Assajos de polaritat 

- Assajos dielèctrics 

- Assajos funcionals 

- Resistència de terres i parets 

- Efectes tèrmics 

- Caiguda de tensió 
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A més, existeixen unes proves no normatives que són condicionants de no acceptació, Aquestes proves 

les ha de realitzar la direcció facultativa, com la comprovació o sistematització de la instal·lació més des del punt 

de vista de l’ús que no pas de l’adequació a la normativa. Segons el quadre següent: 

 

Proba Control Nombre de controls Criteri de No Acceptació 

Connectar fase i terra amb una 

bombeta 

Un per cada ID No es desconnecta el ID Funcionament de 

l’interruptor 

diferencial 

 

Primer botó de probes Un per cada ID No es desconnecta el ID 

Funcionament del 

PIA 

Fer un pont fase-neutre en un 

endoll 

Un per cada PIA No es desconnecta el PIA 

en 2 segons 

Funcionament de 

l’interruptor de 

control de potència 

Connectar receptors repartits 

fins a sobrepassar el 20% del 

calibre del ICP 

Un per cada ICP No es desconnecta el 

ICP, temps segons corba 

de tall 

Fuita de corrent Connectar receptors durant 15 

minuts 

Un per cada quadre Es desconnecta el ID 

Suficiència calibre 

PIA 

Connectar receptors fins assolir 

el calibre nominal del PIA 

Un per cada circuit / 

aleatòriament / Dubtosos 

Actua la protecció (30 

min.) 

Bases d’endoll Connectar portalàmpades Un per cada circuit / Un 

per base 

No s’encén la làmpada 

Punts de llum Connectar portalàmpades, 

accionar l’interruptor 

corresponent 

Un per cada circuit / Un 

per cada punt de llum 

No s’encén / s’apaga la 

làmpada 

Commutadors / 

Creuaments 

Connectar portalàmpades, 

accionar el commutador 

/creuament en totes les 

combinacions 

Un per cada punt de llum No s’encén / s’apaga la 

làmpada seqüencialment 

Resistència de la 

presa a terra 

Comprovar amb un ohmímetre 

en els punts de p.a.t 

Un per cada punt de 

presa a terra 

Resistència major de 

l’especificada 

Continuïtat del 

conductor de presa a 

terra 

Obrir les proteccions, 

connectar el generador i el 

receptor 

Un per circuit / 

aleatòriament 

No s’encén en receptor 

Res equipotencial Connectar a la xarxa un 

element protegit/aïllat 

Un per cada xarxa / 

aleatòriament 

No es dispararà el ID 

 

3.2.3.2 Instal·lació d’aigua 

 

3.2.3.2.1 Descripció general de la instal·lació 

 

La instal·lació de subministrament d’aigua es farà mitjançant l’aprofitament de l’escomesa existent per a la 

instal·lació de la vivenda privada i la sol·licitud d’una nova escomesa per al subministrament del consum requerit 

per l’activitat de l’allotjament rural a la xarxa pública de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena. 

 

3.2.3.2.2 Instal·lació d’enllaç, escomesa i comptatge 

 

La xarxa de subministrament actual té una pressió i un cabal estable i suficient, de manera que no serà 

necessària la instal·lació de grups de pressió. 

La instal·lació dels dispositius de comptatge es farà al recinte existent a un lloc accessible des de la via 

pública, fora de la finca on es troba de l’edifici, ja que aquesta es troba rodejada de propietats de titularitat 

privada. 

Justament després del comptador es col·locarà una vàlvula antiretorn en cadascun dels circuits. 

 

3.2.3.2.3 Clau general de la instal·lació 

 

Es col·locarà una clau general a cadascuna de les xarxes de distribució al mateix punt on es troben els 

comptadors i una altra just abans d’entrar a l’edifici, dintre de la parcel·la. Aquestes claus aniran allotjades en 

arquetes registrables amb l’interior arrebossat i amb un desaigüe natural.  

 

3.2.3.2.4 Canonada d’alimentació 

 

La canonada d’alimentació recorrerà inevitablement un tram soterrat per dintre d’una propietat privada 

des dels comptadors fins a la segona clau general. Aquest tram anirà degudament senyalitzat amb una banda de 

PVC col·locada uns 30cm per sobre de la canonada soterrada que s’allotjarà dintre d’una canal d’obra de fàbrica 

construïda sobre base estable amb un reblert de sorra compactada lliure de pedres o altres objectes contundents 

i tindrà un registre en cadascun dels seus extrems. L’entrada a l’edifici es farà per la planta soterrani, mitjançant 

l’execució d’un passamurs en un dels murs de maçoneria. La canonada d’aquest tram serà de polietilè. 
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3.2.3.2.5 Xarxa de distribució interior 

 

La xarxa de distribució exterior segona clau general fins als punts de distribució es farà amb tub de coure 

amb diàmetre segons càlcul en apartats següents. L’entrada a l’edifici es farà mitjançant l’execució d’un 

passamurs que travessarà el mur de maçoneria de la façana. Les canonades aniran sempre encastades. 

El recorregut vertical de la xarxa de distribució interior es farà encastat en passos de instal·lacions 

previstos, mentre que el recorregut vertical en cadascun dels punts de consum es farà encastada en els envans. 

El recorregut horitzontal de la xarxa de distribució interior es farà sempre a una cota més alta que la dels 

punts de distribució per dificultar el retorn de l’aigua.  

 

3.2.3.2.6 Claus de pas 

 

Es col·locarà una clau de pas a cadascuna de les cambres humides, justament abans de la derivació dels 

punts de consum de la mateixa. El circuit es dissenyarà de tal manera que es podrà independitzar el 

subministrament de cadascuna de les cambres humides en cas de fuita. 

A més, cadascun dels aparells sanitaris estarà dotat d’una clau de pas individual. 

 

3.2.3.2.7 Unions, juntes i accessoris 

 

Les unions entre canonades i d’aquestes amb la resta d’accessoris es faran d’acord als requeriments 

d’unió de cadascun dels materials que puguin compondre cadascun dels elements garantint en tot moment que 

no existeixin pèrdues a la instal·lació per manca d’estanqueïtat en les unions. 

En els casos on no sigui possible garantir l’estanquitat del sistema mitjançant la unió soldada es faran 

servir unions roscades amb rosca cònica i segellant les juntes amb tefló degudament homologat. Les unions de 

les canonades de polietilè que alimenten l’edifici es faran mitjançant soldadura amb escalfador o mitjançant 

unions amb accessoris mecànics de compressió, mentre que les unions de les canonades de coure de la 

instal·lació interior es faran mitjançant soldadura o unió mecànica. 

Les canonades hauran d’estar sempre subjectades mitjançant recolzaments en murs o sostres de manera 

que es pugui assegurar l’alineació i l’estabilitat de les mateixes i permetent les deformacions a causa de cops 

d’ariet i canvis de temperatura. 

En els punts on les canonades puguin estar exposades a cops causats per l’ús habitual de l’edifici, les 

canonades aniran protegides per una baina exterior de material resistent com, per exemple, un tub d’acer. 

 

3.2.3.2.8 Requeriments generals de la instal·lació interior 

 
Es prohibeix la instal·lació de qualsevol aparell o dispositiu que possibiliti l’entrada de qualsevol fluid a la 

instal·lació interior o que faciliti el retorn de l’aigua dintre de la instal·lació. 

Es prohibeix la connexió directa de la instal·lació d’aigua a un conducte d’evacuació d’aigües ja utilitzada 

(zarza de sanejament) 

Es prohibeix la unió entre les canonades de la xarxa de distribució interior connectades a la xarxa de 

subministrament pública i altres instal·lacions.  

En una canonada directament unida a la xarxa de distribució pública, es prohibeix la circulació alternativa 

d’aigua d’aquesta distribució i aigua procedent de qualsevol altre origen. L’aigua de la distribució pública i la 

d’altres procedències haurà de circular per canonades diferents que no tinguin cap punt d’unió. 

Els elements de subjecció en instal·lacions vistes es faran mitjançant brides o grapes separadores segons 

la normativa ITIC, de forma que es garanteixi una fletxa <2mm. 

Quan les canonades de distribució hagin de travessar elements constructius, ho faran per l’interior d’un 

passamur o passasostres d’acer garantint l’existència de folgança suficient com per permetre en tot moment els 

possibles moviments de la canonada sense que aquests li produeixin le0sions. 

A les derivacions individuals, les exigències generals per a l’encastament seran: 

- No es pot encastar una canonada en envans de 5cm de gruix, el gruix mínim d’un envà per poder 

encastar-hi una canonada de distribució d’aigua és de 7cm en envans lleugeres i de 10cm en la resta. 

- S’evitarà l’encastament en pilars i, en cas de ser inevitable, el pilar es folrarà amb morter per poder 

efectuar la regata posteriorment. 

- La canonada d’alimentació estarà soterrada en tot el seu recorregut. 

- No es col·locaran canonades de distribució d’aigua per sota dels paviments interiors. 

- Les canonades de distribució passaran per sobre dels forats de portes i finestres. 

 

3.2.3.2.9 Requeriments generals dels aparells sanitaris 

 

Als lavabos, banyeres, piques i aparells sanitaris en general, tots els recipient i aparells que de manera 

habitual s’alimenten directament de la xarxa de distribució d’aigua estaran dotats d’un punt d’alleujament del nivell 

de l’aigua situat almenys 20mm per sobre de la cota de desaigüe. 

Es prohibeix l’alimentació dels aparells per la part inferior del recipient. 

Es prohibeix tirar o deixar caure en un recipient qualsevol extremitat lliure de les prolongacions, flexibles o 

rígides, connectades a la xarxa de distribució pública. 

La cubeta dels inodors no podrà ser alimentades amb aigua de la distribució pública, excepte per mitjà de 

vàlvules de descàrrega (fluxors) 

 

3.2.3.2.10 Disposicions per evitar el retorn 

 

Totes les escomeses de distribució d’aigua per a ús domèstic estaran dotades de vàlvula de retenció. 



 REHABILITACIÓ I REFORMA DE LA MASIA “CAN TRIES” A SANT MARTÍ DE LLÈMENA 34 

Totes les escomeses de distribució d’aigua que no estiguin destinades exclusivament ales necessitats 

domèstiques hauran de disposar d’un dispositiu antiretorn aixú com d’un sistema de purga de control. En tots els 

casos, les vàlvules o dispositius hauran de ser de tipus homologat i s’instal·laran immediatament després dels 

comptadors. 

 

3.2.3.2.11 Requeriments dels materials 

 

Els material utilitzats en canonades i aixetes de la instal·lació interior hauran de soportar, de forma 

general i com a mínim una pressió de treball de 15kg/cm² preveient la resistència necessària per suportar la de 

servei i els cops d’ariet provocats pel tancament de les aixetes. Hauran de ser resistents a la corrosió i totalment 

estables amb el temps en les seves propietats físiques (resistència, rugoristat, etc. ). Tampoc hauran d’alterar cap 

de les característiques de l’aigua (sabor, olor, potabilitat, etc.). 

Les claus utilitzades en les instal·lacions hauran de ser de bona qualitat i no produir pèrdues de pressió 

excessives quan es trobin totalment obertes. 

Les canonades hauran d’anar marcades amb les característiques del material per part del fabricant en 

intèrvals no superiors a 500mm, amb la referència UNE 37-141-76, siàmetre exterior nominal i espessor. Els 

espessors de la paret hairan de ser adequats per a resistir la pressió mínima de treball de 15kg/cm². 

 

3.2.3.2.12 Càlcul de la instal·lació 

 

A continuació es farà el càlcul del cabal necessari per alimentar les instal·lacions de la vivenda i de 

l’allotjament rural segons els cabals requerits pel CTE DB HS4 en la taula 2.1 adjunta per cadascun dels punts de 

consum.  

 

 

 

VIVENDA PRIVADA 
Local Aparell Unitats Cabal IFF (l/s)  Cabal ACS (l/s)  Cabal total (l/s)  

Cuina Aigüera 1 0,20 0,10 0,30 
  Rentadora 1 0,20 0,15 0,35 
  Rentavaixelles 1 0,15 0,10 0,25 
Bany 1 Lavabo 1 0,10 0,065 0,165 
  Inodor 1 0,10 0,00 0,10 
  Dutxa 1 0,20 0,10 0,30 
Bany 2 Lavabo 1 0,10 0,065 0,165 
  Inodor 1 0,10 0,00 0,10 
Bany 3 Lavabo 1 0,10 0,065 0,165 
  Inodor 1 0,10 0,00 0,10 
  Banyera 1 0,30 0,20 0,50 
Terrassa P1 Aixeta 1 0,20 0,00 0,20 
 Total  1,85 0,85 2,70 
 

ALLOTJAMENT RURAL 
Local Aparell Unitats Cabal IFF (l/s) Cabal ACS (l/s)  Cabal total (l/s)  

Cuina Aigüera 1 0,30 0,20 0,50 
 Rentavaixelles ind. 1 0,25 0,20 0,45 
Bugaderia Abocador 1 0,20 0,00 0,20 
 Rentadora ind. 1 0,60 0,40 1,00 
Bany Lavabo 2 0,10 0,065 0,330 
 Inodor 1 0,10 0,00 0,10 
Reg Aixeta 1 0,15 0,00 0,15 
Bany 1 Lavabo 2 0,10 0,065 0,330 
 Inodor 1 0,10 0,00 0,10 
 Dutxa 1 0,20 0,10 0,30 
 Bidet 1 0,10 0,065 0,165 
Bany 2 Lavabo 2 0,10 0,065 0,330 
 Inodor 1 0,10 0,00 0,10 
 Dutxa 1 0,20 0,10 0,30 
 Bidet 1 0,10 0,065 0,165 
Bany 3 Lavabo 2 0,10 0,065 0,330 
 Inodor 1 0,10 0,00 0,10 
 Dutxa 1 0,20 0,10 0,30 
Bany 4 Lavabo 1 0,10 0,065 0,165 
 Inodor 1 0,10 0,00 0,10 
 Dutxa 1 0,20 0,10 0,30 
 Bidet 1 0,10 0,065 0,165 
Bany 5 Lavabo 1 0,10 0,065 0,165 
 Inodor 1 0,10 0,00 0,10 
 Dutxa 1 0,20 0,10 0,30 
Bany 6 Lavabo 1 0,10 0,065 0,165 
 Inodor 1 0,10 0,00 0,10 
 Dutxa 1 0,20 0,10 0,30 
Bany 7 Lavabo 1 0,10 0,065 0,165 
 Inodor 1 0,10 0,00 0,10 
 Dutxa 1 0,20 0,10 0,30 
Residus Aixeta 1 0,20 0,00 0,20 
Terrassa P1 Aixeta 1 0,20 0,00 0,20 
 Total  5,60 2,48 8,08 
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Per tant, tenint en compte els valor de les taules anterior i aplicant un factor de simultaneïtat de 0,30 per a 

la vivenda i d e0,75 per l’allotjament rural tindrem que la demanda total de les instal·lacions serà: 

Vivenda 

Cabal IFF x 0,3 + Cabal ACS x 0,3 = 1,85 x 0,3 + 0,85 x 0,3 = 0,81 l/s 

Allotjament rural 

Cabal IFF x 0,75 + Cabal ACS x 0,75 = 5,60 x 0,75 + 2,48 x 0,75 = 6,06 l/s 

Així doncs, es defineix l’esquema de principi de la instal·lació segons l’esquema del plànol XXX per cadascuna de 

les xarxes interiors. 

La determinació dels diàmetres de cadascuna de les derivacions individuals de cada aparell es farà 

d’acord amb la taula 4.2 del CTE DB HS4 adjunta a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per al càlcul del diàmetre interior i nominal de cadascun dels trams de canonades es tindrà en compte 

una velocitat de 1m/s i els cabals que ha de portar segons les següent taules: 

VIVENDA PRIVADA 
TRAM Ø interior de càlcul  Ø exterior nominal  Cabal (l/s)  

IFF 
0-A MDPE 90mm MDPE 144mm 6,8 
A-B MDPE 40mm MDPE 76mm 0,81 
B-C MDPE 40mm MDPE 76mm 0,81 
C-D Cu 1/2" Cu 5/8" 0,11 
C-E Cu 1 1/4" Cu 1 3/8" 0,7 
E-F Cu 1" Cu 1 1/8" 0,43 
F-G Cu 1" Cu 1 1/8" 0,38 
G-H Cu 1/2" Cu 5/8" 0,21 
E-I Cu 3/4" Cu 7/8" 0,27 
I-J Cu 1/2" Cu 5/8" 0,09 

G-K Cu 1/2" Cu 5/8" 0,17 
K-L Cu 1/2" Cu 5/8" 0,11 
H-M Cu 1/2" Cu 5/8" 0,06 
H-N Cu 1/2" Cu 5/8" 0,15 
N-O Cu 1/2" Cu 5/8" 0,12 

I-Termo Cu 1/2" Cu 5/8" 0,15 

ACS 
1-2 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,11 
2-3 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,08 

Termo-4 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,15 
4-5 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,05 
4-6 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,1 
6-7 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,08 

 

ALLOTJAMENT RURAL 

TRAM Ø interior de càlcul  Ø exterior nominal  Cabal (l/s) 
IFF 

0-A MDPE 90mm MDPE 144mm 6,8 
A-B MDPE 90mm MDPE 144mm 6,06 
B-C MDPE 90mm MDPE 144mm 6,06 
C-D Cu 3 1/2" Cu 3 5/8" 5,83 
C-F Cu 3/4" Cu 7/8" 0,23 
D-E Cu 1" Cu 1 1/8" 0,65 
D-G Cu 3 1/2" Cu 3 5/8" 5,18 
G-H Cu 3 1/2" Cu 3 5/8" 4,34 
G-I Cu 2" Cu 2 1/8" 0,84 
H-J Cu 3 1/2" Cu 3 5/8" 3,79 
J-K Cu 2" Cu 2 1/8" 0,83 
J-L Cu 3" Cu 3 1/8" 2,21 
L-M Cu 1 1/2" Cu 1 5/8" 1,22 
H-N Cu 3/4" Cu 7/8" 0,55 
N-O Cu 3/4" Cu 7/8" 0,53 
O-P Cu 3/4" Cu 7/8" 0,23 

O-Termo 4 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,17 
N-Q Cu 1/2" Cu 5/8" 0,15 
J-R Cu 1 1/4" Cu 1 3/8" 0,75 
R-S Cu 3/4" Cu 7/8" 0,53 
L-T Cu 1" Cu 1 1/8" 0,67 

T-Termo 1 Cu 3/4" Cu 7/8" 0,22 
T-U Cu 3/4" Cu 7/8" 0,45 
U-V Cu 3/4" Cu 7/8" 0,3 
V-W Cu 3/4" Cu 7/8" 0,23 
W-X Cu 1/2" Cu 5/8" 0,15 
M-Y Cu 3/4" Cu 7/8" 0,55 

Y-Termo 3 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,17 
Y-Z Cu 3/4" Cu 7/8" 0,38 
Z-A' Cu 3/4" Cu 7/8" 0,23 
A'-B' Cu 1/2" Cu 5/8" 0,15 
M-C' Cu 1" Cu 1 1/8" 0,67 

C'-Termo 2 Cu 3/4" Cu 7/8" 0,22 
C'-D- Cu 3/4" Cu 7/8" 0,45 
D'-E' Cu 3/4" Cu 7/8" 0,3 
E'-F' Cu 3/4" Cu 7/8" 0,23 
F'-G' Cu 1/2" Cu 5/8" 0,15 
K-H' Cu 3/4" Cu 7/8" 0,41 
K-I' Cu 3/4" Cu 7/8" 0,42 

I'-Termo 5 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,12 
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I'-J' Cu 1/2" Cu 5/8" 0,15 
I-K' Cu 3/4" Cu 7/8" 0,42 

K'-Termo5 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,12 
K'-L' Cu 3/4" Cu 7/8" 0,3 
L'-M' Cu 3/4" Cu 7/8" 0,23 
I-N' Cu 3/4" Cu 7/8" 0,42 

N'-Termo 7 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,12 
N'-O' Cu 3/4" Cu 7/8" 0,3 
O'-P' Cu 3/4" Cu 7/8" 0,23 

ACS 
1-2 Cu 1" Cu 1 1/8" 0,65 
2-3 Cu 3/4" Cu 7/8" 0,35 
2-4 Cu 3/4" Cu 7/8" 0,3 

Termo 4-5 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,17 
5-6 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,1 

Termo 1-7 Cu 3/4" Cu 7/8" 0,22 
7-8 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,15 
8-9 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,1 

Termo 3-10 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,17 
10-11 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,1 

Termo 2-12 Cu 3/4" Cu 7/8" 0,22 
12-13 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,15 
13-14 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,1 

Termo 5-15 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,12 
Termo 6-16 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,12 
Termo 7-17 Cu 1/2" Cu 5/8" 0,12 

 

L’alimentació d’aigua calenta sanitària als banys de les habitacions i als banys de la vivenda privada es 

farà mitjançant termoacumuladors de 150l en el cas de l’allotjament rural i de 200l en el cas de la vivenda privada. 

Els termoacumuladors seran de tipus elèctric del model SDN 150 H, SDN 150V i SDN 200 H de Saunier Duval 

amb fitxa tècnica adjunta a l’annex 8.3.22. Sempre que sigui possible, els termoacumuladors es col·locaran en 

posició horitzontal a dintre del cel ras i quan no es pugui, es col·locaran en posició vertical penjats de les parets 

segons les indicacions dels plànols 55-58 

 

3.2.3.2.13 Assajos i verificacions 

 

Tots els elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les proves reglamentàries. 

Abans de procedir a l’encastament de les canonades, les empreses instal·ladores estaran obligades a 

efectuar la següent prova: 

- Prova de resistència mecànica i estanquitat efectuada amb pressió hidràulica 

Seran objecte d’aquesta prova totes les canonades i elements i accessoris que integren la instal·lació. 

La prova s’efectuarà amb una pressió de 20kg/cm². Per iniciar-la caldrà omplir d’aigua tota la instal·lació 

mantenint obertes totes les aixetes de les terminals fins assegurar la purga completa de la instal·lació i que no 

queda gens d’aire. Posteriorment, el tancaran totes les aixetes que han servit de purga i la clau de la font 

d’alimentació del sistema. A continuació s’utilitzarà la bomba, que ja haurà d’haver estat connectada, i es 

mantindrà en funcionament fins arribar al valor de la pressió de prova. Un cop assolida aquesta pressió, es 

tancarà la clau de pas de la bomba i es procedirà a la inspecció de tota la instal·lació per assegurar que no 

existeixen pèrdues. 

Finalment, s’anirà reduint la pressió fins arribar al valor de pressió de servei amb un mínim de 6kg/cm² i 

es mantindrà aquest valor durant 15 minuts. La prova haurà tingut un resultat positiu si durant el temps de durada 

de la mateixa la lectura del manòmetre ha estat constant. La mesura haurà d’efectuar-se amb un manòmetre en 

el qual es puguin apreciar variacions de 0,1kg/cm². 

Les pressions esmentades anteriorment es refereixen al nivell inferior de la instal·lació després de les 

bombes de pressió. 

Tots els materials, accessoris i elements de les instal·lacions hauran d’estar homologats oficialment. Els 

dubtes i discrepàncies que puguin sorgir seran resolts per les Delegacions Provincials del Ministeri d’Indústria. 
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3.2.3.3 Instal·lació de calefacció 

 

3.2.3.3.1 Descripció general de la instal·lació 

 

La instal·lació de calefacció de l’edifici es farà mitjançant dos sistemes de calefacció per radiadors amb 

circuit bitubular, executant dues xarxes independents, una per la vivenda privada (circuit A) i una altra per les 

dependències de la casa rural (circuit B). D’aquesta manera es crearan dos sistemes de calefacció que podran 

funcionar independentment segons les necessitats de cada moment, de manera més eficient. 

L’alimentació calorífica del sistema es farà mitjançant una caldera de biomassa alimentada per pellets 

instal·lada a la planta soterrani que donarà servei també als circuits de producció d’ACS. 

La distribució de l’aigua calenta als radiadors es farà mitjançant la col·locació de tubs de coure de 

diàmetre adhient segons càlculs. Les conduccions efectuaran el seu recorregut vertical per l’interior de passos 

d’instal·lacions tancats, mentre que el recorregut horitzontal el faran per l’interior del cel ras o per superfície. Els 

trams corbs o amb juntes seran sempre accessibles mitjançant la col·locació de registres en cel ras o bé 

instal·lant-se en superfície per facilitar la localització i reparació de possibles fuites. Els trams horitzontals tindran 

una pendent mínima del 2% per reconduir les possibles bombolles d’aire que es puguin originar fins al punt més 

alt del tram on s’instal·larà un purgador automàtic. A més, es col·locaran dilatadors axials en els trams amb 

longitud superior a 7m. Els diàmetres de les conduccions es determinaran mitjançant els càlculs dels propers 

apartats. 

Els emissors seran radiadors d’alumini formats per la unió de diferents elements de la marca ROCA 

model ALIS 60, la fitxa tècnica del qual es trobarà a l’annex 8.3.20, que produeix 142 kcal/h per element. 

3.2.3.3.2 Dimensionament i característiques de la caldera 

 

A continuació, d’adjunta la taula resum de càlcul de les necessitats calorífiques per a la instal·lació de la 

vivenda i de l’allotjament rural tenint en compte el tipus d’estança segons el seu ús, la superfície útil de la mateixa, 

la temperatura mitjana exterior d’hivern i el nivell d’aïllament tèrmic de l’edifici. 

 

NECESSITAT CALORÍFICA 

Circuit Planta Estança Sup. útil 
(m²) 

Factor A 
(kcal/h/m²)  Factor B Factor C Pot. Cal. 

(kcal/h) 
Vivenda 1 Rebedor 5,74 55 1,1 1,2 347,27 
  1 Sala d'estar 21,22 78 1,1 1,2 1820,676 

  
1 

Cuina-
Menjador 25,21 78 1,1 1,2 2163,018 

  1 Distribuïdor 1 5,12 29 1,1 1,2 163,328 
  1 Distribuïdor 2 2,5 29 1,1 1,2 79,75 
  1 Distribuïdor 3 1,8 29 1,1 1,2 57,42 
  1 Dormitori 1 14,08 69 1,1 1,2 1068,672 
  1 Dormitori 2 7,29 69 1,1 1,2 553,311 
  1 Dormitori 3 6,06 69 1,1 1,2 459,954 
  1 Dormitori 4 12,2 69 1,1 1,2 925,98 
  1 Bany 1 3,31 73 1,1 1,2 265,793 
  1 Bany 2 2,25 55 1,1 1,2 136,125 
  1 Bany 3 3,50 73 1,1 1,2 281,05 
         TOTAL CIRCUIT 8.447,89 

0 Recepció 17,36 55 1,1 1,2 1050,28 Allotjament 
rural 0 Despatx 10,27 69 1,1 1,2 779,493 

  0 Menjador 1 27,94 78 1,1 1,2 2397,252 
  0 Menjador 2 13,22 78 1,1 1,2 1134,276 
  0 Cuina 9,79 64 1,1 1,2 689,216 
  0 Dormitori 1 16,06 69 1,1 1,2 1218,954 
  0 Dormitori 2 21,56 69 1,1 1,2 1636,404 
  0 Dormitori 3 16,61 69 1,1 1,2 1260,699 
  0 Dormitori 4 10,07 69 1,1 1,2 764,313 
  0 Dormitori 5 14,28 69 1,1 1,2 1083,852 
  1 Dormitori 6 15,24 69 1,1 1,2 1156,716 
  1 Dormitori 7 15,21 69 1,1 1,2 1154,439 
  0 Bany 1 5,28 55 1,1 1,2 319,44 
  0 Bany 2 5,47 73 1,1 1,2 439,241 
  0 Bany 3 5,2 55 1,1 1,2 314,6 
  0 Bany 4 4,92 73 1,1 1,2 395,076 
  0 Bany 5 6,02 73 1,1 1,2 483,406 
  1 Bany 6 3,75 55 1,1 1,2 226,875 
  1 Bany 7 3,13 55 1,1 1,2 189,365 
  1 Biblioteca 18,88 69 1,1 1,2 1432,992 
  0 Distribuïdor 1 2,51 29 1,1 1,2 80,069 
  0 Distribuïdor 2 10,37 29 1,1 1,2 330,803 
  1 Distribuïdor 3 15,84 29 1,1 1,2 505,296 
         TOTAL CIRCUIT  19.043,057 

 

Així doncs, la potència mínima que haurà d’assolir cadascuna de les calderes serà de: 

- Vivenda privada: 8.447,89 x 1,15 =  9.715,07 kcal/h  11,29 KW/h 

- Allotjament rural: 19.043,06 x 1,15 =  21.899,52 kcal/h 22,14 Kw/h 
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Per tant, segons el catàleg del fabricant WINDHAGER, les calderes escollides seran: 

- Vivenda privada:  BIOWIN 150 Rango 4,3 – 15 kw/h 

- Allotjament rural  BIOWIN 260 Rango 7,5 – 25,9 kw/h 

La fitxa de característiques tècniques de les calderes s’adjunta a  l’annex 8.3.21 

A continuació, s’adjunta taula resum de càlcul d ediàmetres de cadascuna de les canonades de la 

instal·lació segons el tram indicat en l’esquema de distribució del plànol 59 i els càlculs de necessitats tèrmiques 

anteriorment descrits. 

VIVENDA 

TRAM 
Ø 

Canonada 
Cu (mm) 

Potència 
calorífica 
(kcal/h) 

Caldera-1 20/22 8322,35 
1-2 12/14 2242,08 
2-R 10/12 347,27 
2-3 12/14 1894,81 

3-B1 10/12 265,79 
3-4 12/14 1629,01 

4-Di1 10/12 163,33 
4-5 10/12 1465,68 

5-D3 10/12 1260,70 
5-6 10/12 204,98 

6-D2 10/12 79,75 
6-D4 10/12 925,98 
1-7 20/22 6080,27 

7-C.a 10/12 1081,51 
7-8 16/18 4998,76 

8-C.b 10/12 1081,51 
8-9 16/18 3917,25 
9-10 12/14 1971,45 

10-SE.a 10/12 840,31 
10-11 10/12 1131,14 
11-D2 10/12 553,31 

11-SE.b 10/12 980,36 
9-12 12/14 2016,83 

12-Di3 10/12 57,42 
12-13 12/14 1959,41 
13-D1 10/12 163,33 
13-14 12/14 1796,08 
14-B2 10/12 136,13 
14-B3 10/12 281,05 

 

 

 

 

 

ALLOTJAMENT RURAL 

TRAM 
Ø 

Canonada 
Cu (mm) 

Potència 
calorífica 
(kcal/h) 

Caldera-1 32/35 19043,06 
1-2 25/28 14377,37 
2-3 10/12 1159,39 

3-B4 10/12 395,08 
3-D4 10/12 764,31 
2-4 25/28 13217,99 
4-5 13/15 2989,60 

5-B1 10/12 319,44 
5-6 13/15 2670,16 

6-B3 10/12 314,60 
6-7 12/14 2355,56 

7-D3 10/12 1260,70 
7-8 10/12 1094,86 

8-D2.a 10/12 818,20 
8-D2.b 10/12 276,66 

4-9 25/28 10228,39 
9-Di2 10/12 330,80 
9-10 25/28 9897,59 

10-Di1 10/12 80,07 
10-11 25/28 9817,52 
11-De 10/12 779,49 
11-12 25/28 9038,02 
12-R 10/12 1050,28 
12-13 20/22 7987,74 
13-C 10/12 689,22 
13-14 20/22 7298,53 
14-M2 10/12 1134,28 
14-15 20/22 6164,25 

15-M1.a 10/12 1128,12 
15-16 16/18 5036,13 

16-M1.b 10/12 1269,13 
16-17 16/18 3767,00 
17-B5 10/12 483,41 
17-D5 10/12 1083,85 
1-18 16/18 4665,68 
18-19 12/14 1572,96 
19-B6 10/12 226,88 
19-D6 10/12 1156,72 
18-20 12/14 1938,29 

20-Bi.b 10/12 781,63 
20-21 10/12 1156,66 
21-Di3 10/12 505,30 
21-Bi.a 10/12 651,36 
18-22 10/12 1343,80 
22-D7 10/12 1154,44 
22-B7 10/12 189,37 
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3.2.3.3.3 Dimensionament i característiques del dipòsit de pellets 

 

Un cop determinat el tipus de caldera i les necessitats tèrmiques de l’edifici, es definirà l’espai necessari 

per a l’emmagatzematge del combustible d’alimentació de la mateixa que, en aquest cas, seran pellets. Es 

calcularà la dimensió del dipòsit per a que la quantitat de combustible emmagatzemada pugui durar 

aproximadament un trimestre. El dipòsit serà únic per a ambdues calderes, de manera que s’hauran de sumar els 

requeriments de les mateixes per obtenir el dimensionament correcte. 

Potència total requerida = 11,29 + 22,14 = 33,43 KW/h 

Volum requerit = 33,43 kw/h x 0,3 m³/Kw/h = 10,03 m³ 

El dipòsit tindrà una dimensió en planta de 3 x 2,5 m² i una alçada màxima d’emmagatzematge de 2,35m. 

Tenint en compte que segons les recomanacions del fabricant ofereixen un rendiment d’aproximadament 2/3 

d’emmagatzematge útil per cada 1m³ del recinte tenim que el dipòsit de l’edifici tindrà una capacitat de: 

3,2 x 2,1 x 2,35 x 2/3 = 10,53 m³ 

Els requeriments que haurà de complir el dipòsit de pellets per al seu correcte funcionament són: 

- S’ha de procurar mantenir un ambient sec a l’interior del dipòsit, ja que els pellets són molt 

higroscòpics i augmenten de volum quan absorbeixen la humitat. 

- Els tancaments del dipòsit han de ser massissos i han de complir les classes de resistència al foc de 

120 minuts 

- No ha d’existir cap tipus de instal·lació elèctrica al interior del dipòsit 

- No han d’existir conduccions d’aigua que travessin el recinte 

- S’han de col·locar proteccions mitjançant taulons de fusta o altres elements similar a la part inferior de 

la porta d’entrada per evitar que els pellets facin pressió sobre la mateixa. 

- La porta d’entrada ha d’obrir-se cap a l’exterior i ha de complir la resistència al foc 120 minuts 

- El recinte ha d’estar sotat d’un conducte d’entrada i un altre conducte de sortida d’aire. 

- Hi haurà 3 sondes d’extracció per tal de que l’extracció de pellets es faci de manera uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.3.4 Dimensionament dels emissors 

 

Tenint en compte la producció de calor de cadascun dels elements seleccionats i la taula de càlcul de 

necessitats calorífiques anterior, el nombre d’elements per cadascuna de les estances serà: 

 

NOMBRE D'ELEMENTS I RADIADORS NECESSARIS 

Circuit Estança Pot. Cal. 
(kcal/h) 

Nombre 
teòric 

d'elements 

Nombre 
real 

d'elements  

Nombre 
radiadors 

Vivenda Rebedor 347,27 2,45 3 1 
  Sala d'estar 1820,676 12,82 13 2 
  Cuina-Menjador 2163,018 15,23 16 2 
  Distribuïdor 1 163,328 1,15 2 1 
  Distribuïdor 2 79,75 0,56 1 1 
  Distribuïdor 3 57,42 0,40 1 1 
  Dormitori 1 1068,672 7,53 8 1 
  Dormitori 2 553,311 3,90 4 1 
  Dormitori 3 459,954 3,24 4 1 
  Dormitori 4 925,98 6,52 7 1 
  Bany 1 265,793 1,87 2 1 
  Bany 2 136,125 0,96 1 1 
  Bany 3 281,05 1,98 2 1 
    TOTAL CIRCUIT  64 15 

Recepció 1050,28 7,40 8 1 Allotjament rural 

Despatx 779,493 5,49 6 1 
  Menjador 1 2397,252 16,88 17 2 
  Menjador 2 1134,276 7,99 8 1 
  Cuina 689,216 4,85 5 1 
  Dormitori 1 1218,954 8,58 9 1 
  Dormitori 2 1636,404 11,52 12 2 
  Dormitori 3 1260,699 8,88 9 2 
  Dormitori 4 764,313 5,38 6 1 
  Dormitori 5 1083,852 7,63 8 1 
  Dormitori 6 1156,716 8,15 9 1 
  Dormitori 7 1154,439 8,13 9 1 
  Bany 1 319,44 2,25 3 1 
  Bany 2 439,241 3,09 4 1 
  Bany 3 314,6 2,22 3 1 
  Bany 4 395,076 2,78 3 1 
  Bany 5 483,406 3,40 4 1 
  Bany 6 226,875 1,60 2 1 
  Bany 7 189,365 1,33 2 1 
  Biblioteca 1432,992 10,09 11 2 
  Distribuïdor 1 80,069 0,56 1 1 
  Distribuïdor 2 330,803 2,33 3 1 
  Distribuïdor 3 505,296 3,56 4 1 
    TOTAL CIRCUIT  146 27 
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3.2.3.3.5 Elements de seguretat i control de la instal·lació 

 

Vàlvules i Claus 

Les diferents vàlvules i claus seran de coure i hauran de poder resistir una pressió de treball de 15kg/m². 

A més, les vàlvules de pas seran de tipus vàlvula d’esfera. Les vàlvules dels radiadors seran termostàtiques de 2 

vies 

Instal·lació de seguretat 

La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de seguretat que estarà connectada a la xarxa de sanejament 

mitjançant un embut per evacuar les possibles fuites causades per una sobrecàrrega del sistema. A més, 

l’entrada d’aigua freda estarà dotada d’una vàlvula antiretorn situada immediatament abans de l’entrada a la 

caldera per evitar l’entrada d’aigua calenta al circuit d’IFF. 

La caldera incorporarà un recipient d’expansió a més d’altres dispositius de seguretat necessaris. 

Comandament i regulació 

La regulació del sistema es farà en funció de la temperatura interior controlada mitjançant la col·locació de 

termòstats mesuradors de la temperatura en cadascuna de les habitacions de la casa rural, a la recepció i un a la 

vivenda privada que aniran directament connectats a la caldera. 

 

3.2.3.4 Instal·lació de sanejament 

 

3.2.3.4.1 Descripció general de la instal·lació 

 

La xarxa de sanejament serà la mateixa per a la part de vivenda privada i per la part d’allotjament rural. 

La recollida d’aigües residuals es farà mitjançant la col·locació d’una xarxa de tubs de PVC de diàmetre adient 

segons el càlculs del apartats posteriors. 

Un cop es recullin les aigües de tota la xarxa mitjançant el col·lector horitzontal soterrat que passarà 

paral·lel a la façana nord-oest de l’edifici s’abocaran a una depuradora tipus  August IR KO AT 30, amb fitxa 

tècnica a l’annex 8.3.23. Per permetre la seva reutilització com a aigua de reg. 

No existirà xarxa de recollida d’aigües pluvials, perquè l’evacuació d’aigües de les cobertes es farà per 

caiguda natural directament, en la majoria dels casos, sobre terreny vegetal, i perquè la instal·lació de canals de 

recollida afectaria greument a l’estètica rels ràfecs de la masia, elements arquitectònics característics d’aquest 

tipus d’edificacions. 

Cada element constarà del seu propi sifó i els desguassos es passaran encastats per la paret excepte en 

les zones de on tenim mur de maçoneria on els desguassos aniran amagats per un caixó de cartró_guix que anirà 

revestit amb les mateixes rajoles utilitzades en els envans. 

Els inodors es situaran el més a prop possible al baixant, complint així la distància màxima de 1 a 1,5 m. 

Aquests disposaran d’un desaigüe independent fins al baixant. 

Si el col·lector és comú a varis aparells (excepte banys), aquest es dimensionarà amb un diàmetre mínim 

de 75 mm.  

 

3.2.3.4.2 Subsistema de ventilació 

 

Per les característiques de l’edifici, només caldria instal·lar un sistema de ventilació primària, instal·lant 

prolongacions dels baixants que sobresortirien almenys 1,30m per sobre d ela coberta inclinada. Malgrat això, per 

conservar la composició arquitectònica original de l’edifici s’instal·larà un sistema de ventilació amb vàlvules 

d’aireació que permetrà estalviar-se aquestes prolongacions. 

Les vàlvules d’aireació permeten que l’aire exterior entrin a l’interior del baixant evitant així l’efecte de 

desifonament dels aparells i, per tant, el despreniment de males olor a l’interior de les estances. Aquestes 

vàlvules permeten l’entrada d’aire al conducte però no en permeten la sortida, de manera que substitueixen la 

xarxa de ventilació primària. Es muntaran entre l’últim i el penúltim aparell i entre 1’00m i 2’00m per sobre del 

nivell de flux dels aparells. La unió podrà ser a pressió amb junta de cautxú o segellada amb silicona. 

 

3.2.3.4.3 Requeriments generals de la instal·lació 

 

Es dimensionarà la instal·lació de manera que la velocitat d’evacuació de les aigües no haurà de superar 

els 2,5m/s. 
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Tots els col·lectors i baixants hauran de complir la seva funció sempre que sigui possible preferiblement 

per gravetat. 

Tots els sifons i les arquetes sifòniques hauran de ser autonetejables, de tal forma que l’aigua que les 

travessi pugui arrossegar tots els sòlids que es trobin en suspensió. 

La superfície interior dels sifons i les arquetes sifòniques hauran d’evitar la retenció de matèries sòlides. 

Els elements sifònics seran registrables en tots els casos i tindran una alçada de tancament hidràulic de 

70mm com a mínim. 

 

3.2.3.4.4 Dimensionat de la instal·lació 

 

A continuació es determinarà el nombre d’unitats de desaigüe totals per determinar el diàmetre mínim del 

col·lector final i es determinarà el diàmetre de les derivacions individuals de cadascun dels aparells sanitaris i 

electrodomèstics tenint en compte les següents taules del CTE DB HS4. 

 

 

 

 

INSTAL·LACIÓ VIVENDA  INSTAL·LACIÓ ALLOTJAMENT RURAL 

Local Aparell 
Unitats 

desaigüe 
Ø 

derivació  Local Aparell 
Unitats 

desaigüe 
Ø 

derivació 
Cuina Aigüera 3 40  Cuina Aigüera 3 40 

  Rentadora 3 40    
Rentavaixell
es ind. 3 40 

  Rentavaixelles 3 40  Bugaderia Abocador 8 110 
  Assecadora 3 40    Rentadora  3 40 
Bany 1 Lavabo 1 32    Assecadora 3 40 
  Inodor 4 110  Bany Lavabo 2 40 
  Dutxa 2 40    Inodor 5 110 
Bany 2 Lavabo 1 32  Bany 1 Lavabo 2 40 
  Inodor 4 110    Inodor 5 110 
Bany 3 Lavabo 1 32    Dutxa 3 50 
  Inodor 4 110    Bidet 3 40 
  Banyera 3 40  Bany 2 Lavabo 2 40 
 TOTAL 32     Lavabo 2 40 

    Inodor 5 110 
       Dutxa 3 50 
       Bidet 3 40 
     Bany 3 Lavabo 2 40 
       Lavabo 2 40 
       Inodor 5 110 
       Dutxa 3 50 
     Bany 4 Lavabo 2 40 
       Inodor 5 110 
       Dutxa 3 50 
       Bidet 3 40 
     Bany 5 Lavabo 2 40 
       Inodor 5 110 
       Dutxa 3 50 
     Bany 6 Lavabo 2 40 
       Inodor 5 110 
       Dutxa 3 50 
     Bany 7 Lavabo 2 40 
       Inodor 5 110 
       Dutxa 3 50 
     Residus Imbornal 3 110 
      TOTAL 113  
 

 

Com que la suma total d’unitats dels dos usos de l’edifici és de 145 unitats, n’hi haurà prou amb que tota 

la xarxa de col·lectors, fins al punt de connexió final amb la depuradora, tingui un diàmetre de 110mm amb una 

pendent mínima del 2%. 

El recorregut dels conductes i els diàmetres i pendents específics de cadascun dels trams es troben 

indicats als plànols 62-64 
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3.2.3.4.5 Sistema de depuració 

 

El sistema de depuració a escollir haurà de tenir capacitat suficient per assolir les necessitats d’ús de la 

vivenda privada i de l’allotjament rural alhora. Com que el programa funcional de la vivenda està preparat per a 

l’ocupació per part de 6 persones i l’allotjament rural té un aforament màxim de 15 persones, la capacitat mínima 

de la depuradora serà de 21 persones. Les aigües netes resultants del procés de depuració s’aprofitaran per 

regar. S’instal·larà un dipòsit acumulador d’aigua neta a a¡la sortida de la depuradora amb una capacitat 

aproximada de 10m³ amb un conducte a la seva part superior per evacuar els possibles excessos d’aigua que es 

conduiran cap a un dipòsit soterrat perforat per drenar-les cap al terreny natural. 

El model escollit és IR KO AT 30, les característiques tècniques de la qual s’adjunten a l’annex 8.3.23. 

L’esquema del circuit de depuració és el següent:  

 

El funcionament de la depuradora comença, 

primerament, amb la introducció de les aigües 

residuals,a  través de l’orifici d’entrada (1), cap al 

recipient recollidor (2) de residus sòlids de grans 

dimensions com, per exemple, trossos de plàstic, 

peces tèxtils o objectes similars.  A continuació, l’aigua 

passa per una zona no airejada dividida per parets on 

s’estableix una circulació interna. Després, per 

gravetat, les aigües residuals flueixen cap a la zona de 

fermentació anaeròbica (3) on es barregen amb els 

llots activats i passen a la zona de desnitrificació (4), 

on s’eliminen els compostos nítrics de l’aigua. 

Seguidament, l’aigua residual passa cap a la zona 

airejada (5) on es realitza el procés d’aireació a través 

de difusors (6) ubicats en el fons de la zona i mantenen els llots en forma de mescla en suspensió. El 

subministrament d’aire es fa a través d’un compressor-dispersor d’aire (9). En aquesta zona és on es produeixen 

els processos d’oxidació i nitrificació. A més, la barreja de llots activats flueix a la secció de sedimentació de la 

part inferior que, gràcies a la seva forma d’embut, garanteix que tots els llots remoguts i elevats pel difusor parin 

en el moment junt de la seva conversió  i es dipositin a la part més baixa per gravetat i es redirigeixen cap a la 

zona de desnitrificació. Finalment, l’aigua neta surt per la boca de sortida. 

La depuradora s’instal·larà al mateix lloc on hi ha la depuradora actual, tot soterrant-la en part per assolir 

la cota necessària per conduir les aigües residuals procedents de l’edifici cap al seu interior per gravetat. 

 

3.2.3.5 Emmagatzematge de residus 

 

Com que l’accés a l’edifici es fa a través de propietats privades, no és possible instal·lació d’un punt de 

recollida de residus del sistema públic a prop de la parcel·la. És per això que es disposarà d’un punt 

d’emmagatzematge provisional de residus a la planta soterrani, ventilat i accessible directament des de l’exterior, 

on es podran classificar adequadament abans de carregar-los en algun medi de transport de tracció mecànica per 

portar-los fins al punt més proper d’abocament que es troba a la població de Sant Martí de Llèmena. 

 

El recinte d’emmagatzematge de residus comptarà amb una única entrada des de l’exterior de l’edifici en 

la qual es situarà una porta que tindrà el seu sentit d’obertura cap a l’exterior, afavorint l’evacuació de l’estança en 

cas d’incendi. 

El recinte estarà dotat d’un punt d’abastiment d’aigua i també d’un desaigüe a la part central de l’entança 

connectat a la xarxa de sanejament de l’edifici. Existirà també una presa de corrent fixa de 16A. 

L’estança estarà dotada de ventilació natural permanent per mitjà de tres obertures situades a la façana 

de l’edifici que comuniquen directament amb l’exterior i que s’hauran de protegir amb reixes metàl·liques amb 

lamel·les inclinades per evitar l’entrada d’animals atrets per les olors dels residus emmagatzemats. 

Les parets es revestiran amb rajola ceràmica blanca de 10x10 cm, el terra estarà enrajolat amb rajoles de 

gres esmaltat de 30x30cm i la trobada entre paraments verticals i horitzontals serà arrodonida per afavorir la 

neteja. Es col·locarà un cel ras de cartró-guix continu amb acabat pintat amb pintura impermeable. 

 

3.2.3.5.1 Càlcul de l’espai de reserva necessari 

 

A continuació es procedirà a la determinació de la superfície mínima del recinte d’emmagatzematge de 

residus tenint en compte que la ocupació màxima de l’edifici és de 21 persones (15 allotjament rural + 6 vivenda) 

segons l’expressió i la taula següents del CTE DB HS2: 

 

SR = P · Σ ( Ff · Mf ) 
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Taula 3.2.3.5.1.a Determinació del factor de fracció Ff 

SUPERFÍCIE DE RESERVA NECESSÀRIA 

Fracció P Ff Mf Sup. Resultant (m²)  

Paper/Cartró 21 0,039 1 0,819 

Envasos lleugers 21 0,060 1 1,26 

Matèria orgànica 21 0,005 1 0,105 

Vidre 21 0,012 1 0,252 

Varis 21 0,038 4 3,192 

Total    5,268 m² 

 

Així doncs, l’espai reservat a la planta soterrani, amb una superfície total de 9,83m² compleix els 

requeriments mínims de superfície. 

 

3.2.3.5.2 Càlcul de l’espai d’emmagatzematge immediat 

 

A continuació es determinarà l’espai mínim necessari d’emmagatzematge immediat de residus per a la 

vivenda privada i per a l’ús d’allotjament rural segons l’expressió i la taula següents: 

C = CA · Pv 

 

Taula 3.2.3.5.2.a Determinació del coeficient d’emm agatzematge 

 

 

 

 

DETERMINACIÓ DE L’ESPAI D’EMMAGATZEMATGE IMMEDIAT 

VIVENDA PRIVADA 

Fracció CA Pv C (dm³) 

Paper/Cartró 7,80 6 46,8 

Envasos lleugers 3,00 6 18,0 

Matèria orgànica 10,85 6 65,10 

Vidre 3,36 6 20,16 

Varis 10,50 6 63,00 

Total   213,06 

ALLOTJAMENT RURAL 

Paper/Cartró 7,80 15 117,00 

Envasos lleugers 3,00 15 45,00 

Matèria orgànica 10,85 15 162,75 

Vidre 3,36 15 50,40 

Varis 10,50 15 157,50 

Total   532,65 
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3.2.3.6 Urbanització 

 

La urbanització actual de la parcel·la patirà algunes modificacions necessàries a causa de l’adaptació de 

l’edifici al seu nou entorn. Pel que fa a les parts afectades pel pas d’escomeses de les instal·lacions dels diferents 

serveis, es reconstruiran aquelles parts afectades seguint el mateix criteri d’acabat actual. A la resta de superfície 

només s’intervindrà amb la pavimentació d’un tram de la zona que queda davant de l’entrada al soterrani per 

possibilitar l’entrada dels vehicles de descàrrega de combustible per a la caldera i altres possibles serveis de 

transport d’abastiment del negoci. 
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3.2.4 JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DE NORMATIVA 

3.2.4.1 Normativa específica del nou ús 

 

La normativa autonòmica que regula les modalitats d’allotjament turístic és el DECRET 214/1995, de 27 

de juny, pel qual es regula la modalitat d'allotjament turístic anomenada residència-casa de pagès. 

 
Segons aquesta normativa, existeixen tres tipus diferents d’allotjament rural: 
 

TIPOLOGIA D’ALLOTJAMENT RURAL 

Masia Casa de poble Allotjament rural independent 

Requeriments Compleix  Requeriments Compleix  Requeriments Compleix  
Edificació aïllada SÍ Habitatge unifamiliar SÍ Edificació preexistent 

aïllada o en nuclis de 
població de menys de 

1.000 habitants 

SÍ 

Mínim servei allotjament i 
esmorzar 

SÍ Mínim servei allotjament i 
esmorzar 

SÍ Disposar com a mínim 
de cuina, saló 

menjador, un o més 
dormitoris i un o més 

banys 

SÍ 

Situar-se en un medi rural, 
fora del nucli de la 

població 

SÍ Situar-se en nuclis de 
població de menys de 

1.000 habitants  

NO Situar-se en un medi 
rural 

SÍ 

Respectar tipologia 
arquitectònica de la zona 

SÍ Respectar tipologia 
arquitectònica de la zona 

SÍ Respectar tipologia 
arquitectònica de la 

zona 

SÍ 

Edificació anterior a 1950 SÍ Edificació anterior a 1950 SÍ Edificació anterior a 
1950 

SÍ 

Trobar-se en el si d’una 
explotació agrícola, 

ramadera o forestal i que 
aquestes activitats 

coexisteixin amb l’activitat 
turística 

NO Que el titular de 
l’allotjament visqui a la 
mateixa finca i obtingui 

part de les seves rendes 
de l’activitat agrària, 
ramadera o forestal 

NO Que el titular de 
l’allotjament turístic 
visqui en la mateixa 

comarca 

SÍ 

Que el titular de 
l’allotjament visqui a la 
mateixa finca i obtingui 

part de les seves rendes 
de l’activitat agrària, 
ramadera o forestal 

NO     

 
Segons aquesta taula, doncs, la tipologia d’allotjament rural per aquest nou ús d ela masia Can Tries serà 

la d’allotjament rural independent. 

Així doncs, caldrà justificar que la proposta de reforma objecte d’aquest projecte compleix els 

requeriments per aquesta tipologia d’allotjament rurals segons els articles 12, 13 i 14 del DECRET 214/1995. 

 

 

 

 

 

 

 

Article Requeriment Projecte Compleix  

12.1 a Disposa d’instal·lació d’aigua potable 

corrent 

SÍ, instal·lació d’aigua freda i aigua 

calenta 

SÍ 

12.1 b Disposar de subministrament elèctric SÍ, instal·lació de baixa tensió SÍ 

12.1 c Disposar de calefacció a les habitacions i 

zones comunes 

Sí, calefacció per radiadors a totes les 

habitacions i zones comunes 

SÍ 

12.1 d Mobilitat suficient i bon estat de 

conservació respectant i tipologia 

constructiva de la zona 

SÍ, objecte de projecte de rehabilitació SÍ 

Disposar de una tassa de wàter per a 

cada 5 places o fracció 

Un bany complet (inodor, lavabo i dutxa) 

a cadascuna de les habitacions 

SÍ 

Disposar d’un lavabo i dutxa o banyera 

per a cada 5 places o fracció 

Un bany complet (inodor, lavabo i dutxa) 

a cadascuna de les habitacions 

SÍ 

Disposar d’un endoll al costat de cada 

lavabo 

Un endoll al costat de cada lavabo SÍ 

En cambres higièniques,. terres i parets 

fins a 1,80m enrajolats o revestits amb 

materials que garanteixin la permeabilitat. 

Parets i terres enrajolats en totes les 

cambres higièniques 

SÍ 

Disposar de IFF i ACS en tots els 

elements sanitaris 

Instal·lació de IFF i ACS en tots l’edifici SÍ 

12.1 e 

(cambres 

higièniques) 

 

Bany sup. Mínima 2,50m² Bany sup. > 2,50m² SÍ 

Disposar de ventilació suficient Tots els dormitoris disposen de almenys 

una finestra practicable 

SÍ 

Superfície mínima Hab. Individuals >6m² XX Hab. Individuals >6m² SÍ 

Superfície mínima Hab. Dobles >10m² XX Hab. Dobles >10m² SÍ 

Superfície mínima Hab. Triples >12m² XX Hab. Triples >12m² SÍ 

Superfície mínima Hab. Quàdruples 

>16m² 

No existeixen habitacions quàdruples SÍ 

Llits individuals mín. 0,80m d’ample 1 llit individual 0,90m d’ample SÍ 

Llits dobles mín. 1,35m d’ample 7 llits dobles 1,50m d’ample SÍ 

Taula de nit Una tauleta de nit per cada plaça SÍ 

Cadira Una cadira per cada habitació SÍ 

Armari Un armari per cada habitació SÍ 

12.1 f 

(dormitoris) 

 

Punt de llum o interruptor al costat del llit Un punt de llum per cada plaça SÍ 

12.1.g Alçada mínima de la superfície transitable 

de 2,25m 

Alçada mínima en tots els punts >2,25m Sí 

12.1.h Disposar de telèfon Un telèfon fix a la recepció SÍ 
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12.1.i Disposar de menjar amb capacitat 

mínima per coincident amb nombre de 

places autoritzat 

Menjador amb capacitat per a 15 

persones 

SÍ 

12.2.a Superfície mínima sala d’estar-menjador 

14m² 

Superfície mejador 1: 27,94m² 

Superfície mejador 2: 13,22m² 

SÍ 

12.2.b Cuina com a mínim amb dos focs, 

aigüera, elements auxiliars, paraments i 

utensilis necessaris per a la preparació 

d’aliments, llenceria, frigorífic amb 

capacitat mínima 145l i campana 

d’extracció mecànica de fums i ventilació 

suficient.  

Cuina amb 4 focs, aigüera, elements 

auxiliars, paraments i utensilis 

necessaris per a la preparació 

d’aliments, llenceria, frigorífic amb 

capacitat >145l i campana d’extracció 

amb capacitat d’extracció de fums i 

ventilació suficient. 

SÍ 

12.2.c Superfície mínima de bany >2,50m² Superfície mínima de tots els banys 

>2,50m 

SÍ 

13.2 Capacitat entre 4 i 15 places Capacitat de 15 places SÍ 

13.2 Com a mínim ha d’existir un dormitori de 

dues places 

5 dormitoris dobles  

13.2 No hi pot haver cap dormitori amb 

capacitat >3 places 

No existeixen dormitoris amb capacitat 

>3 places 

Sí 

14.12 En la mesura de les seves possibilitats, 

els titulars de les residències-cases de 

pagès posaran a disposició dels clients 

les informacions relatives a recursos 

turístics de la zona i contribuiran a fer-los 

conèixer les normes de respecte i 

conservació de l'entorn natural i rural. 

Es reservarà un espai per exposició 

d’objectes, fotografies i textos 

informatius relacionats amb l’activitat 

agrícola i ramadera de la zona 

SÍ 

 

 

3.2.4.2 Codi Tècnic de l’Edificació 

 

Segons aquest apartat de l’article 2 “Ámbito de aplicación” del CTE DB Parte I: 

“ 3.    Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que 

se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la 

intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los edificios afectados. La posible 

incompatibilidad de aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas 

alternativas que sean técnica y económicamente viables.” 

Per tant, en general, el Codi Tècnic és d’aplicació en aquest projecte. A continuació es definiran quins 

apartats específicament són d’aplicació i quins no. 

3.2.4.2.1 CTE DB SE: Seguretat estructural 

 

Segons aquest apartat de l’article II “Ámbito de aplicación” del CTE DB SE: 

“El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 

en su artículo 2 (Parte I)..” 

Per tant, aquest document serà d’aplicació en aquest projecte i es tindrà en compte en les justificacions 

de càlcul de l’annex 8.1 

3.2.4.2.2 CTE DB SI: Seguretat en cas d’incendi 

 

Segons aquest apartat de l’article II “Ámbito de aplicación” del CTE DB SI: 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 

en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les 

sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. 

3.2.4.2.3 CTE DB SUA: Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 

Segons aquest apartat de l’article II “Ámbito de aplicación” del CTE DB SUA: 

“El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 

en su artículo 2 (Parte I)..” 

3.2.4.2.4 CTE DB HS: Salubritat 

 

HS1: Protección frente a la humedad   

Tenint en compte l’apartat “1.1 Ámbito de aplicación” del CTE DB HS1 

“1    Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los 

cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en 

el ámbito de aplicación general del CTE” 

Els requeriments recollits en aquest document són d’aplicació en aquest projecte. 

HS2: Recogida y evacuación de residuos   

Tenint en compte l’apartat “1.1 Ámbito de aplicación” del CTE DB HS2: 

“1    Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales 

destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 

2    Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias 

básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos 

en esta sección.” 

Es realitzarà un estudi específic per aquest projecte segons l’apartat 3.2.3.5 
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HS3: Calidad del aire interior   

Tenint en compte l’apartat “1.1 Ámbito de aplicación” del CTE DB HS3: 

1 Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de 

residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los 

aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de 

circulación de los vehículos.  

2    Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se obser-

van las condiciones establecidas en el RITE.” 

Per tant, en aquest cas les exigències d’aquest document només es tondran en compte per a la part de 

vivenda privada. 

 

HS4: Suministro de agua   

Tenint en compte l’apartat “1.1 Ámbito de aplicación” del CTE DB HS4: 

“1    Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de 

aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las 

instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los 

aparatos receptores existentes en la instalación.” 

Els requeriments recollits en aquest document són d’aplicació en aquest projecte i s’aplicaran i justificaran 

en l’annex 3.2.3.2 

HS5: Evacuación de aguas   

Tenint en compte l’apartat “1.1 Ámbito de aplicación” del CTE DB HS5: 

“1    Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 

incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o 

rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la 

capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación.” 

Els requeriments recollits en aquest document són d’aplicació en aquest projecte i s’aplicaran i justificaran 

en l’annex 3.2.3.4 

 

3.2.4.2.5 CTE DB HR: Protecció enfront el soroll 

 

Tenint en compte l’apartat “II Ámbito de aplicación” del CTE DB HR: 

“El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su 

artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 

(...) 

d)    las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo 

cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral 

de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, 

cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución 

o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios 

Aquest document no és aplicable a l’edifici. No és possible fer una itnervenció integral sobre tots els 

tancaments de l’edifici per complir els requeriments d’aquest DB sense alterar els elements catalogats del mateix. 

Una aplicació parcial del mateix, no garantiria una millora del funcionament acústic de l’edifici. 

 

3.2.4.2.6 CTE DB HE: Estalvi d’energia 

 

HE1: Limitació de la demanda energètica 

Tenint en compte l’apartat “1.1 Ámbito de aplicación” del CTE DB HE1: 

1    Esta Sección es de aplicación en: 

a)    edificios de nueva construcción;  

b)    modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil 

superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos. 

2    Se excluyen del campo de aplicación: 

a)    aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer abiertas; 

b)    edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en 

razón de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de tales exi-gencias 

pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto; 

c)    edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas; 

d)    construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 

e)    instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 

f)    edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.” 

Per tant, com que l’edifici objecte d’aquest projecte té una superfície menor de 1000m², no es renova el 

25% del total dels tancaments i té un particular valor arquitectònic de caràcter històric que podria veure’s afectat 

per una intervenció a de renovació o reforç tèrmic de les seves façanes, es pot considerar que aquest apartat no 

és d’aplicació. 

No obstant, com que es procedirà a la substitució de dues cobertes i a la renovació de les teules de tot 

l’edifici, s’aprofitarà per construir un sistema que compleixi amb els paràmetres d’aïllament que demana aquest 

document. També es tindrà en compte aquesta normativa en el cas de les soleres de paviment en contacte amb 

el terreny que s’han de fer noves. 
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HE2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

Les exigències d’aquest apartat quedaran substituïdes per les del RITE. 

 

HE3: Eficiència energètica de les instal·lacions de  il·luminació 

Tenint en compte l’apartat “1.1 Ámbito de aplicación” del CTE DB HE3: 

1 Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:  

a)    edificios de nueva construcción; 

b)    rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se 

renueve más del 25% de la superficie iluminada. 

c)    reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la 

instalación de iluminación. 

2    Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a)    edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el 

cumplimiento de las exigencias de esta sección pudiese alterar de manera inaceptable su 

carácter o aspecto; 

b)    construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años; 

c)    instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 

d)    edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2: 

e)    interiores de viviendas. 

3    En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en 

su caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. 

 

Per tant l’edifici objecte d’aquest projecte, queda exclòs del compliment de les exigències d’aquest 

document però s’hauran de justificat les solucions adoptades per a l’estalvi d’energia en la instal·lació de 

il·luminació segons figura a l’apartat 3.2.3.1.10 

 

HE4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanit ària 

Tenint en compte l’apartat “1.1 Ámbito de aplicación” del CTE DB HE4 

1    Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes 

de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina 

cubierta. 

2    La contribución solar mínima determinada en aplicación de la exigencia básica que se desarrolla en 

esta Sección, podrá disminuirse justificadamente en los siguientes casos: 

a) cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el 

aprovechamiento de energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía 

residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia 

generación de calor del edificio; 

b) cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los criterios de 

cálculo que marca la legislación de carácter básico aplicable; 

c) cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barreras 

externas al mismo; 

d) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 

configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; 

e) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 

normativa urbanística aplicable, que imposibiliten de forma evidente la disposición de la 

superficie de captación necesaria;  

f) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de 

protección histórico-artística.  

3    En edificios que se encuentren en los casos b), c) d), y e) del apartado anterior, en el proyecto, se 

justificará la inclusión alternativa de medidas o elementos que produzcan un ahorro energético térmico o 

reducción de emisiones de dióxido de carbono, equivalentes a las que se obtendrían mediante la 

correspondiente instalación solar, respecto a los requisitos básicos que fije la normativa vigente, 

realizando mejoras en el aislamiento térmico y rendimiento energético de los equipos. 

Tenint en compte que la orientació de l’edifici, situat a la vessant nord de la muntanya, no és prou bona 

per la captació de radiació solar i que l’edifici està protegit pel seu valor històric, no serà necessària la instal·lació 

de plaques solars. Tot i això, s’inclourà la instal·lació d’una caldera de biomassa per la producció d’ACS i com a 

font de generació per la instal·lació de calefacció de l’edifici segons l’apartat 3.2.3.3 

 

HE5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèc trica 

Tenint en compte l’apartat “1.1 Ámbito de aplicación” del CTE DB HE5 

1 Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán 

sistemas de captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando 

superen los límites de aplicación establecidos en dicha tabla. 
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Per tant, com que l’ocupació permesa per a l’allotjament rural en aquest cas és <100 places, no caldrà 

complir les exigències d’aquest document. 

 

3.2.4.3 Reglamento De Instalaciones Térmicas En Los  Edificios (RITE) 

 

Segons l’apartat 3. del “Artículo 1º Objeto y ámbito de aplicación” del RITE: 

“Este Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias se aplicarán a las instalaciones térmicas 

no industriales de los edificios de nueva planta o en las reformas de los existentes, en los términos que se indican 

en el mismo.” 

Per tant, les disposicions d’aquest document seran d’obligat en aquest projecte i es desenvoluparan i 

justificaran segons els càlculs de la instal·lació de calefacció de l’annex 3.2.3.3 

3.2.4.4 Llistat general de normativa aplicable 

 

3.2.4.4.1 Àmbit general 

 

- Ley de ordenación de la edificación 

Ley 38/1999 (BOE 06/11/99)  

Modificació als Pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2003. Art. 105: 

Llei 52/2002, (BOE 31/12/02)  

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

O.462/71 (BOE: 24/3/71) Modificat pel R.D. 129/85 (BOE: 7/2/85)  

- Normas sobre el libro de ordenes y asistencias en  obras de edificación  

O 9/6/71 (BOE: 17/6/71) Correcció d'errors (BOE: 6/7/71) Modificada per l'O 14/6/71 (BOE: 24/7/91)  

- Libro de ordenes y visitas en viviendas de protec cion oficial  

O.19/5/70 (BOE: 26/5/70)  

- Certificado final de dirección de obras 

O. 28/1/72 (BOE: 10/2/72) 

- Llibre 5 del Codi Civil, relatiu als drets reals  

Llei 5/2006 (DOGC 24.5.2006) Capitol VI relacions de veïnatge 

 

3.2.4.4.2 Control de qualitat 

 

- Control de qualitat en l'edificació   

D.375/88 (DOGC: 28/12/88) Correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) Desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 

22/6/92 I 12/9/94)  

- Obligatorietat de fer constar en el programa de con trol de qualitat les dades referents a l'autoritzac ió 

administrativa relativa als sostres i elements resi stents   

O. 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

- Criteris d'utilització en l'obra pública de deter minats productes utilitzats en l'edificació  

R. 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

- Autorización de uso de sistemas de forjados o estru cturas para pisos y cubiertas  

R.D. 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

- Actualización de las fichas de autorización de us o de sistemas de forjados  

R. 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

- Autorització administrativa per als fabricants de  sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'ele ments 

resistents components de sistemes   

D.71/95 (DOGC: 24/3/95) Desplegament (O. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)  

- Obligatoriedad de homologación de los cementos dest inados a la fabricación de hormigones y morteros 

para todo tipo de obras y productos prefabricados   

R.D. 1313/88 (BOE: 4/11/88) Modificació de referències a normes UNE (BOE: 30/6/89, 29/12/89, 3/7/90, 11/2/92)  
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- Certificación de conformidad a normas como altern ativa de la homologación de los cementos   

O. 17/1/89 (BOE: 25/1/89)  

- Homologación obligatoria de yesos y escayolas para la construcción 

R.D. 1312/86 (BOE: 1/7/86) 

- Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ  

O. 12/7/1996 DOGC 11/10/96  

 

3.2.4.4.3 Estructures 

 

- DB SE Seguretat estructural 

R.D. 314/2006 (BOE 28/03/2006)  

- NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. P arte general y Edificación  

R.D. 997/2002 (BOE: 11/10/02)  

- NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d'edificació sob re accions en l'edificació en les obres de 

rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d 'habitatges  

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

- EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de  forjados unidireccionales de hormigón estructural 

realizado con elementos prefabricados  

R.D. 642/2002 (BOE: 6/08/02) 

- EHE Instrucción de hormigón estructural  

R.D. 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99) 

- NBE-AE-88 Acciones en la Edificación  

R.D.1370/88 (BOE: 17/11/88) (derogada pel RD 314/2006 d'aplicació voluntària fins al 29/03/2007)  

- NBE-EA-95 Estructuras de acero en edificación  

R.D. 1829/95 (BOE: 18/1/96) (derogada pel RD 314/2006 d'aplicació voluntària fins al 29/03/2007)  

 

3.2.4.4.4 Materials i elements de construcció 

 

- RC-03 Instrucción para la recepción de cementos   

R.D. 1797/2003 (BOE: 16/01/03) 

- RY-85 Pliego general. de condiciones para la rece pción de yesos y escayolas en las obras de 

construcción  

O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

- RL-88 Pliego general de condiciones para la recep ción de los ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción  

O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

 

 

 

 

 

3.2.4.4.5 Accessibilitat 

 

- DB SUA 9 Accessibilidad  

RD 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el CTE 

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

Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 

- Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la Llei 20/91 

D. 135/95 (DOGC: 24/3/95)  

- Ley de integración social de los minusválidos   

Ley 13/82 (BOE 30/04/82) 

- Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discrimin ació de les persones amb discapacitat per a l'accés  y 

utilització dels espais pública urbanitzats i edifi cacions  

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

 

3.2.4.4.6 Seguretat en cas d’incendis 

 

- DB SI Seguretat en cas d'incendi  

R.D. 314/2006 (BOE 28/03/2006) modificat pel RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)  

- Criterios para la interpretación y aplicación del  Documento Básico DB SI- Seguridad en caso de 

incendio- del Código técnico de la Edificación  

Recopilació de consultes adreçades a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de 

la Vivienda 

- NBE-CPI-96 Condiciones de protección contra incen dios en los edificios  

R.D. 2177/96 (BOE: 29/10/96) Derogat pel DB SI Seguretat en cas d'incendi  

- Reglamento de instalaciones de protección contrai ncendios  

R.D. 1942/93 (BOE:14/12/93) 

- Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

R.D. 312/2005 (BOE 2/04/2005)  

- TINSCI  

  (Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis) 

   Seguretat contra incendis en cases de pagès 

 

3.2.4.4.7 Estalvi d’energia i medi ambient 

  

- DB HE Estalvi d'energia  (d'aplicació obligada a partir del 29/09/2006) 

R.D. 314/2006 (BOE 28/03/2006) modificat pel RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)  

- NBE-CT-79 Condiciones térmicas en los edificios (derogada pel RD 314/2006, es pot aplicar fins al 

29/09/2006)  

R.D. 2429/79 (BOE: 22/10/79) 
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- NRE-AT-87 Norma reglamentària d'edificació sobre aïllament tèrmic  

D. 124/87 i O.27/4/87 (DOGC: 27/4/87) Derogada pel D111/2009 (DOGC 16/7/2009)  

- Ecoeficiència en els edificis  

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis 

(DOGC: 16/02/2006) Modificat pel D 111/2009 (DOGC 16/7/2009)  

 

3.2.4.4.8 Protecció enfront el soroll 

 

- DB HR Protecció enfront del soroll  

RD 1371/2007(BOE: 23/10/2007)  

- Zonificació acústica, objectius de qualitat i emi ssions acústiques  

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

- NBE-CA-88 Condiciones acústicas en los edificios   

O. 29/9/88 (BOE: 8/10/88) 

- Llei de protecció contra la contaminació acústica  

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002 

- Ley del ruido  

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

- Ecoeficiència en els edificis  

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis 

(DOGC: 16/02/2006) En vigor el 16 d'agost de 2006 

 

3.2.4.4.9 Instal·lacions de fontaneria 

 

- DB HS 4 Subministrament d'aigua  

R.D. 314/2006 (BOE 28/03/2006)  

- Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua   

O. 9/12/75 (BOE: 13/1/76) Correcció d'errors (BOE: 12/2/76) (derogades pel RD 314/2006, d'aplicació voluntària 

fins al 29/03/2006)  

- Regulación de los contadores de agua fría   

O. 28/12/88 (BOE: 6/3/89)  

- Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en dete rminats edificis i habitatges   

D. 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

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

habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

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

D. 352/2004 (DOGC 29.07.2004) 

- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención  y control de la legionelosis   

RD 865/2003 (BOE 18.07.2003) 

 

- Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

R.D. 140/2003 (BOE 21.02.2003) 

- Ecoeficiència en els edificis  

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis 

(DOGC: 16/02/2006) En vigor el 16 d'agost de 2006 

 

3.2.4.4.10 Ventilació i extracció de fums  

 

- DB HS 3 Qualitat de l'aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006)  

 

3.2.4.4.11 Instal·lacions tèrmiques 

 

- Reglamento de instalaciones térmicas en los edifi cios, RITE 

R.D. 1027/2007 (BOE 29/08/07), correcció d'errades (BOE 28/2/2008) 

Entra en vigor el 29/02/08 i deroga el RITE anterior RD 1751/98 i modificacions RD 1218/2002. 

- Reglamento de instalaciones térmicas en los edifi cios, RITE. Instrucciones Técnicas Complementarias  

R.D. 1751/98 (BOE: 5/8/98) modificació: R.D. 1218/2002 (BOE: 3/12/2002)  

(En vigor a partir del 5/11/98. Deroga el "Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua 

caliente sanitaria instrucciones técnicas complementarias" R.D. 1618/80)  

- Procediment d'actuació de les empreses instal·lad ores-mantenidores de les entitats d'inspecció i con trol 

i dels titulars en les instal·lacions regulades pel  Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edific is 

(RITE) i les seves Instruccions T ècniques Compleme ntaries.  

O. 3.05.99 (DOGC:11/05/99) 

- Directiva 2002/91/CE Eficiencia energética de los  edificios  

(DOCE 04.01.2003) 

- Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas   

R.D. 275/1995 

- Aplicación de la directiva 97/23/CE relativa a lo s equipos de presión y que modifica el R.D. 1244/19 79 que 

aprobó el Reglamento de aparatos a presión 

R.D. 769/99 (BOE: 31/06/99) (Deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y 

evaluación de conformidad)  

- Reglamento de aparatos a presión Instruciones Téc nicas Complementarias  

R.D. 1244/79 (BOE: 29/5/79) Correcció d'errades (BOE: 28/6/79) Modificació (BOE: 12/3/82)  

(En vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

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

D. 152/2002 (DOGC 07.06.2002) 

- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y  control de la legionelosis  

RD 909/2002/2003 (BOE 28/07/2001)  
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3.2.4.4.12 Instal·lacions d’electricitat 

 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Inst rucciones Técnicas Complementarias   

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

- Fecsa-Endesa. Normes tècniques particulars relative s a les instal·lacions de xarxa i a les    instal·l acions 

d'enllaç  

  Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre (BOE: 22/2/2007)  

- Normes Tècniques particulars de Fecsa-Endesa   

octubre 2006  

- Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotéc nico de Baja Tensión 

  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

- Procediment administratiu per a l'aplicació del REB T  

  Instrucció 7/2003, de 9 de setembre  

- Condicions de seguretat en els les instal·lacions  elèctriques de baixa tensió d'habitatges  

  Instrucció 9/2004, de 10 de maig  

 

3.2.4.4.13 Instal·lacions telecomunicacions 

 

- Infraestructuras comunes en los edificios para el a cceso a los servicios de telecomunicación  

R.D.Ley 1/98 de 27 de Febrero (BOE: 28/02/98)  

Modificació de l'àmbit d'aplicació en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999 BOE 

6/11/99)  

- Norma tècnica de les infraestructures comunes del s edificis per a la captació, adaptació i distribuc ió 

dels senyals de radiodifusió, televisió i altres se rveis de dades associats, procedents d'emissions 

terrestres i de satèl·lit  

D. 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

- Reglament del registre d'instal·ladors de telecom unicacions de Catalunya   

D. 360/1999; D. 122/2002; (DOGC 

- Reglamento regulador de las infraestructuras comu nes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de los  edificios y de la actividad de instalación de equi pos y 

sistemas de telecomunicaciones  

R.D. 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d'aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica  

- Reglamento regulador de las Infraestructuras Comu nes de Telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de los  edificios y de la actividad de instalación de equi pos y 

sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Rea l Decreto 401/2003  

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

- Nota relativa al visat de projectes tècnics, anne xos i certificats d'ICT  

Octubre 2003. Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació 

 

3.2.4.4.14 Residus a l’edifici 

 

- DB HS 2 Eliminació dels residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006)  

 

3.2.4.4.15 Residus d’obra i enderrocs 

 

- Programa de gestió de residus de la construcció d e Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels resid us de 

la construcció   

Decret 89/2010, de 29 de juny DOGC 6/7/2010  

- Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i per la Llei 16/2003, de 13 de juny. 

- Operaciones de valorización i eliminación de residu os y la lista europea de residuos  

O. MAM/304/2002, de 8 febrer 

- Regulador dels enderrocs i altres residus de la con strucció  

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94) modificat pel D. 161/2001, de 12 juny 

- Regulación de la producción y gestión de los residu os de construcción y demolición  

RD 105/2008 , de l'1 de febrer  

 
 



REHABILITACIÓ I REFORMA DE LA MASIA “CAN TRIES” A SANT MARTÍ DE LLÈMENA 
 

53 

4 PRESSUPOST 
 

 

4.1 RESUM DE PRESSUPOST 
 

 CAPÍTOL     Import % 
        

01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ   11.050,02 € 4,62 

02 MOVIMENTS DE TERRES   18.558,82 € 0,00 

03 DESMUNTATGES I ENDERROCS   27.372,62 € 11,45 

04 INTERVENCIONS: REPOSICIÓ SOSTRE EDIFICI B  12.181,53 € 5,09 

05 INTERVENCIONS: REFORÇ SOSTRE INCLINAT  4.703,02 € 1,97 

06 INTERVENCIONS: SOLERA EXTERIOR  5.720,93 € 2,39 

07 INTERVENCIONS: BARRERA HORITZONTAL  4.907,59 € 2,05 

08 INTERVENCIONS: CAMBRA VENTILADA  2.806,16 € 1,17 

09 INTERVENCIONS: AGENTS BIÒTICS   491,51 € 0,21 

10 INTERVENCIONS: COBERTES   31.071,80 € 12,99 

11 OBRA NOVA: ESTINTOLAMENTS   732,13 € 0,31 

12 OBRA NOVA: SOLERES I PAVIMENTS  9.805,24 € 4,10 

13 OBRA NOVA: ENVANS I DIVISÒRIES   24.609,68 € 10,29 

14 OBRA NOVA: FUSTERIES   5.563,83 € 2,33 

15 OBRA NOVA: REVESTIMENTS HORITZONTALS  6.778,04 € 2,83 

16 OBRA NOVA: REVESTIMENTS VERTICALS  11.809,96 € 4,94 

17 OBRA NOVA: INSTAL·LACIONS   56.299,77 € 23,54 
18 SEGURETAT I SALUT    4.689,25 € 2,00 
        
  TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 239.151,91 €   
  BI (6%)+ DI (13%)    45.438,86 €  
  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA 284.590,77 €   
  IVA (18%)    51.226,34 €  

  PRESSUPOST TOTAL   335.817,11 €   

 

Codi Ut Descripció Q 
Preu 
unitari Import 

          
CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ         
          
H1213251 m² Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa 

formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb 
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, 
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, 
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de 
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i 
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els 
elements de senyalització normalitzats i el transport amb 
un recorregut total màxim de 20 km 

702,24 9,50 6.671,28 

   Unitats Longitud Alçada  Subtot.   
  Faç. SE 1,00 9,70 6,00  58,20   
   1,00 6,30 6,00  37,80   
   1,00 6,70 8,00  5,90   
   1,00 5,80 6,00  34,80   
  Faç. SO 1,00 22,90 6,00  137,40   
  Faç. NE 1,00 9,90 6,00  59,40   
   1,00 10,40 8,00  83,20   
   1,00 11,10 8,00  88,80   
  Faç NO 1,00 28,50 6,00  171,00   
   1,00 6,60 3,90  25,74   
                    
H1215250 m² Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, 

formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de 
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim 
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa 
de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior 
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els 
elements de senyalització normalitza 

702,24 0,14 98,31 

       Subtot.   
  Bastida 702,24    702,24   
                    
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, 

pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre 
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

119,00 35,97 4.280,43 

   Unitats Longitud   Subtot.   
  Tanca per. 1 2,00 32,00   64,00   
  Tanca per. 2 2,00 27,50   55,00   
                    
  TOTAL CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 11 .050,02 € 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       

Codi Ut Descripció Q Preu Import 
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unitari 
          
CAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES           
          
E2212222 m³ Excavació per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans 

mecànics i càrrega mecànica sobre camió 
62,84 3,01 189,15 

   Unitats Superfície Desenvol.  Subtot.   
  Rampa 1,00 10,05 4,10  41,21   
  Solera 1,00 6,78 1,20  8,14   
   1,00 11,25 1,20  13,50   
                    
E2221211 m³ Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en 

terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre 
camió o contenidor 

198,40 61,08 12.118,27 

   Unitats Longitud   Subtot.   
  Sanejament 1,00 15,70   15,70   
   1,00 20,80   20,80   
   1,00 11,90   11,90   
  Aigua 1,00 75,00   75,00   
  Electricitat 1,00 75,00   75,00   
                    
E2255S70 m³ Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de 

formigons, en tongades de 25 cm com a màxim 
119,04 45,83 5.455,60 

   Unitats Longitud Alçada Ample Subtot.   
  Sanejament 1,00 15,70 0,60 0,45 9,42   
   1,00 20,80 0,60 0,45 12,48   
   1,00 11,90 0,60 0,45 7,14   
  Aigua 1,00 75,00 0,60 0,45 45   
  Electricitat 1,00 75,00 0,60 0,45 45   
                    
E2251772 m³ Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, 

en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 
95% del PN 

16,85 4,99 84,08 

   Unitats Superfície Desenvol.  Subtot.   
  Faç NO 1 16,85 1  16,85   
                    
E2R3506A m³ Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la 
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més 
de 15 i fins a 20 km 

57,49 7,70 442,66 

   Esponj. Volum.   Subtot.   
  Excavació 1,25 62,84   78,55   
  Terraplenat -1,25 16,85   -21,06   
                    
E2RA7L00 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre 

la deposició controlada dels residus de la construcció no 
inclòs, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, 
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002) 

57,49 4,68 269,05 

   Esponj. Volum.   Subtot.   
  Excavació 1,25 62,84   78,55   
  Terraplenat -1,25 16,85   -21,06   
                    

  TOTAL CAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES     
  

18.558,82 € 

          
CAPÍTOL 03 DESMUNTATGES I ENDERROCS           
          
K215FE11 m² Enderroc d'enllistonat de fusta de coberta, amb mitjans 

manuals, inclòs picat d'elements massissos, neteja del lloc 
de treball i retirada de runa 

82,50 2,65 218,63 

   Unitats Superfície   Subtot.   
  Edifici A 1,00 24,70   24,70   
  Edifici B 1,00 57,80   57,80   
                    
K215R111 m Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runes sobre camió 
44,65 32,58 1.454,70 

   Unitats Longitud   Subtot.   
  Faç. SO 1,00 20,90   20,90   
  Faç. NO 1,00 5,25   5,25   
  Faç NE 1,00 12,00   12,00   
  Faç. SE 1,00 6,50   6,50   
                    
K2150011 m³ Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

39,44 14,25 562,05 

   Unitats Longitud Alçada  Subtot.   
  Pati 1,00 7,13 2,94  20,96   
  Rasa san 1,00 7,00 0,60  4,20   
  Passera 1,00 2,50 1,05  2,63   
   1,00 4,50 1,05  4,73   
   1,00 2,80 1,05  2,94   
   1,00 3,80 1,05  3,99   
          
K214F821 m² Enderroc de llosana volada de pedra, amb compressor i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
161,84 56,49 9.142,34 

   Unitats Superfície   Subtot.   
  Edifici B 1,00 53,47   53,47   
  Rebost 1,00 11,51   11,51   
  Magatzem 1 1,00 13,82   13,82   
  Estança 3 1,00 25,44   25,44   
  Taller 1,00 41,21   41,21   
  Sala caldera 1,00 16,39   16,39   
                    
K2135121 m³ Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 
11,07 95,84 1.060,47 

   Unitats Amplada Alçada Esp. Subtot.   
  Eddifici B 1,00 1,00 2,50 0,40 2,50   
  Estintol. 1 1,00 1,00 2,50 0,60 2,50   
  Estintol. 2 1,00 1,00 2,20 0,60 2,20   
  Estintol. 3 1,00 1,00 2,20 0,60 2,20   
  Pas D1 1,00 1,11 1,50 0,62 1,67   
          
          
K2161511 m² Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

14,12 5,90 83,28 

   Unitats Longitud Alçada  Subtot.   
  Bany 2 1,00 4,11 2,50  10,28   
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  Llar de foc 1,00 2,00 1,20  2,40   
  Faç. NE 1,00 1,20 1,20  1,44   
                    
KY03U003 u Trepant sobre estructura de formigó o maçoneria de 10 

mm de diàmetre com a mínim, amb màquina de perforació 
amb picola buida de corona de widia, en vertical i inclinat 

27,00 25,44 686,88 

   Unitats    Subtot.   
  Sanejament 25,00    25,00   
  Muntants 2,00    2,00   
          
KY03U005 u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas 

d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb 
mitjans manuals 

13,00 29,01 377,13 

   Unitats    Subtot.   
  Instal 13,00    13,00   
                    
K2182281 m² Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

562,46 9,16 5.152,09 

   Unitats Longitud Alçada Coef. Subtot.   
  Faç. SE 1,00 9,70 6,00 0,75 43,65   
   1,00 6,30 6,00 0,75 28,35   
   1,00 6,70 8,00 0,75 40,20   
   1,00 5,80 6,00 0,75 26,10   
  Faç. SO 1,00 22,90 6,00 0,75 103,05   
  Faç. NE 1,00 9,90 6,00 0,75 44,55   
   1,00 10,40 8,00 0,75 62,40   
   1,00 11,10 8,00 0,75 66,60   
  Faç NO 1,00 28,50 6,00 0,75 128,25   
   1,00 6,60 3,90 0,75 19,31   
          
K2182301 m² Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor 
27,30 8,14 222,18 

   Unitats Longitud Alçada  Subtot.   
  Rebost 1,00 3,60 2,65  9,54   
   1,00 3,14 2,65  8,32   
  Magatzem 1 1,00 3,56 2,65  9,43   
                    
K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans 

manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 
14,00 6,11 85,54 

   Unitats    Subtot.   
  P.Baixa 8,00    8,00   
  P.1a 6,00    6,00   
          
K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans 

manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 
1,00 6,11 6,11 

   Unitats    Subtot.   
  P.Baixa 1,00    1,00   
                    
K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans 

manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 
14,00 4,07 56,98 

   Unitats    Subtot.   
  P. Sot 3,00    3,00   
  P.Baixa 9,00    9,00   

  P.1a 2,00    2,00   
          
K21E201A u Desmuntatge de caldera mixta, amb mitjans manuals 1,00 23,39 23,39 

   Unitats    Subtot.   
  P1a 1,00    1,00   
                    
K21E3011 u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega 

manual sobre camió o contenidor 
17,00 18,71 318,07 

   Unitats    Subtot.   
  P.Baixa 9,00    9,00   
  P.1a 8,00    8,00   
          
K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat 

superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual 
sobre camió o contenidor 

100,00 4,68 468,00 

    Longitud   Subtot.   
  P.Baixa  50,00   50,00   
  P.1a  50,00   50,00   
                    
K21FU110 u Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de 

gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a màxim, 
muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i 
aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 

60,00 2,73 163,80 

    Longitud   Subtot.   
  P.Baixa  30,00   30,00   
  P.1a  30,00   30,00   
          
K21G1011 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans 

manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 
1,00 2,73 2,73 

   Unitats    Subtot.   
  Quadre PB 1,00    1,00   
          
                    
K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació 

elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual 
sobre camió o contenidor 

180,00 0,94 169,20 

    Longitud   Subtot.   
  P.Soterrani  40,00   40,00   
  P.Baixa  70,00   70,00   
  P.1a  70   70,00   
          
K21H1011 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i 

càrrega manual sobre camió o contenidor 
24,00 2,81 67,44 

   Unitats    Subtot.   
  Psoterrani 4,00    4,00   
  P baixa 11,00    11,00   
  P primera 9,00    9,00   
                    
K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, 

mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i 
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 

1,00 14,62 14,62 
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   Unitats    Subtot.   
  P primera 1,00    1,00   
          
K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, 

desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i 
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 

1,00 14,38 14,38 

   Unitats    Subtot.   
  P primera 1,00    1,00   
                    
K21JC111 u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, 

desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i 
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 

1,00 13,36 13,36 

   Unitats    Subtot.   
  P primera 1,00    1,00   
          
K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i 

desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

1,00 15,88 15,88 

   Unitats    Subtot.   
  P primera 1,00    1,00   
                    
K21JF111 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i 

desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

1,00 29,24 29,24 

   Unitats    Subtot.   
  P primera 1,00    1,00   
                    
K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i 

desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

1,00 13,12 13,12 

   Unitats    Subtot.   
  P primera 1,00    1,00   
          
K21QU200 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 

kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a 
màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de 
materials per a la seva reutilització, sense incloure 
embalatges 

2,00 86,72 173,44 

   Unitats    Subtot.   

  
Caldera 
gasoil 1,00    1,00   

  
Caldera 
pellets 1,00    1,00   

                    
          
K2R24200 m³ Classificació a peu d'obra de residus de construcció o 

demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, 
amb mitjans manuals 

160,34 20,36 3.264,53 

   Esponj Total volum Unitats  Subtot.   
  Enderr 1,3 109,68   142,59   
  Sanitaris  0,75 6,00  4,50   
  Fusteries  0,25 29,00  7,25   

  Instal.  1,5 1,00  1,50   
  Calderes  1,5 3,00  4,50   
          
K2R5426A m³ Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la 
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins 
a 20 km 

160,34 9,16 1.468,72 

   Unitats    Subtot.   
  Enderr 1,3 109,68   142,59   
  Sanitaris  0,75 6,00  4,50   
  Fusteries  0,25 29,00  7,25   
  Instal.  1,5 1,00  1,50   
  Calderes  1,5 3,00  4,50   
                    
K2RA7580 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre 

la deposició controlada dels residus de la construcció no 
inclòs, de residus barrejats no especials amb una densitat 
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb 
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) 

160,34 12,75 2.044,34 

   Unitats    Subtot.   
  Enderr 1,3 109,68   142,59   
  Sanitaris  0,75 6,00  4,50   
  Fusteries  0,25 29,00  7,25   
  Instal.  1,5 1,00  1,50   
  Calderes  1,5 3,00  4,50   
                    

  TOTAL CAPÍTOL 03 DESMUNTATGES I ENDERROCS     
27.372,62 

€ 
          

CAPÍTOL 04 
INTERVENCIONS: REPOSICIÓ SOSTRE EDIFICI 
B         

          
K45A17H4 m³ Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/I, 

de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 
mm, abocat amb bomba 

8,02 94,54 758,26 

   Unitats Superfície Rendiment  Subtot.   
  Edifici B 1,00 53,47 0,15  8,02   
                    
K45817H4 m³ Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/I, de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba 
1,76 111,28 195,90 

   Unitats Longitud Amplada Alç. Subtot.   
  Edifici B 1,00 6,90 0,20 0,30 0,41   
   1,00 6,61 0,20 0,30 0,40   
   1,00 7,93 0,20 0,30 0,48   
   1,00 7,90 0,20 0,30 0,47   
          
          
K45317H4 m³ Formigó per a bigues, HA-25/B/20/I, de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba 
1,03 111,28 114,34 

   Unitats Longitud Amplada Alç. Subtot.   
  Edifici B 1,00 6,85 0,50 0,30 1,03   
                    
K4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres 

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 
69,69 1,35 94,07 
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   Volum Quant. kg/m³  Subtot.   
  Edifici B 1,03 67,82   69,69   
          
K4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres 

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 
67,28 1,35 90,83 

   Volum Quant. kg/m³ Alçada  Subtot.   
  Edifici B 1,76 38,22   67,28   
                    
K4BADC88 m² Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 T amb 

malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, 
elaborada a l'obra i manipulada a taller 

53,47 2,56 136,88 

   Unitats Superfície   Subtot.   
  Edifici B 1,00 53,47   53,47   
          
K4BA3000 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S 

d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 
N/mm2 

38,34 1,38 52,91 

   Unitats Longitud Pes kg/m  Subtot.   
  Negatius 18 1,08   19,44   
   18 1,05   18,90   
                    
K4DA1DX0 m² Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat 

unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de 
pi, sobre entramat desmuntable 

53,47 28,53 1.525,50 

   Unitats Superfície   Subtot.   
  Edifici B 1,00 53,47   53,47   
          
K4C91310 m² Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una 

alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló 
53,47 18,70 999,89 

   Unitats Superfície   Subtot.   
  Edifici B 1,00 53,47   53,47   
                    
K442502C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements 

d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, 
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb 
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb 
cargols 

6,80 1,64 11,15 

   Unitats Longitud Pes kg/m     
  Edifici B 68,00 0,10 5,40  6,80   
          
K443512D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues 

formades per peça simple, en perfils laminats en calent 
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat 
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a 
l'obra amb soldadura i cargols 

3.528,3
6 

1,80 6.351,05 

   Unitats Longitud Pes kg/m  Subtot   
  Edifici B 1,00 7,90 121,00  955,9   
   1,00 6,80 121,00  822,8   
   1,00 7,93 121,00  959,53   
   1,00 6,53 121,00  790,13   
                    
E7J1AUW0 m² Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in 

situ", amb planxa de poliestirè expandit, de 20 mm de gruix 
8,75 9,43 82,49 

   Unitats Longitud Alçada  Subtot.   
  Edifici B 1,00 7,90 0,30  2,37   
   1,00 6,80 0,3  2,04   
   1,00 7,93 0,3  2,38   
   1,00 6,53 0,3  1,96   
          
K4LFD22C m² Bigueta i revoltó per a sostre de 30+5 cm, amb revoltó de 

ceràmica i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm 
d'alçària, intereixos 0,6 m, llum < 5 m, de moment flector 
últim 45 kNm per m d'amplària de sostre 

53,47 33,07 1.768,25 

   Unitats Superfície   Subtot.   
  Edifici B 1,00 53,47   53,47   
                    

  
TOTAL CAPÍTOL 04 INTERVENCIONS: REPOSICIÓ SOSTRE 
EDIFICI B 

  
12.181,53 € 

          
CAPÍTOL 05 INTERVENCIONS: REFORÇ SOSTRE INCLINAT         
          
K45RA011 m Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i 

sanejat de les armadures fins descobrir-les, amb mitjans 
manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor 

37,62 1,03 38,75 

   Unitats Longitud   Subtot.   
  Bugaderia 8,00 4,09   32,72   
  Dormitori 1,00 4,90   4,90   
          
                    
K4S14331 m Substitució funcional de bigueta de formigó per a una 

llargària de sostre fins a 4 m, amb bigueta de planxa d'acer 
inoxidable de tres perfils omega soldats, reblert de la 
bigueta amb morter amb additius, pont d'unió amb adhesiu 
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, 
de dos components, recolzament al suport amb angulars 
d'acer inoxidable fixats amb tacs químics a ambdós 
extrems del perfil, apuntalament de l'element i de la zona 
d'influència amb puntal metàl·lic, inclou càrrega manual de 
runa sobre contenidor 

43,14 100,47 4.334,28 

   Unitats Longitud   Subtot.   
  Bugaderia 16,00 1,51   24,16   
   8,00 1,66   13,28   
  Dormitori 2,00 1,85   3,70   
   1,00 2,00   2,00   
          
H121325T u Muntatge, desmuntatge i lloguer de tràctel elevador 

capacitat 200kg 
1,00 180,00 180,00 

   Unitats    Subtot.   
   1,00    1,00   
          
H121325B u Muntatge, desmuntatge i lloguer de bastida tubular 

metàl·lica mòbil formada per bastiments de 70 cm i alçària 
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de 
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim 
de 60 cm, baranes laterals i sòcols, inclosos tots els 
elements de senyalització normalitzats i el transport amb 
un recorregut total màxim de 20 km 

1,00 150,00 150,00 

   Unitats    Subtot.   
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   1,00    1,00   
                    

  
TOTAL CAPÍTOL 05 INTERVENCIONS: REFORÇ SOSTRE 
INCLINAT 

  
4.703,02 € 

          
CAPÍTOL 06 INTERVENCIONS: SOLERA EXTERIOR         
          
K923RB91 m² Subbase de grava de granulats reciclats de formigó, de 15 

cm de gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm amb 
estesa i piconatge del material 

45,57 6,24 284,36 

   Unitats Longitud Amplada  Subtot.   
   1,00 4,81 1,50  7,215   
   1,00 2,15 1,50  3,225   
   1,00 16,3 1,50  24,45   
   1,00 7,12 1,50  10,68   
                    
K9361550 m² Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i 

grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, 
abocat des de camió 

45,57 9,10 414,69 

   Unitats Longitud Amplada  Subtot.   
   1,00 4,81 1,50  7,215   
   1,00 2,15 1,50  3,225   
   1,00 16,3 1,50  24,45   
   1,00 7,12 1,50  10,68   
          
K7J1AUX0 m² Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in 

situ", amb planxa de poliestirè expandit, de 30 mm de gruix 
8,14 10,99 89,46 

   Unitats Longitud Alçada  Subtot.   
  Transv 6,00 1,50 0,20  1,80   
  Mur 1,00 3,00 0,20  0,60   
   1,00 21,10 0,20  4,22   
   1,00 7,60 0,20  1,52   
                    
K7119785 m² Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 

segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum 
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de 
feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, 
prèvia imprimació 

28,53 20,18 575,74 

   Unitats Longitud Alçada  Subtot.   
  Mur 1,00 3,00 0,40  1,20   
   1,00 3,00 0,50  1,50   
   1,00 21,10 0,40  8,44   
   1,00 21,10 0,50  10,55   
   1,00 7,60 0,40  3,04   
   1,00 7,60 0,50  3,80   
          
K5ZD2G0U m Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, 

col·locada amb morter asfàltic 
31,70 7,86 249,16 

   Unitats Longitud   Subtot.   
  Mur 1,00 3,00   3,00   
   1,00 21,10   21,10   
   1,00 7,60   7,60   
                    

KD5H2EC5BT

BE 
m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària 

interior 250 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, sense perfil 
lateral ref. ULM2130401 de la serie U 250 d'ULMA , amb 
reixa de fundició 

26,97 152,30 4.107,53 

   Unitats Longitud   Subtot.   
   1,00 16,50   16,50   
   1,00 0,95   0,95   
   1,00 6,02   6,02   
   1,00 3,50   3,50   
                    

  
TOTAL CAPÍTOL 06 INTERVENCIONS: SOLERA 
EXTERIOR     

5.720,93 
€ 

          
CAPÍTOL 07 INTERVENCIONS: BARRERA HORITZONTAL         
          
K218U003 m² Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb 

mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o 
contenidor 

91,41 16,29 1.489,00 

   Unitats Longitud Alçada  Subtot.   
  Edifici B 2,00 2,92 1,50  8,76   
   2,00 3,04 1,50  9,12   
   2,00 6,81 1,50  20,43   
  Edifici A 2,00 5,51 1,00  11,02   
   2,00 3,95 1,00  7,90   
   2,00 4,08 1,00  8,16   
   4,00 5,42 1,20  26,02   
                    
K923RBNH m Injecció de barrera impermeabilitzant horitzontal amb 

perofracions de 12mm de diàmetre i injecció de tractament 
hidrofugant DRYZONE. 

45,70 15,56 711,14 

   Unitats Longitud Alçada  Subtot.   
  Edifici B 1,00 2,92 1,50  4,38   
   1,00 3,04 1,50  4,56   
   1,00 6,81 1,50  10,22   
  Edifici A 1,00 5,51 1,00  5,51   
   1,00 3,95 1,00  3,95   
   1,00 4,08 1,00  4,08   
   2,00 5,42 1,20  13,01   
          
K81111DH m² Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 

3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:3, 
amb additu RENDERGUARD elaborat a l'obra 

91,41 15,03 1.373,83 

   Unitats Longitud Alçada  Subtot.   
  Edifici B 2,00 2,92 1,50  8,76   
   2,00 3,04 1,50  9,12   
   2,00 6,81 1,50  20,43   
  Edifici A 2,00 5,51 1,00  11,02   
   2,00 3,95 1,00  7,90   
   2,00 4,08 1,00  8,16   
   4,00 5,42 1,20  26,02   
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K81111D0 m² Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:3, 
elaborat a l'obra 

91,41 14,59 1.333,61 

   Unitats Longitud Alçada  Subtot.   
  Edifici B 2,00 2,92 1,50  8,76   
   2,00 3,04 1,50  9,12   
   2,00 6,81 1,50  20,43   
  Edifici A 2,00 5,51 1,00  11,02   
   2,00 3,95 1,00  7,90   
   2,00 4,08 1,00  8,16   
      4,00 5,42 1,20   26,02     
          

  
TOTAL CAPÍTOL 07 INTERVENCIONS: BARRERA 
HORITZONTAL 

  
4.907,59 € 

          
CAPÍTOL 08 INTERVENCIONS: CAMBRA VENTILADA         
          
K2182301 m² Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor 
54,36 8,14 442,49 

   Unitats Longitud Alçada  Subtot.   
  Edifici A 1,00 3,60 2,70  9,72   
   1,00 3,14 2,70  8,48   
   1,00 3,56 2,70  9,61   
   1,00 10,62 2,50  26,55   
                    
E614F11E m² Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de 

supermaó de 450x230x40 mm, LD, categoria I, segons la 
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter 
ciment 1:4 

118,40 12,28 1.454,01 

   Unitats Longitud Alçada  Subtot.   
  Edifici B 1,00 5,55 2,65  14,71   
   1,00 13,88 2,65  36,78   
  Edifici A 1,00 4,65 2,70  12,56   
   1,00 3,60 2,70  9,72   
   1,00 3,14 2,70  8,48   
   1,00 3,56 2,70  9,61   
   1,00 10,62 2,50  26,55   
          
K7119785 m² Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 

segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum 
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de 
feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, 
prèvia imprimació 

27,00 20,18 544,86 

   Unitats Longitud Amplada  Subtot.   
  Edifici B 1,00 5,55 0,60  3,33   
   1,00 13,88 0,60  8,33   
  Edifici A 1,00 4,65 0,60  2,79   
   1,00 3,60 0,60  2,16   
   1,00 3,14 0,60  1,88   
   1,00 3,56 0,60  2,14   
   1,00 10,62 0,60  6,37   
                    
K812C012 m² Formació de racó en mitja canya, amb morter de ciment 45,00 3,20 144,00 

   Unitats Longitud   Subtot.   
  Edifici B 1,00 5,55   5,55   

   1,00 13,88   13,88   
  Edifici A 1,00 4,65   4,65   
   1,00 3,60   3,60   
   1,00 3,14   3,14   
   1,00 3,56   3,56   
   1,00 10,62   10,62   
          
KKK13021 m² Reixeta de ventilació plana alumini pintada de 10x20 cm, 

fixada mecànicament 
24,00 9,20 220,80 

   Unitats    Subtot.   
   24,00    24,00   
                    

  
TOTAL CAPÍTOL 08 INTERVENCIONS: BARRERA 
HORITZONTAL   

2.806,16 
€ 

          

CAPÍTOL 09 
INTERVENCIONS: AGENTS 
BIÒTICS           

          
K87810A0 m² Neteja de parament de restes orgàniques, 

microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid 
fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i 
additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip 
polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals 

48,36 4,58 221,51 

   Unitats Longitud Amp/Alç.  Subtot.   
  Terrat 1,00 2,94 7,17  21,08   
  Edifici B 2,00 4,24 1,00  8,48   
   1,00 7,93 1,50  11,90   
   1,00 6,91 1,00  6,91   
                    
K43RP35A m³ Tractament preventiu per a elements de fusta, amb 

protector químic insecticida-fungicida, amb una dotació de 
més de 0,35 l/m2, aplicat mitjançant polvoritzador 

0,61 11,18 6,84 

   Unitats Longitud Amplada 
Alçad
a Subtot.   

   1,00 3,74 0,40 0,30 0,45   
   1,00 1,36 0,40 0,30 0,16   
          
K43R1224 ml Reparació de biga, sanejament de la fusta, , encofrat de la 

zona a intervenir i reblert de morter sintètic de resines 
epoxi de la zona afectada 

5,10 51,60 263,16 

   Unitats Longitud Alçada  Subtot.   
   1,00 3,74   3,74   
   1,00 1,36   1,36   
                    
  TOTAL CAPÍTOL 09 INTERVENCIONS: AGENTS BIÒTICS 491, 51 € 
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CAPÍTOL 10 INTERVENCIONS: COBERTES           
          
K43G5112 m³ Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 

mm, de secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció, 
com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i 
amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de 
penetració NP 1, muntada sobre suports 

1,85 1.064,15 1.965,85 

   Unitats Longitud Amplada Alç. Subtot.   
  Edifici A 1,00 3,71 0,11 0,15 0,06   
   1,00 3,73 0,11 0,15 0,06   
   1,00 3,76 0,11 0,15 0,06   
   1,00 3,78 0,11 0,15 0,06   
   1,00 3,80 0,11 0,15 0,06   
   1,00 3,82 0,11 0,15 0,06   
   1,00 3,85 0,11 0,15 0,06   
   1,00 3,87 0,11 0,15 0,06   
   1,00 3,89 0,11 0,15 0,06   
   1,00 3,91 0,11 0,15 0,06   
   1,00 3,93 0,11 0,15 0,06   
  Edifici B 2,00 4,10 0,11 0,15 0,14   
   1,00 4,07 0,11 0,15 0,07   
   1,00 4,04 0,11 0,15 0,07   
   1,00 4,01 0,11 0,15 0,07   
   1,00 3,99 0,11 0,15 0,07   
   1,00 3,96 0,11 0,15 0,07   
   1,00 3,93 0,11 0,15 0,06   
   1,00 3,90 0,11 0,15 0,06   
   1,00 3,87 0,11 0,15 0,06   
   1,00 4,15 0,11 0,15 0,07   
   1,00 4,19 0,11 0,15 0,07   
   1,00 4,23 0,11 0,15 0,07   
   1,00 4,28 0,11 0,15 0,07   
   1,00 4,32 0,11 0,15 0,07   
   1,00 4,36 0,11 0,15 0,07   
   1,00 4,41 0,11 0,15 0,07   
                    
K43G51PS m² Panell tipus sandwich ONDUTHERM BASIC A80+H19 

col·Locat amb fixacions mecàniques 
394,31 20,35 8.024,15 

   Unitats Longitud Amplada  Subtot.   
  Edifici A 1,00 12,04 4,45  53,58   
   1,00 7,05 9,20  64,86   
   1,00 8,36 5,67  47,40   
   1,00 7,03 1,16  8,15   
   1,00 6,67 5,24  34,95   
   1,00 5,58 6,50  36,27   
   1,00 12,07 5,77  69,64   
  Edifici B 1,00 9,38 7,50  70,35   
   1,00 9,38 0,97  9,10   
          
K43G52PS m² Panell tipus sandwich ONDUTHERM H19+A80+FAB 

col·Locat amb fixacions mecàniques 
66,92 31,05 2.077,85 

   Unitats Longitud Amplada  Subtot.   
  Edifici B 1,00 9,08 7,37  66,92   
                    

K43G51BT m² Làmina bituminosa ondulada tipus ONDULINE BAJO TEJA 
BT 200 amb fixacions mecàniques a suport amb clau amb 
cap de PVC 

394,31 4,06 1.600,89 

   Unitats Longitud Amplada  Subtot.   
  Edifici A 1,00 12,04 4,45  53,58   
   1,00 7,05 9,20  64,86   
   1,00 8,36 5,67  47,40   
   1,00 7,03 1,16  8,15   
   1,00 6,67 5,24  34,95   
   1,00 5,58 6,50  36,27   
   1,00 12,07 5,77  69,64   
  Edifici B 1,00 9,38 7,50  70,35   
   1,00 9,38 0,97  9,10   
          
K511FBFN m² Llosa d'acabat  de rajola ceràmica fina d'elaboració 

mecànica, amb acabat fi, de color vermell esmaltat i de 
29x14 cm 

25,93 14,03 363,81 

   Unitats Longitud Amplada  Subtot.   
  Edifici A 1 7,56 3,43  25,93   
                    
K52211MK m² Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, 

de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb poliuretà 
394,31 41,01 16.170,54 

   Unitats Longitud Amplada  Subtot.   
  Edifici A 1,00 12,04 4,45  53,58   
   1,00 7,05 9,20  64,86   
   1,00 8,36 5,67  47,40   
   1,00 7,03 1,16  8,15   
   1,00 6,67 5,24  34,95   
   1,00 5,58 6,50  36,27   
   1,00 12,07 5,77  69,64   
  Edifici B 1,00 9,38 7,50  70,35   
   1,00 9,38 0,97  9,10   
          
K5ZA2752 m² Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 

peces/m, col·locat amb poliuretà 
21,36 15,07 321,90 

   Unitats Longitud   Subtot.   
  Edifici A 1,00  5,85    5,85    
   1,00  6,11    6,11    
  Edifici B 1,00  9,40    9,40    
                    
K5ZA275R m Ràfec executat amb peces ceràmiques (teula o tova) 

encastada en mur de maçoneria mitjançant reblert de 
morter mixt. 

21,36 25,60 546,82 

   Unitats Longitud   Subtot.   
  Edifici A 1,00  5,85    5,85    
   1,00  6,11    6,11    
  Edifici B 1,00  9,40    9,40    
          

  
TOTAL CAPÍTOL 10 INTERVENCIONS: 
COBERTES       

31.071,80 
€ 
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CAPÍTOL 11 OBRA NOVA: ESTINTOLAMENTS      
          
K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues 

formades per peça simple, en perfils laminats en calent 
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa 
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra 

402,00 1,46 586,92 

   Unitats Longitud Pes  Subtot.   
  PS 1,00  1,00  134,00   134,00    
  PB 1,00  1,00  134,00   134,00    
  P1 1,00  1,00  134,00   134,00    
                    
E4BP1112 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de 

diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu 
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, 
de dos components i baixa viscositat 

15,00 9,16 137,40 

   Unitats    Subtot.   
  PS 5,00     5,00    
  PB 5,00     5,00    
  P1 5,00     5,00    
                    
K45RDR50 dm

³ 
Restitució de volum en estructures de formigó amb morter 
polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada, 
aplicat en capes de gruix <= 3 cm 

1,13 6,94 7,81 

   Unitats Longitud Amplada 
Alçad
a Subtot.   

  PS 1,00  10,00  0,15  0,25  0,38    
  PB 1,00  10,00  0,15  0,25  0,38    
  P1 1,00  10,00  0,15  0,25  0,38    
                    
  TOTAL CAPÍTOL 11 OBRA NOVA: ESTINTOLAMENTS     732,13 € 
          
CAPÍTOL 12 OBRA NOVA: SOLERES I PAVIMENTS         
          
K9232B91 m² Subbase de grava de 10 cm de gruix i grandària màxima 

de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material 
157,11 6,01 944,23 

   Unitats Superfície   Subtot.   
  PS 1,00  6,80    6,80    
   1,00  6,21    6,21    
   1,00  23,91    23,91    
   1,00  15,94    15,94    
   1,00  9,83    9,83    
  PB 1,00  10,27    10,27    
   1,00  12,90    12,90    
   1,00  27,94    27,94    
   1,00  14,28    14,28    
   1,00  6,02    6,02    
   1,00  13,22    13,22    
   1,00  9,79    9,79    
                    
          

K9361550 m² Solera de formigó HA-20/P/20/I, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, 
abocat des de camió 

157,11 9,10 1.429,70 

   Unitats Superfície   Subtot.   
  PS 1,00  6,80    6,80    
   1,00  6,21    6,21    
   1,00  23,91    23,91    
   1,00  15,94    15,94    
   1,00  9,83    9,83    
  PB 1,00  10,27    10,27    
   1,00  12,90    12,90    
   1,00  27,94    27,94    
   1,00  14,28    14,28    
   1,00  6,02    6,02    
   1,00  13,22    13,22    
   1,00  9,79    9,79    
          
K7C226A1 m² Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 

13164 de 60 mm de gruix i resistència a compressió >= 
200 kPa, resistència tèrmica >= 2,143 m2K/W, amb la 
superfície rugosa i amb cantell recte, col·locada sense 
adherir 

157,11 11,72 1.841,33 

   Unitats Superfície   Subtot.   
  PS 1,00  6,80    6,80    
   1,00  6,21    6,21    
   1,00  23,91    23,91    
   1,00  15,94    15,94    
   1,00  9,83    9,83    
  PB 1,00  10,27    10,27    
   1,00  12,90    12,90    
   1,00  27,94    27,94    
   1,00  14,28    14,28    
   1,00  6,02    6,02    
   1,00  13,22    13,22    
   1,00  9,79    9,79    
                    
K93615CP m² Capa de compressió HA-20/P/20/I, de consistència plàstica 

i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 5 cm, 
abocat des de camió 

157,11 3,12 490,18 

   Unitats Superfície   Subtot.   
  PS 1,00  6,80    6,80    
   1,00  6,21    6,21    
   1,00  23,91    23,91    
   1,00  15,94    15,94    
   1,00  9,83    9,83    
  PB 1,00  10,27    10,27    
   1,00  12,90    12,90    
   1,00  27,94    27,94    
   1,00  14,28    14,28    
   1,00  6,02    6,02    
   1,00  13,22    13,22    
   1,00  9,79    9,79    
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E9DD1B25 m² Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat, grup 
BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o 
quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb 
adhesiu per a rajola ceràmica C1-T (UNE-EN 12004) i 
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 

157,11 29,90 4.697,59 

   Unitats Superfície   Subtot.   
  PS 1,00  6,80    6,80    
   1,00  6,21    6,21    
   1,00  23,91    23,91    
   1,00  15,94    15,94    
   1,00  9,83    9,83    
  PB 1,00  10,27    10,27    
   1,00  12,90    12,90    
   1,00  27,94    27,94    
   1,00  14,28    14,28    
   1,00  6,02    6,02    
   1,00  13,22    13,22    
   1,00  9,79    9,79    
                    
K4BADC88 m² Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 T amb 

malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, 
elaborada a l'obra i manipulada a taller 

157,11 2,56 402,20 

   Unitats Superfície   Subtot.   
  PS 1,00  6,80    6,80    
   1,00  6,21    6,21    
   1,00  23,91    23,91    
   1,00  15,94    15,94    
   1,00  9,83    9,83    
  PB 1,00  10,27    10,27    
   1,00  12,90    12,90    
   1,00  27,94    27,94    
   1,00  14,28    14,28    
   1,00  6,02    6,02    
   1,00  13,22    13,22    
   1,00  9,79    9,79    
                    

  
TOTAL CAPÍTOL 12 OBRA NOVA: SOLERES I 
PAVIMENTS     

9.805,24 
€ 

                    
          

CAPÍTOL 13 
OBRA NOVA: ENVANS I 
DIVISÒRIES           

          
E612EM1Y m² Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de maó foradat, 

HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 
240x115x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:8, 
amb ciment CEM II i additiu inclusor aire/plastificant 

200,61 38,84 7.791,50 

   Unitats Longitud Pes  Subtot.   
  PB 1,00 7,20 2,65  19,08   
   2,00 1,10 2,65  5,83   
   1,00 6,00 2,65  15,90   
   1,00 1,00 0,50  0,50   
   1,00 1,00 2,65  2,65   
   1,00 1,50 2,65  3,98   

   1,00 3,50 2,35  8,23   
   2,00 2,40 2,35  11,28   
   1,00 4,90 2,35  11,52   
   2,00 1,00 1,00  2,00   
   1,00 1,80 2,80  5,04   
   1,00 3,00 3,10  9,30   
  P1 1,00 5,10 2,80  14,28   
   1,00 2,20 2,90  6,38   
   1,00 0,60 2,50  1,50   
   1,00 4,00 2,50  10,00   
   1,00 2,50 2,50  6,25   
   1,00 3,00 2,50  7,50   
   2,00 7,00 3,00  42,00   
   2,00 1,50 2,80  8,40   
   1,00 3,00 3,00  9,00   
   1,00 1,60 2,30  3,68   
   1,00 2,50 2,70  6,75   
          
E614VM1N m²  Envà recolzat divisori de 5 cm de gruix, de maó foradat 

senzill de 240x115x50 mm, LD, categoria I, segons la 
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter 
ciment 1:8  

138,24 23,73 3.280,32 

   Unitats Longitud Pes  Subtot.   
  PS 1,00 18,00 2,50  45,00   
  PB 1,00 22,90 2,65  60,69   
   2,00 7,00 2,65  37,10   
   2,00 4,00 2,65  21,20   
   1,00 3,50 0,50  1,75   
   2,00 0,60 2,35  2,82   
  P1 3,00 0,60 2,60  4,68   
   1,00 4,00 2,50  10,00   
          
E6187H6N m² Paredó de divisòria de dues cares vistes de 10 cm de gruix 

de bloc foradat de morter ciment, de 500x200x100 mm, llis, 
gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la 
norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de 
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica 

588,86 22,99 13.537,87 

   Unitats Longitud Pes  Subtot.   
  PS 2,00 3,20 2,60  16,64   
   2,00 5,50 2,60  28,60   
                    
          

  
TOTAL CAPÍTOL 13 OBRA NOVA: TANCAMENTS I 
DIVISÒRIES     

24.609,68 
€ 

          
CAPÍTOL 14 OBRA NOVA: FUSTERIES           
          
KA112HL5 u Finestra de fusta de roure per a envernissar, col·locada 

sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un 
buit d'obra aproximat de 120x150 cm, classificació mínima 
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense 
persiana 

4,00 364,38 1.457,52 
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   Unitats    Subtot.   
  PB 1,00    1,00   
  P1 3,00    3,00   
          
KA11A1E5 u Fulla fixa de fusta de roure per a envernissar, col·locada 

sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 
60x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A 
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C4 de resistència al vent segons 
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana 

3,00 93,94 281,82 

   Unitats    Subtot.   
  PB 3,00    3,00   
                    
KA111CE5 u Finestra de fusta de roure per a envernissar amb barretes, 

col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, 
per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, classificació 
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons 
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense 
persiana 

18,00 164,87 2.967,66 

   Unitats    Subtot.   
  PB 10,00    10,00   
  P1 8,00    8,00   
          
KC171113 m² Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora 

de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 6 mm, 
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini 

25,38 33,76 856,83 

   Unitats Amplada Alçada  Subtot.   
  PB 10,00 0,90 0,90  8,10   
   3,00 1,50 1,20  5,40   
  P1 8,00 0,90 0,90  6,48   
   3,00 1,50 1,20  5,40   
                    
          

  
TOTAL CAPÍTOL 14 OBRA NOVA: TANCAMENTS I 
DIVISÒRIES     

5.563,83 
€ 

          
CAPÍTOL 15 OBRA NOVA: REVESTIMENTS HORITZONTALS          
          
K8121312 m² Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 

3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat 
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 

144,83 7,68 1.112,29 

   Unitats Superfície   Subtot.   
  PS 1,00 9,83   9,83   
  PB 1,00 62,95   62,95   
  P1 1,00 72,05   72,05   
                    
K8443200 m² Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard 

(A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), 
amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant 
entramat ocult amb suspensió, per una alçària de sostre de 
4 m com a màxim 

169,84 23,41 3.975,98 

   Unitats Superfície   Subtot.   
  PB 1,00 146,88   146,88   
  P1 1,00 22,96   22,96   
                    
K898K2A0 m² Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura 

plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues 
d'acabat 

314,67 5,37 1.689,78 

   Unitats Superfície   Subtot.   
  Cel ras 1,00 169,84   169,84   
  Guix 1,00 144,83   144,83   
                    
          

  
TOTAL CAPÍTOL 15 OBRA NOVA: REVESTIMENTS 
HORITZONTALS   

6.778,04 
€ 

          
CAPÍTOL 16 OBRA NOVA: REVESTIMENTS VERTICALS         
          
K8241323 m² Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m 

amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de 
València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15 
peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica 
C1-T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-
EN 13888) 

187,22 21,00 3.931,62 

   Unitats Perímetre Alçada  Subtot.   
  B1 1,00 8,20 2,20  18,04   
  B2 1,00 8,70 2,20  19,14   
  B3 1,00 8,20 2,20  18,04   
  B5 1,00 7,80 2,20  17,16   
  B6 1,00 6,90 2,20  15,18   
  B7 1,00 7,20 2,20  15,84   
  Bigaderia 1,00 17,40 2,20  38,28   
  Bany 1,00 3,70 2,20  8,14   
  Cuina 1,00 17,00 2,20  37,40   
                    
K8121112 m² Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 

3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat 
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 

634,10 7,10 4.502,07 

   Unitats Longitud Pes  Subtot.   
  PS 2,00 18,00 2,50  90,00   
  PB 2,00 7,20 2,65  38,16   
   4,00 1,10 2,65  11,66   
   2,00 6,00 2,65  31,80   
   2,00 1,00 0,50  1,00   
   2,00 1,00 2,65  5,30   
   2,00 1,50 2,65  7,95   
   2,00 3,50 2,35  16,45   
   2,00 2,40 2,35  11,28   
   2,00 4,90 2,35  23,03   
   2,00 1,00 1,00  2,00   
   2,00 1,80 2,80  10,08   
   2,00 3,00 3,10  18,60   
   1,00 22,90 2,65  60,69   
   2,00 7,00 2,65  37,10   
   2,00 4,00 2,65  21,20   
   1,00 3,50 0,50  1,75   
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   4,00 0,60 2,35  5,64   
  P1 2,00 5,10 2,80  28,56   
   2,00 2,20 2,90  12,76   
   2,00 0,60 2,50  3,00   
   2,00 4,00 2,50  20,00   
   2,00 2,50 2,50  12,50   
   2,00 3,00 2,50  15,00   
   4,00 7,00 3,00  84,00   
   4,00 1,50 2,80  16,80   
   2,00 3,00 3,00  18,00   
   1,00 1,60 2,30  3,68   
   1,00 2,50 2,70  6,75   
   6,00 0,60 2,60  9,36   
   1,00 4,00 2,50  10,00   
          
K898J2A0 m² Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica 

amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 
634,10 4,66 2.954,88 

   Unitats Superfície   Subtot.   
  Guix 1,00 634,10   634,10   
          
K8989240 m² Pintat de parament vertical de morter, amb pintura acrílica 

amb acabat llis 
91,41 4,61 421,38 

   Unitats Superfície   Subtot.   
  Arrebosat 1,00 91,41   91,41   
          

  
TOTAL CAPÍTOL 16 OBRA NOVA: REVESTIMENTS 
VERTICALS     

11.809,96 
€ 

          
CAPÍTOL 17 OBRA NOVA: INSTAL·LACIONS           
          
SUBCAPÍTO
L 

17.
1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I IL·LLUMINACIÓ         

          
EG1116A2 u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 250 A, 

segons esquema unesa número 7A i muntada 
superficialment 

1,00 279,73 279,73 

   Unitats    Subtot.   
   1,00    1,00   
                    
EG112592 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns 

bimetàl·lics, de 160 A, segons esquema unesa número 7 i 
muntada superficialment 

1,00 243,23 243,23 

   Unitats    Subtot.   
   1,00    1,00   
                    
EG131401 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de 

material antixoc, per a quatre mòduls i encastada 
2,00 8,63 17,26 

   Unitats    Subtot.   
   2,00    2,00   
                    
EG142102 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica, per a una 

filera de nou mòduls i muntada superficialment 
7,00 25,07 175,49 

   Unitats    Subtot.   

   7,00    7,00   
                    
EG151112 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, 

amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment 
25,00 7,83 195,75 

   Unitats    Subtot.   
   25,00    25,00   
                    
EG1M1112 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb 

porta i finestreta, de 280x550x190 mm, per a un comptador 
monofàsic, muntada superficialment 

2,00 98,67 197,34 

   Unitats    Subtot.   
   2,00    2,00   
                    
EG21H81H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre 

nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió 
roscada i muntat superficialment 

100,00 6,04 604,00 

   Unitats    Subtot.   
   100,00    100,00   
                    
EG2C3H66 m Safata aïllant de PC + ABS sense halògens llisa, de 

60x300 mm, amb 3 compartiments i amb coberta, muntada 
en forats d'obra 

30,00 106,90 3.207,00 

   Unitats    Subtot.   
   30,00    30,00   
                    
EG3124D6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 

assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de 
secció 3 x 120/ 70 mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o 
safata 

75,00 24,95 1.871,25 

   Unitats    Subtot.   
   75,00    75,00   
                    
EG3124A6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 

assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de 
secció 3 x 50/ 25 mm2, amb coberta del cable de 
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o 
safata 

75,00 12,62 946,50 

   Unitats    Subtot.   
   75,00    75,00   
                    
EG321124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió 

assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 
x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub 

250,00 1,02 255,00 

   Unitats    Subtot.   
   250,00    250,00   
                    
EG321134 m  Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió 

assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 
x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub  

250,00 1,21 302,50 

   Unitats    Subtot.   
   250,00    250,00   
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EG321144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió 

assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 
x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub 

250,00 1,50 375,00 

   Unitats    Subtot.   
   250,00    250,00   
                    
EG321154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió 

assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 
x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub 

125,00 3,04 380,00 

   Unitats    Subtot.   
   125,00    125,00   
                    
EG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, 

muntat superficialment 
50,00 4,62 231,00 

   Unitats    Subtot.   
   50,00    50,00   
                    
EG414A4H u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat 

nominal, tipus PIA corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A de 
poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 
mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

16,00 45,10 721,60 

   Unitats    Subtot.   
   16,00    16,00   
                    
EG41139H u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat 

nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 4500 A de poder de 
tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 

16,00 44,95 719,20 

   Unitats    Subtot.   
   16,00    16,00   
                    
EG612031 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, 

encastada 
35,00 2,03 71,05 

   Unitats    Subtot.   
   35,00    35,00   
                    
  EG611031  u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, 

encastada 
35,00 1,60 56,00 

   Unitats    Subtot.   
   35,00    35,00   
                    
EG621G92 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 

V, amb tecla, preu mitjà, encastat 
18,00 9,91 178,38 

   Unitats    Subtot.   
   18,00    18,00   
                    
EG621J92 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar 

(1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat 
18,00 12,97 233,46 

   Unitats    Subtot.   
   18,00    18,00   
                    
EG6211CW u Interruptor amb clau i sense tanca de tipus universal, 

bipolar (2P), 10 A/250 V, preu superior, encastat 
41,00 67,02 2.747,82 

   Unitats    Subtot.   
   41,00    41,00   
                    
EG631B22 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 

V, amb tapa, preu mitjà, encastada 
35,00 9,38 328,30 

   Unitats    Subtot.   
   35,00    35,00   
                    
EH117634 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini 

anoditzat i difusor de cubeta de plàstic, amb 2 tubs 
(monotub) de fluorescència T26/G13 de 58W, 2 (1x58W), 
amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada 
superficialment al sostre 

12,00 161,39 1.936,68 

   Unitats    Subtot.   
   12,00    12,00   
                    
EH117634 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades 

G24d-1, amb 2 làmpades fluorescents de 13 W i 230 V de 
tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 
3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, 
amb unes dimensions de 212 mm de diàmetre i 145 mm 
d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, 
equip AF i muntada superficialment al sostre 

54,00 100,38 5.420,52 

   Unitats    Subtot.   
   54,00    54,00   
                    
EH619F3A u  Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau 

de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos 
de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux 
aproximat de 40 a 70 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, 
col·locada superficial  

23,00 36,09 830,07 

   Unitats    Subtot.   
   23,00    23,00   
                    

  
TOTAL SUBCAPÍTOL 17. OBRA NOVA: INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA   

22.524,13 
€ 

          
SUBCAPÍTO
L 

17.
2 

INSTAL·LACIÓ 
AIGUA             

          
EJA283A0 u Escalfador acumulador elèctric de 150 l de capacitat, amb 

cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, 
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i 
connectat 

7,00 360,64 2.524,48 

   Unitats    Subtot.   
   7,00    7,00   
                    
EJA293A0 u Escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb 

cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de potència, 
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i 
connectat 

1,00 458,84 458,84 

   Unitats    Subtot.   
   1,00    1,00   
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EJ11K41C u Banyera de planxa d'acer esmaltat brillant, de llargària 1,4 
m, de color blanc, preu mitjà, per a revestir, col·locada 
sobre suports de totxana de 290x140x100 mm 

1,00 78,56 78,56 

   Unitats    Subtot.   
   1,00    1,00   
                    
EJ12C81Q u Plat de dutxa quadrat de gres esmaltat mat, de 800x800 

mm, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment 
2,00 141,22 282,44 

   Unitats    Subtot.   
   2,00    2,00   
                    
EJ12L8EQ u Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1400x800 

mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment 
7,00 195,81 1.370,67 

   Unitats    Subtot.   
   7,00    7,00   
                    
EJ13B71A u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, 

d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, 
encastat a taulell 

13,00 146,66 1.906,58 

   Unitats    Subtot.   
   13,00    13,00   
                    
EJ14BC1N u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o 

horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de 
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu 
superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa 
d'evacuació 

10,00 187,36 1.873,60 

   Unitats    Subtot.   
   10,00    10,00   
                    
EJ15B11Q u Bidet de porcellana esmaltada amb alimentació externa , 

de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre el paviment 
2,00 72,57 145,14 

   Unitats    Subtot.   
   2,00    2,00   
                    
EJ18KG1C u Aigüera de planxa d'acer esmaltada brillant amb dues 

piques, de 80 a 90 cm de llargària, de color blanc i 50 cm 
d'amplària, com a màxim, preu mitjà, encastada a un taulell 
de cuina 

2,00 58,69 117,38 

   Unitats    Subtot.   
   2,00    2,00   
                    
EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació 

integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el 
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació 

1,00 70,05 70,05 

   Unitats    Subtot.   
   1,00    1,00   
                    
EJ21613A u Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa mural, 

muntada superficialment, amb broc i transfusor, de llautó 
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 
1/2" per a dutxa de telèfon 

10,00 92,53 925,30 

   Unitats    Subtot.   
   10,00    10,00   

                    
EJ23113G u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment 

sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, 
amb dues entrades de maniguets 

15,00 61,16 917,40 

   Unitats    Subtot.   
   15,00    15,00   
                    
          

  
TOTAL SUBCAPÍTOL 17.2 OBRA NOVA: 
INSTAL·LACIÓ AIGUA     

10.670,44 
€ 

          
SUBCAPÍTO
L 

17.
3 INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ           

          
EPELLETS1 u Caldera de biomassa alimentada per pellets model 

BIOWIN 150, muntatge i instal·lació de boques d'aspiració i 
sistema commutador i posada en marxa del sistema 

1,00 3.500,00 3.500,00 

   Unitats    Subtot.   
   1,00    1,00   
                    
EPELLETS2 u Caldera de biomassa alimentada per pellets model 

BIOWIN 260, muntatge i instal·lació de boques d'aspiració i 
sistema commutador i posada en marxa del sistema 

1,00 4.600,00 4.600,00 

   Unitats    Subtot.   
   1,00    1,00   
                    
EPELLETS3 u Acondicionament de recinte per a dipòsit de pellets amb 

instal·Lació de porta especial RF i sistema de pendents, 
execució de boca d'alimentació i retorn. 

1,00 1.200,00 1.200,00 

   Unitats    Subtot.   
   1,00    1,00   
                    
ERADIAD u Subministrament i muntatge d'element de radiador ROCA 

ALIS 70 
210,00 15,00 3.150,00 

   Unitats    Subtot.   
   210,00    210,00   
                    
ECALEF pa Execució de xarxa de distribució d'aigua calenta i de retorn 

de instal·lació de claefacció per radiadors bitubular. Inclòs 
amterial i transports 

1,00 5.000,00 5.000,00 

   Unitats    Subtot.   
   1,00    1,00   
                    
          

  
TOTAL SUBCAPÍTOL 17.3 OBRA NOVA: INSTAL·LACIÓ 
CALEFACCIÓ   

17.450,00 
€ 
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SUBCAPÍTO
L 

17.
4 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT           

          
ED354565 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides 

interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb 
morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm 
i amb tapa prefabricada de formigó armat 

3,00 181,49 544,47 

   Unitats    Subtot.   
   3,00    3,00   
                    
ED354565 m Execució de xarxa de claveguerons amb tub 110mm de 

PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma 
UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre 

110,00 39,49 4.343,90 

   Unitats    Subtot.   
   110,00    110,00   
                    
ED51AJ4V m  Bonera sifònica d'acer inoxidable de 100x100 mm de 

costat amb sortida vertical de 40 mm de diàmetre, amb 
tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques  

1,00 31,83 31,83 

   Unitats    Subtot.   
   1,00    1,00   
                    
ED51AJ4A u  Connexió de xarxa de derivació individual ambclavegueró 

de recorregut horitzontal 
49,00 15,00 735,00 

   Unitats    Subtot.   
   49,00    49,00   
                    
          

  
TOTAL SUBCAPÍTOL 17.3 OBRA NOVA: INSTAL·LACIÓ 
SANEJAMENT   

5.655,20 
€ 

          
          

  TOTAL CAPÍTOL 17 OBRA NOVA: INSTAL·LACIONS     
56.299,77 

€ 
          

CAPÍTOL 18 
SEGURETAT I 
SALUT             

          
SSPAEBSS Pa Partida alçada en concepte de despeses en matèria de 

seguretat i salut i higiene, d'acord amb estudi bàsic de 
seguretat i salut 

1,00 4.689,25 4.689,25 

       Subtot.   

  234462,66 0,02    
4689,2

5   
          

  TOTAL CAPÍTOL 18 SEGURETAT I SALUT       
4.689,25 

€ 
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5 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

5.1 INTRODUCCIÓ: COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D' OCTUBRE SOBRE 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OB RES DE 
CONSTRUCCIÓ 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el 

seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 

en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial 

Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres 

de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 

un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 

contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 

Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 

Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 

Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 

treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 

Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament al inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la 

consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 

Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra 

parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-

contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

 

 

5.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ  DE L'OBRA 
 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 

15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra 

i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i 

la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 

afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra 

Els principis d'acció preventiva  establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

- L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 

principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 

monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
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- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 

treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 

salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 

que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 

poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels 

esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 

segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura 

la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 

respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 

prestació del seu treball personal. 

 

5.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS I MESURES PREVENTIVES SEGONS FASES 
D’EXECUCIÓ 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex 

IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 

treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 

aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 

cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 

cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, 

s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 

banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, els riscos i les mesures de protecció relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

5.3.1 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ 

 

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS 

Risc Probabilitat  Gravetat 
Avaluació Del 

Risc 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic 

(aigua, llum, gas...) 
Mitjana Molt Greu Elevat 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements 

provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Alta Molt Greu Crític 

Cops i ensopegades  Alta Lleu Medi 

Caiguda de materials, rebots Alta Greu Elevat 

Sobre esforços per postures incorrectes Alta Lleu Medi 

Bolcada de piles de materials Baixa Lleu Ínfim 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials 

(temperatura, humitat, reaccions químiques) 
Baixa Molt Greu Medi 

 

 

ADOPCIÓ DE MESURES PREVENTIVES:  

Mesures preventives COL·LECTIVES 
Grau 

d’adopció 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 
Permanent 

Senyalització de les zones de perill Permanent 

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors 
Permanent 

Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària Permanent 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
Permanent 

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents Permanent 

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 

la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
Permanent 

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra Permanent 

Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat Freqüent 

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Permanent 

Col·locació de xarxes en forats horitzontals Permanent 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) Permanent 

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades Freqüent 

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides Freqüent 

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes Freqüent 
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Mesures preventives INDIVIDUALS 
Grau 

d’adopció 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules Ocasional 

Utilització de calçat de seguretat Permanent 

Utilització de casc homologat Permanent 

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 

serà obligatòria 

Permanent 

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades 
Ocasional 

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos Ocasional 

Utilització de mandils Ocasional 

Mesures de protecció a TERCERS 
Grau 

d’adopció 

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. El tancament ha d'impedir que persones 

alienes a l'obra puguin entrar 
Permanent 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
Permanent 

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
Permanent 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) Permanent 

 

5.3.2 ENDERROCS 

 

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS 

Risc Probabilitat  Gravetat 
Avaluació Del 

Risc 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic 

(aigua, llum, gas...) 
Mitjana Molt Greu Elevat 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics Alta Molt Greu Crític 

Projecció de partícules durant els treballs Alta Lleu Medi 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals 

d'accés (escales, plataformes) 
Alta Greu Elevat 

Contactes amb materials agressius Alta Lleu Medi 

Talls i punxades Alta Greu Elevat 

Cops i ensopegades Alta Greu Elevat 

Caiguda de materials, rebots Alta Greu Elevat 

Ambient excessivament sorollós Alta Lleu Medi 

Fallida de l'estructura Mínima Molt Greu Medi 

Sobre esforços per postures incorrectes Alta Lleu Medi 

Acumulació i baixada de runes Alta Lleu Medi 

 

ADOPCIÓ DE MESURES PREVENTIVES:  

Mesures preventives COL·LECTIVES 
Grau 

d’adopció 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 
Permanent 

Senyalització de les zones de perill Permanent 

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors 
Permanent 

Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària Permanent 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
Permanent 

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents Permanent 

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra Permanent 

Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat Freqüent 

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Permanent 

Col·locació de xarxes en forats horitzontals Permanent 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) Permanent 

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades Freqüent 

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides Freqüent 

Mesures preventives INDIVIDUALS 
Grau 

d’adopció 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules Ocasional 

Utilització de calçat de seguretat Permanent 

Utilització de casc homologat Permanent 

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 

serà obligatòria 

Permanent 

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades 
Permanent 

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos Freqüent 

Utilització de mandils Ocasional 

Mesures de protecció a TERCERS 
Grau 

d’adopció 

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. El tancament ha d'impedir que persones 

alienes a l'obra puguin entrar 
Permanent 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i Permanent 
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descàrrega 

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
Permanent 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) Permanent 

 

5.3.3 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

 

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS 

Risc Probabilitat  Gravetat 
Avaluació Del 

Risc 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic 

(aigua, llum, gas...) 
Mitjana Molt Greu Elevat 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics Alta Molt Greu Crític 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals 

d'accés (escales, plataformes) 
Alta Lleu Medi 

Cops i ensopegades Alta Greu Elevat 

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  Alta Lleu Medi 

Caiguda de materials, rebots Alta Greu Elevat 

Ambient excessivament sorollós Alta Lleu Medi 

Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases Mitjana Molt Greu Elevat 

Accidents derivats de condicions atmosfèriques Mitjana Lleu Baix 

Sobre esforços per postures incorrectes Alta Lleu Medi 

Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar Alta Lleu Medi 

 

ADOPCIÓ DE MESURES PREVENTIVES:  

Mesures preventives COL·LECTIVES 
Grau 

d’adopció 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 
Permanent 

Senyalització de les zones de perill Permanent 

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors 
Permanent 

Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària Permanent 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
Permanent 

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents Permanent 

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra Permanent 

Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat Freqüent 

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Permanent 

Col·locació de xarxes en forats horitzontals Permanent 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) Permanent 

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades Freqüent 

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides Freqüent 

Mesures preventives INDIVIDUALS 
Grau 

d’adopció 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules Ocasional 

Utilització de calçat de seguretat Permanent 

Utilització de casc homologat Permanent 

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 

serà obligatòria 

Permanent 

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades 
Permanent 

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos Freqüent 

Utilització de mandils Ocasional 

Mesures de protecció a TERCERS 
Grau 

d’adopció 

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. El tancament ha d'impedir que persones 

alienes a l'obra puguin entrar 
Permanent 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
Permanent 

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
Permanent 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) Permanent 

 

5.3.4 ESTRUCTURA 

 

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS 

Risc Probabilitat  Gravetat 
Avaluació Del 

Risc 

Projecció de partícules durant els treballs Mitjana Lleu Baix 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals 

d'accés (escales, plataformes) 
Alta Molt Greu Crític 

Contactes amb materials agressius Alta Lleu Medi 

Talls i punxades Alta Greu Elevat 

Cops i ensopegades Alta Lleu Medi 

Caiguda de materials, rebots Alta Greu Elevat 

Ambient excessivament sorollós Alta Lleu Medi 
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Contactes elèctrics directes o indirectes Mitjana Molt Greu Elevat 

Sobre esforços per postures incorrectes Mitjana Lleu Baix 

Fallides d'encofrats Mitjana Molt Greu Crític 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics Alta Lleu Medi 

Bolcada de piles de material Baixa Greu Medi 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
Baixa Lleu Baix 

Riscos derivats de l'accés a les plantes Mitjana Greu Medi 

Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials Mitjana Greu Medi 

 

 

 

 

ADOPCIÓ DE MESURES PREVENTIVES:  

Mesures preventives COL·LECTIVES 
Grau 

d’adopció 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 
Permanent 

Senyalització de les zones de perill Permanent 

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors 
Permanent 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
Permanent 

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents Permanent 

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra Permanent 

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Permanent 

Col·locació de xarxes en forats horitzontals Permanent 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) Permanent 

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides Freqüent 

Mesures preventives INDIVIDUALS 
Grau 

d’adopció 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules Ocasional 

Utilització de calçat de seguretat Permanent 

Utilització de casc homologat Permanent 

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 

serà obligatòria 

Permanent 

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades 
Permanent 

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos Freqüent 

Mesures de protecció a TERCERS 
Grau 

d’adopció 

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. El tancament ha d'impedir que persones 

alienes a l'obra puguin entrar 
Permanent 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
Permanent 

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
Permanent 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) Permanent 

 

5.3.5 RAM DE PALETA 

 

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS 

Risc Probabilitat  Gravetat 
Avaluació Del 

Risc 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics Mitjana Lleu Baix 

Projecció de partícules durant els treballs Alta Greu Elevat 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals 

d'accés (escales, plataformes) 
Baixa Lleu Ínfim 

Contactes amb materials agressius Baixa Lleu Ínfim 

Talls i punxades Alta Lleu Medi 

Cops i ensopegades Alta Greu Elevat 

Caiguda de materials, rebots Alta Lleu Medi 

Ambient excessivament sorollós Mitjana Lleu Medi 

Sobre esforços per postures incorrectes Mitjana Lleu Baix 

Bolcada de piles de material Baix Lleu Ínfim 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
Baix Greu Medi 

 

 

ADOPCIÓ DE MESURES PREVENTIVES:  

Mesures preventives COL·LECTIVES 
Grau 

d’adopció 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 
Permanent 

Senyalització de les zones de perill Permanent 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
Permanent 

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents Permanent 
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Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra Permanent 

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Permanent 

Col·locació de xarxes en forats horitzontals Permanent 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) Permanent 

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides Freqüent 

Mesures preventives INDIVIDUALS 
Grau 

d’adopció 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules Freqüent 

Utilització de calçat de seguretat Permanent 

Utilització de casc homologat Permanent 

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades 
Permanent 

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos Ocasional 

Mesures de protecció a TERCERS 
Grau 

d’adopció 

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. El tancament ha d'impedir que persones 

alienes a l'obra puguin entrar 
Permanent 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
Permanent 

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
Permanent 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) Permanent 

 

5.3.6 COBERTA 

 

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS 

Risc Probabilitat  Gravetat 
Avaluació Del 

Risc 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic 

(aigua, llum, gas...) 
Molt Baixa Molt Greu Ínfim 

Projecció de partícules durant els treballs Mitjana Greu Medi 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals 

d'accés (escales, plataformes) 
Alta Molt Greu Crític 

Contactes amb materials agressius Baixa Lleu Ínfim 

Talls i punxades Alta Lleu Medi 

Cops i ensopegades Alta Greu Elevat 

Caiguda de materials, rebots Alta Greu Elevat 

Ambient excessivament sorollós Baixa Lleu Baix 

Sobre esforços per postures incorrectes Mitjana Lleu Baix 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics Baix Lleu Ínfim 

Caigudes de pals i antenes Baix Lleu Ínfim 

Bolcada de piles de material Baix Greu Medi 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
Baix Greu Medi 

 

ADOPCIÓ DE MESURES PREVENTIVES:  

Mesures preventives COL·LECTIVES 
Grau 

d’adopció 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 
Permanent 

Senyalització de les zones de perill Permanent 

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents Permanent 

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra Permanent 

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Permanent 

Col·locació de xarxes en forats horitzontals Permanent 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) Permanent 

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides Freqüent 

Mesures preventives INDIVIDUALS 
Grau 

d’adopció 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules Freqüent 

Utilització de calçat de seguretat Permanent 

Utilització de casc homologat Permanent 

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 

serà obligatòria 

Permanent 

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades 
Permanent 

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos Ocasional 

Mesures de protecció a TERCERS 
Grau 

d’adopció 

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. El tancament ha d'impedir que persones 

alienes a l'obra puguin entrar 
Permanent 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
Permanent 

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
Permanent 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) Permanent 
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5.3.7 REVESTIMENTS I ACABATS 

 

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS 

Risc Probabilitat  Gravetat 
Avaluació Del 

Risc 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics Molt Baixa Greu Ínfim 

Projecció de partícules durant els treballs Mitjana Greu Medi 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals 

d'accés (escales, plataformes) 
Baixa Lleu Baix 

Contactes amb materials agressius Baixa Lleu Ínfim 

Talls i punxades Alta Lleu Medi 

Cops i ensopegades Alta Greu Elevat 

Caiguda de materials, rebots Alta Greu Elevat 

Sobre esforços per postures incorrectes Mitjana Lleu Medi 

Bolcada de piles de material Baixa Lleu Ínfim 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
Baix Lleu Ínfim 

 

 

ADOPCIÓ DE MESURES PREVENTIVES:  

Mesures preventives COL·LECTIVES 
Grau 

d’adopció 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 
Permanent 

Senyalització de les zones de perill Permanent 

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents Permanent 

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra Permanent 

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Permanent 

Col·locació de xarxes en forats horitzontals Permanent 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) Permanent 

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides Freqüent 

Mesures preventives INDIVIDUALS 
Grau 

d’adopció 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules Freqüent 

Utilització de calçat de seguretat Permanent 

Utilització de casc homologat Permanent 

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades 
Permanent 

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos Ocasional 

Mesures de protecció a TERCERS 
Grau 

d’adopció 

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. El tancament ha d'impedir que persones 

alienes a l'obra puguin entrar 
Permanent 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
Permanent 

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
Permanent 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) Permanent 

 

5.3.8 INSTAL·LACIONS 

 

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS 

Risc Probabilitat  Gravetat 
Avaluació Del 

Risc 

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic 

(aigua, llum, gas...) 
Molt Baixa Greu Ínfim 

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals 

d'accés (escales, plataformes) 
Mitjana Greu Medi 

Talls i punxades Alta Greu Medi 

Cops i ensopegades Alta Greu Medi 

Caiguda de materials, rebots Alta Greu Medi 

Emanacions de gasos en obertures de pous morts Baixa Lleu Ínfim 

Contactes elèctrics directes o indirectes Alta Molt Greu Crític 

Sobre-esforços per postures incorrectes Mitjana Lleu Medi 

Caigudes de pals i antenes Baixa Lleu Ínfim 

 

ADOPCIÓ DE MESURES PREVENTIVES:  

Mesures preventives COL·LECTIVES 
Grau 

d’adopció 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 
Permanent 

Senyalització de les zones de perill Permanent 

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents Permanent 

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra Permanent 

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Permanent 

Col·locació de xarxes en forats horitzontals Permanent 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) Permanent 

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides Freqüent 
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Mesures preventives INDIVIDUALS 
Grau 

d’adopció 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules Freqüent 

Utilització de calçat de seguretat Permanent 

Utilització de casc homologat Permanent 

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades 
Permanent 

Mesures de protecció a TERCERS 
Grau 

d’adopció 

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. El tancament ha d'impedir que persones 

alienes a l'obra puguin entrar 
Permanent 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
Permanent 

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
Permanent 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) Permanent 

 

5.4 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQU EN RISCOS 
ESPECIALS (ANNEX II DEL RD 1627/1997) 

  

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS ESPECIALS 

Risc Mesures preventives específiques 

Treballs amb riscos especialment greus de 

sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat 

desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del 

lloc de treball 

- Revisió periòdica de les condicions del sòl 

- És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 

2 metres de la vorera del talús. 

- S’haurà de netejar el perímetre de l’excavació per 

evitar la caiguda d’objectes dintre dels forats 

Treballs en els quals l'exposició a agents químics o 

biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 

quals la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible 

- Ús de mascaretes per la protecció de les vies 

respiratòries 

- Garantir una ventilació adequada i permanent de la 

zona on es treballa 

- Ús de guants protectors 

- Ús d’ulleres protectores 

 

5.5 PRIMERS AUXILIS 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 

els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 

centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

5.6 JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT PARÀMETRES ESTUDI BÀSIC  SEGONS RD 1627 
 

El RD 1627 preveu que es pugui visar un projecte presentant un estudi bàsic de seguretat i salut sempre i 

quan s’acompleixin alguns supòsits que enumerarem a continuació i els compararem amb les previsions del 

present projecte: 

 RD 1627 PROJECTE 

P.E.C <450.759,08€  

Duració de l’obra <30 dies laborables Estimació de 30 dies laborables 

Simultaneïtat de treballadors Màx. 20 Màx. 15 en fase de instal·lacions 

Vol. Mà d’obra total x total dies  >500 Estimació < 500 

 

 

5.7 NORMATIVA APLICABLE EN MATÈRIA DE SEGURETAT I S ALUT 

5.7.1 SEGURETAT I SALUT EN GENERAL 
 

- Llei reguladora de la subcontractació en el Secto r de la construcció  

Llei 32/2006 (BOE: 19/10/2006)  

- Disposicions mínimes de seguretat i de salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció 

temporals o mòbils   

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)  

- Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció   

R.D. 1627/1997, de 24 octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

- Modificació del RD 39/1997, pel que s’aprova el Reg lamento de los Servicios de Prevención, i el 

RD 1627/1997, poel que s’estableixen les disposicio ns mínimes de seguretat i salut en las obres de 

construcció  

Real Decreto 604/2006  

- Ley de prevención de riesgos laborales   

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)  

- Reforma del marco normatiu de la prevenció de risco s laborals   

Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE: 13/12/2003)  
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- Reglament dels serveis de prevenció   

R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97). Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització per part dels treballadors dels equips 

de treball en matèria de treballs temporals en altu ra 

R.D. 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE: 13/11/2004)  

- Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball   

R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els ll ocs de trebal l 

R.D. 486/1997. 14 de abril (BOE: 23/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 

1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la " Ordenanza de 

Seguridad e Higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971)  

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives  a la manipulació manual de càrregues que 

comporten riscos, en particular dorso-lumbars, per als treballadors   

R.D. 487/1997, de 14 d'abril (BOE: 23/04/97)  

-Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives  al treball amb equips que inclouen pantalles 

de visualització   

R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97) 

- Protecció dels treballadors contra els riscos relac ionats amb l¡exposició a agents biològics 

durant el treball   

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)  

- Protecció dels treballadors contra els riscos relac ionats amb l’exposició a agents cancerígens 

durant el treball   

R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut, relati ves a la utilització per part dels treballadors, 

d’equips de protecció individual 

D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97) 

- Disposicions mínimes de seguritat i salut para la u tilització por los treballadors dels equips de 

treball  

R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97) transposició de la directiva 89/655/CEE. Modifica i deroga 

alguns capítols de la " ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971) 

- Protecció dels treballadors en fronts els riscos derivats de l’exposicvió al soroll durant el trebal l  

R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE: 02/11/89) 

- Protecció contra risc elèctric   

R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01) 

- Instrucció Tècnica Complementària MIE-APQ-006. Emma gatzematge de líquids corrosius  

R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98) 

- Reglament de seguretat e higiene del treball en l a indústria de la construcció  

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. 

23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) Art. 100 A 105 derogats per O. de 20 gener de 1956. Capítol III 

derogat pel RD 2177/2004  

- Ordenança del treball pera les indústries de la c onstrucció, vidre i ceràmica   

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 y anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció 

d'errades: BOE: 17/10/70  

- Senyalització, abalisament, neteja i finalització  d’obres fixes en vies fora de poblat   

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

- Reglament d’aparells elevadors per a obres  

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) Modificació: O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81)  

- Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del r eglament d’aparells d’elevació i manutenció 

referent a grues-torre desmuntables per a obres  

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de 

junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

- Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant   

O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84) 

- Normes complementàries del reglament sobre segureta t dels treballa amb risc d’amiant   

O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)  

- Ordenança general de seguretat i higiene en el tr eball  

O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) Correcció d'errades (BOE: 06/04/71) Modificació: (BOE: 

02/11/89) derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997  

- S'aprova el model de llibre d'incidències en obre s de construcció  

O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)  

 

5.7.2 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Cascos no metàl·lics  

R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1  

- Protectors auditius  

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

- Pantalles per a soldadors   

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Modificació: BOE: 24/10/75  

- Guants aïllants d’electricitat   

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75  

- Calçat de seguretat contra riscos mecànics  

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75  

- Banquetes aïllants de maniobres  

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75 

- Equips de protecció personal de vies respiratòrie s. normes comuns i adaptadors facials  

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 

- Equips de protecció personal de vies respiratòrie s: filtres mecànics  
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R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 

- Equips de protecció personal de vies respiratòrie s: filtres mecànics  

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8. Modificació: BOE: 30/10/75 

- Equips de protecció personal de vies respiratòrie s: mascaretes autofiltrants  

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9. Modificació: BOE: 31/10/75 

- Equips de protecció personal de vies respiratòrie s: filtres químics i mixtes contra amoníac  

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 . Modificació: BOE: 01/11/75  
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6 CONCLUSIONS  

 
El descens de l’activitat agrícola i ramadera de les últimes dècades ha provocat la caiguda en desús de 

moltes construccions de l’arquitectura popular catalana com els masos, però alhora, la creixent activitat del sector  

terciari dels serveis està donant noves oportunitats de reinventar-se a moltes d’aquestes propietats, com en el cas 

de Can Tries. La compartimentació dels espais i la contundència de les estructures, així com l’heterogeneïtat en 

els nivells de paviments i tipologies constructives fa molts cops més difícil la tasca de reconvertir aquests espais 

en llocs adequats a les comoditats i requeriments de la vida moderna. Tot i això, les noves tecnologies 

constructives també aporten solucions interessants per poder afavorir la convivència entre els nous usos turístics 

amb l’ambient natural. 

L’objectiu del projecte, de compatibilitzar l’activitat turística amb la conservació del patrimoni arquitectònic 

característic de la zona ha estat acomplert gràcies a l’harmonització dels acabats del conjunts juntament amb la 

recuperació d’elements perduts i també gràcies a la dotació de noves instal·lacions adequades al nou ús. 
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8 ANNEXES 
 

8.1 JUSTIFICACIONS DE CÀLCULS ESTRUCTURALS 

8.1.1 Sostre intermedi edifici B 

 

En aquest apartat es calcularà l’armat i els requeriments mínims de resistència que hauran de tenir els 

diferents elements estructurals que formaran el nou sostre intermedi de l’edifici B.  

8.1.1.1 Dades necessàries: 

 

Elements que formen el sostre:  

- Sostre unidireccional amb gruix total 30cm de semibiguetes de formigó armat amb cassetons ceràmic i 

intereix 70cm, amb armat de negatiu amb 1Ø10mm amb longitud L/4+lbI  amb capa de compressió de 

5cm armada amb malla 15x30Ø6mm. 

- Paviment ceràmic sobre capa de morter d’anivellació i sorra. 

Longitud de les biguetes:  Sostre A 3,60 m 

     Sostre B 3,50 m 

Superfície del sostre:   Sostre A 26,42m² 

     Sostre B 26,24m²   

Tipus d’acer:    B500S 

Tipus de formigó:   HA-25/P/20/I 

fyd     2619 kp/cm²  

 

8.1.1.2 Càlcul del pes propi i sobrecàrregues 

 

A continuació es calcularà el pes propi del nou sostre intermedi tenint en compte els elements que el 

formen i les seves propietats segons el catàleg d’elements constructius del CTE i les sobrecàrregues que li han 

de ser assignades segons els valor obtinguts al DB-SE-AE en funció de la ubicació de l’edifici i la geometria: 

 

8.1.1.2.1 Càlcul de pes propi 

 

Paviment  80 kg/m²     0,80 KN/m² 

Sostre unidir. 30cm 333 kg/m²     3,33 KN/m²  

Total pes propi (G1)= 4,13 KN/m² 

8.1.1.2.2 Determinació de sobrecàrregues 

 

 Sobrecàrrega ús (Q1) (Tipus A1)     2,00 KN/m² 

 Sobrecàrrega d’envans (Q2) = 50kg/m²     0,50 KN/m² 

 

8.1.1.2.3 Càlcul de coeficients de seguretat (γ) 
 

Accions permanents: pes propi (càrrega desfavorable)   1,35 (γG) 

Accions variables (càrrega desfavorable)     1,50 (γQ) 

 

8.1.1.2.4 Càlcul de coeficients de simultaneïtat (ψ) 

 

Sobrecàrrega d’ús (tipus A)       0,70 (ψ0) 

Sobrecàrrega d’envans       0,50 (ψ1) 

 

8.1.1.2.5 Càrrega total (kN/m²) 

 

(γG x G1) + (γQ x Q1x ψ0) + (γG x ψ1 x Q2) = (1,35x4,13) + (1,5x0,7x2,0) + (1,35x0,5x0,50) = 

= 5,5755 + 2,10 + 0,3375 = 8,013 kN/m²  

 

8.1.1.3 Càlcul de moment màxim i fletxa màxima de l es biguetes 
 

8.1.1.3.1 Càrrega repartida lineal sobre  cada bigueta (kN/m) 

 

 

Primerament, a partir de la càrrega per metre quadrat trobada en l’apartat anterior i tenint en compte que 

el intereix entre les biguetes del sostre unidireccional és de 70cm trobarem que la càrrega repartida lineal que ha 

de suportar cadascuna d’elles serà de: 

8,013 x 0,70 x 1,00 = 5,61 kN/m 

           Sostre A       Sostre B 
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8.1.1.3.2 Càlcul del moment màxim de les biguetes 

 

Tenint en compte la càrrega lineal determinada anteriorment i segons la fórmula  M= (q x L²) / 8 tenim 

que: 

Moment màxim sostre A:    MAmàx = (5,61 x 3,60²) / 8 = 9,088 KN·m 

Moment màxim sostre B:      MBmàx = (5,61 x 3,50²) / 8 = 8,590 KN·m 

 

8.1.1.3.3 Fletxa màxima 

 

En ambdós casos (sostre A i sostre B) la limitació de la fletxa serà de L/500 i sempre <1cm. 

Fletxa màxima sostre A:  fAmàx = 360 cm / 500 = 0,72cm  

Fletxa màxima sostre B:  fBmàx = 350 cm / 500 = 0,70cm 

Per tant, la fletxa màxima dels dos tipus de bigueta està dintre de la limitació permesa. 

 

8.1.1.4 Càlcul d’armat de jàssera 

8.1.1.4.1 Dades necessàries 

 

Mides jàssera (b x a) 50 x 30 cm 

Tipus d’acer:  B500S 

Tipus de formigó: HA-25/P/20/I 

Recobriment mínim: 3,5 m 

d   26 cm 

fck   25 N/mm² 

fyk   500 N/mm² 

fcd   25 / 1,5 = 16,67 N/mm² 

fyd   500 / 1,15 = 434,78 N/mm² 

 

8.1.1.4.2 Càrrega repartida lineal sobre la jàssera (kN/m) 
 

A partir de la càrrega total repartida per cada metre quadrat de sostre i sabent la superfície de cadascun 

d’ells tenint en compte l’esquema següent, es determina que: 

Càrrega rebuda del sostre A:   8,013 Kn/m² x 26,42m² x 50% = 105,85 KN 

Càrrega rebuda del sostre B:   8,013 Kn/m² x 26,24m² x 50% = 105,13 KN 

 

Total càrrega linial (KN/m) = (105,85 + 105,13) / 6,26 = 33,70 KN/m 

 

 

 

8.1.1.4.3 Càlcul del moment màxim de la jàssera 

 

Tenint en compte la càrrega lineal determinada anteriorment i segons la fórmula  M= (q x L²) / 8 tenim 

que: 

Moment màxim jàssera (Md):    MJmàx = (33,70 x 6,26²) / 8 = 165,08 KN·m 

 

8.1.1.4.4 Càlcul del moment límit 

 

ylim = (0,8 x d) / (1 + (fyd / 700)) = (0,8 x 24) / (1 + (434,78 / 700)) = 11,84cm 

zlim = (d - (ylim / 2) = (24 - (11,84 / 2) = 18,08 cm 

Fclim = 0,85 x fcd x b x ylim = 0,85 x 16,67 x 500 x 118,4 = 838.834,4 N = 838,83 KN 

Mlim =  Fclim x zlim = 838,83 KN x 0,1808 m = 151,66 KN·m 

Com que Mlim  (151,66 KN·m) < Md  (165,08 KN·m )necessitarem armar les dues cares de la jàssera. 

 

8.1.1.4.5 Càlcul d’armat de la cara superior 
 

Md = FA2 x (d – d2) + Fclim x zlim 

165,08 = FA2 x (0,24 – 0,04) + 838,83 x 0,1808 = 

165,08 = FA2 x 0,20 + 151,66 

FA2 = (165,08 – 151,66) / 0,20 = 67,1 KN 

 

U2 = FA2 = A2 x fyd 

A2 = FA2 / fyd = 67.100 N / 434,78 N/mm² = 154,33 mm² = 1,54 cm²  

 

Per tant, per raons de muntatge l’armat de la cara superior de la jàssera serà de 3Ø12mm  amb superfície 

3,39 cm². 
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8.1.1.4.6 Càlcul d’armat de la cara inferior 

 

U1 = Fclim + FA2 = 838,83 + 67,1 = 905,93 KN = 905.930N 

U1 = A1 x fyd 

A1 = U1 / fyd = 905930 N / 434,78 N/mm² = 2.083,65 mm² = 20,83 cm² 

Per tant, l’armat de la cara inferior de la jàssera serà de 5Ø25mm  amb superfície 24,54 cm². 

 

 

8.1.1.4.7 Càlcul recolzaments 

 

A continuació es farà una comprovació per determinar el nombre de barres d’acer tipus HILTI HIT –V-R 

M10X15 que caldran per fixar el recolzament al mur. 

Resistència a tallant segons fitxa tècnica:  8,0 KN 

Càrrega m² sostre:     8,013 kN/m² 

Càrrega total sostre.    8,013 KN/m² x 52,66 m² = 421,96 KN 

421,96KN / 8,0 KN = 52,75 unitats 

Perímetre total sostre: 29,14m 

52,75 / 29,14 = 1,81 unitats /m 

1 unitat cada 55cm 

Es redondeja i es posarà una barra cada 50cm 

 

 

 

 

 

 

8.1.2 Reforç de biguetes en edifici A amb sistema m ecanobiga 

 

A continuació es calcularà el pes propi de la coberta tenint en compte els elements que les formen i les 

seves propietats segons el catàleg d’elements constructius del CTE i les sobrecàrregues que li han de ser 

assignades segons els valor obtinguts al DB-SE-AE en funció de la ubicació de l’edifici i la geometria: 

 

8.1.2.1 Dades necessàries: 
 

Alçada a la que es troba l’edifici:  350m aprox. 

Zona climàtica:     Zona 2 

Elements que formen la coberta: - Teula plana de formigó 

     - Capa de morter de gruix 1cm   

- Sostre unidireccional de semibiguetes de formigó prefabricades 

amb intereix  70cm, cassetons ceràmics i capa de compressió 

5cm amb gruix total 30cm 

Pendent de la coberta:   <30º 

Longitud de les biguetes:  4,09m 

fyd     2619 kp/cm²  

 

8.1.2.2 Càlcul de pes propi i sobrecàrregues 

 

8.1.2.2.1 Càlcul de pes propi 

 

Teula de formigó 10,5 uts/m² x 4,5 kg/ut = 47,25 kg/m²= 4,82Kp/m² 

Capa de morter  0,01m x 19KN/m³ = 0,19 KN/m²=    19,39 Kp/m² 

Sostre unidir. 30cm 333 kg/m²=     33,98 Kp/m²  

Total pes propi (G1)= 58,19 Kp/m² 

8.1.2.2.2 Determinació de sobrecàrregues 

 

 Sobrecàrrega ús (Q1) 2 KN/m²=     204,08Kp/m² 

 Sobrecàrrega neu (Q2) qn = µ x Sk = 1 x 0,6 = 0,6 KN/m²=  61,22 Kp/m² 
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8.1.2.2.3 Càlcul de coeficients de seguretat (γ) 

 

Accions permanents: pes propi (càrrega desfavorable)   1,35 (γG) 

Accions variables (càrrega desfavorable)    1,50 (γQ) 

 

8.1.2.2.4 Càlcul de coeficients de simultaneïtat (ψ) 

 

Sobrecàrrega d’ús 

(tipus H: Coberta accessible només per manteniment)   0,00 (ψ0) 

Sobrecàrrega de neu (altitud <1000m)     0,50 (ψ0) 

 

8.1.2.2.5 Càrrega total (kp/m²) 

 

(γG x G1) + (γQ x Q1) + (γQ x ψ0 x Q2) = (1,35x58,19) + (1,5x204,08) + (1,5x0,5x61,22) = 

= 78,5565 + 306,12 + 45,915 = 430,5915 kp/m²  

 

8.1.2.2.6 Càrrega repartida lineal sobre  cada bigueta (kp/m) 

 

430,5915 x 0,70 x 1,00 = 301,41 kp/m 

 

 

 

8.1.2.3 Càlcul de perfil necessari 

8.1.2.3.1 Càlcul del mòdul resistent necessari 

 

Primerament és necessari calcular la resistència de les seccions a flexió (M): 

M = (Q x L²) / 8 = (301,41 x 4,09²) / 8 = 630,25 kp·m 

Un cop fet això, s’ha de calcular el mòdul resistent (W) corresponent a la fibra de major tensió: 

W = M / fyd = 630,25 / 2619 = 0,24 cm³  

Segons els càlculs del mòdul resistent necessari, hi haurà prou amb la col·locació d’un perfil tipus MVV12 

amb Wx=80,4 cm³. Tot i això, caldrà comprovar que continua complint si s’afegeix el pes propi del perfil i del 

morter amb el que es reomplirà. 

 

Pes propi perfil MVV12 = 50kg/m = 0,5kp/m 

Pes propi morter = 2000 kg/m³ x 0,1775 x 0,126 x 1,00 = 44,73 kg/m = 4,56 kp/m 

Càrrega repartida lineal total = 301,41 + 0,5 + 4,56 = 306,47 kp/m 

 

 

 

M = (Q x L²) / 8 = (306,47 x 4,09²) / 8 = 640,83 kp·m 

σע= M / W = 640,83 / 80,40 = 7,97 

Como que ƒעd acer > σע MVV12, el perfil pot suportar les càrregues. 

 

8.1.2.3.2 Comprovació de la fletxa 
 

L’últim pas serà calcular si el perfil compleix la fletxa màxima imposada, que en aquest cas serà de L/500 

segons l’apartat a del punt 1 de l’apartat 4.3.3.1 del DB-SE. 

Dades de la MVV12: Wx = 80,40 cm³  Ix = 749 cm4 

Q = 306,47 kp/m = 3,0647 kp/cm 

ƒmax = L/500 = 409 cm / 500 = 0,818 cm = 8,18 mm 

ƒcálculo = 5/384x(QxL4/ExI) = 5/384x(3,0647 x (409)4 / 2100000 x 749 ) = 0,71 cm = 7,1 mm 

Com que la fletxa de càlcul és inferior a la màxima permesa per la llum, el perfil compleix amb els 

requeriments de la normativa. 
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8.1.3 Estintolaments 

 

A continuació es calcularà el perfil necessari per l’execució dels 3 estintolaments necessaris per executar 

la nova distribució. Es calcularà  a continuació el cas més desfavorable, corresponent a un estintolament en 

planta baixa, entre l’edifici A i l’edifici B. Es tindran en compte les dades de pes propi i propietats segons el 

catàleg d’elements constructius del CTE i les sobrecàrregues que li han de ser assignades segons els valor 

obtinguts al DB-SE-AE en funció de la ubicació de l’edifici i la geometria: 

8.1.3.1 Dades necessàries: 

 

Elements que formen la coberta:  

- Panell ONDUTHERM H19+A80+FAB 

- Làmina Onduline BT 200 

- Acabat de teules ceràmiques agafades amb poliuretà 

Sostre intermedi: 

Sostre unidireccional 30cm de cantell 

Paviment terratzo 

Composició del mur: 

- Mur de maçoneria   Densitat 2,2 KN/m³  

 

8.1.3.2 Càlcul del pes propi i sobrecàrregues 

 

A continuació es calcularà el pes propi de la nova coberta tenint en compte els elements que el formen i 

les seves propietats segons el catàleg d’elements constructius del CTE i les sobrecàrregues que li han de ser 

assignades segons els valor obtinguts al DB-SE-AE en funció de la ubicació de l’edifici i la geometria: 

8.1.3.2.1 Càlcul de pes propi coberta i sostre intermedi 

 

Panell ONDUTHERM H19+A80+FAB 23,07 kg/m²     0,23 KN/m² 

Làmina onduline BT-200  3,0 kg/m²     0,03 KN/m² 

Teules agafades amb poliuretà        0,30 KN/m² 

  

Total pes propi (G1.c)=  0,56 KN/m² 

Paviment  80 kg/m²     0,80 KN/m² 

Sostre unidir. 30cm 333 kg/m²     3,33 KN/m²  

Total pes propi (G1.s)=  4,13 KN/m² 

 

8.1.3.2.2 Determinació de sobrecàrregues 

 

 Sobrecàrrega ús (Q1.c) (Tipus G1)      1,00 KN/m² 

 Sobrecàrrega ús (Q1.s)        2,00 KN/m² 

 Sobrecàrrega de neu (Q2)  q n = μ · s k = 1,0 x 0,40 =                 0,40 KN/m²    

                                                         

8.1.3.2.3 Càlcul de coeficients de seguretat (γ) 

 

Accions permanents: pes propi (càrrega desfavorable)   1,35 (γG) 

Accions variables (càrrega desfavorable)     1,50 (γQ) 

 

8.1.3.2.4 Càlcul de coeficients de simultaneïtat (ψ) 
 

Sobrecàrrega d’ús        0,50 (ψ0) 

Sobrecàrrega de neu       0,20 (ψ1) 

 

8.1.3.2.5 Càrrega total repartida (kN/m²) 

 

(γG x G1) + (γQ x Q1x ψ0) + (γG x ψ1 x Q2) = (1,35x0,56) + (1,50x1,0x0,50) + (1,35x0,4x0,20) = 

= 6,33 + 2,25+ 0,108 = 8,69 kN/m² 

 

8,69 kN/m² x 1,0 m x 4,10 m + 2,2 kN/m³ (1,00 m x 2,65 m x 0,50 m + 1,00 m x 2,15 m x 0,50 m ) = 

43,83 KN/m 

 

8.1.3.3 Càlcul de perfil necessari 

8.1.3.3.1 Càlcul del mòdul resistent necessari 

 

Primerament és necessari calcular la resistència de les seccions a flexió (M): 

M = (Q x L²) / 8 = (4299,62 x 1,0²) / 8 = 537,45 kp·m 

Un cop fet això, s’ha de calcular el mòdul resistent (W) corresponent a la fibra de major tensió: 
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W = M / fyd = 53745 / 2619 = 20,52 cm³  

Segons els càlculs del mòdul resistent necessari, hi haurà prou amb la col·locació de dos perfils tipus  

UPN 120 amb Wx=11,2 cm³. Tot i això, caldrà comprovar que continua complint si s’afegeix el pes propi del perfil. 

Pes propi perfil UPN120 = 13,4kp/m  

Càrrega repartida lineal total = 4299,62  + 13,4 = 4313,02 kp/m 

 

M = (Q x L²) / 8 = (4313,02 x 1,00²) / 8 = 539,13 kp·m 

σע= M / W = 539,13 / (11,2 x 2) = 24,07 

Como que ƒעd acer > σע MVV12, el perfil pot suportar les càrregues. 

 

8.1.3.3.2 Comprovació de la fletxa 
 

L’últim pas serà calcular si el perfil compleix la fletxa màxima imposada, que en aquest cas serà de L/500 

segons l’apartat a del punt 1 de l’apartat 4.3.3.1 del DB-SE. 

Dades de la MVV12: Wx = 22,40 cm³  Ix = 728 cm4 

Q = 4313,02 kp/m =43,97 Kn/m 

ƒmax = L/500 = 100 cm / 500 = 0,2 cm = 2 mm 

ƒcálculo = 5/384x(QxL4/ExI) = 5/384x(43,97 x (100)4 / 2100000 x 728 ) = 0,18 cm = 1,8 mm 

Com que la fletxa de càlcul és inferior a la màxima permesa per la llum, el perfil compleix amb els 

requeriments de la normativa. 
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8.2  JUSTIFICACIONS DE CÀLCULS DE LIMITACIÓ DE DEMA NDA ENERGÈTICA 
 

8.2.1 Determinació de la zona climàtica 
 

Segons la taula D1 del CTE DB-HE1 adjunta a continuació i tenint en compte que la cota a la que es troba 

situada la masia és de 350m: 

 

Podem determinar que la classificació climàtica de l’edifici és del tipus D1. 

Segons la classificació D1, les exigències aplicables a l’edificació són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 Classificació dels espais de l’edifici segons  nivell de càrrega interna 

 

En aquest cas, segons l’apartat 3.1.2 del CTE DB-HE1, tots els espais de l’edifici tenen una càrrega 

interna baixa. 

8.2.3 Definició de l’evolvent tèrmica 

 

En els diagrames adjunts es classifiquen els diferents elements de l’evolvent tèrmica de l’edifici tenint en 

compte la seva orientació i definint els espais habitables i no habitables per tal de determinar les exigències 

tèrmiques que haurà d’acomplir cadascun d’ells. 
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8.2.3.1 Façanes 

 

Totes les façanes de l’edifici són de mur de maçoneria d’entre 55 i 60cm. Per tant, la seva transmitància 

tèrmica màxima és: 

UMfmp = 1,60 Kcal/h·m²·ºC = 1,86 W/m²·ºK 

Com que UMfmp és superior a la UMlim marcada pel CTE-DB HE, no caldrà portar a terme cap 

intervenció de millora tèrmica a les façanes de l’edifici. 

8.2.3.2 Cobertes 

 

8.2.3.2.1 Edifici A 

 

Com que la coberta de l’edifici B es substituirà completament, es comprovarà que la nova coberta que es 

durà a segons allò expressat a l’apartat corresponent i al plànol 32 compleixi el paràmetre UClim = 0,38 W/m²·ºK. 

Elements: 

- Rajola ceràmica      λr = 1,00 W/m·ºK 

- Panell tipus sandwich ONDUTHERM BASIC H19+A80  Up = 0,40  W/m²·ºK 

- Onduline BT 200      λo = 0,04 W/m·ºK 

- Rse        0,04 

- Rsi        0,10 

RcobB = Rse + eo/λo + 1/Up + er/ λr  + Rsi = 0,04 + 0,0025/0,04 + 1/0,40 + 0,01/1 + 0,10 =  2,13 m·ºk/W 

UcobB = 1/RcobB = 0,37 W/m²·ºK 

Com que UcobB < Uclim, la solució proposada compleix. 

 

8.2.3.2.2 Edifici B 

 

Com que la coberta de l’edifici B es substituirà completament, es comprovarà que la nova coberta que es 

durà a segons allò expressat a l’apartat corresponent d ela memòria i al plànol 33 compleixi el paràmetre UClim = 

0,38 W/m²·ºK. 

Elements: 

- Panell tipus sandwich ONDUTHERM H19+A60+FAB  Up = 0,40  W/m²·ºK 

- Onduline BT 200      λo = 0,04 W/m·ºK 

- Rse        0,04 

- Rsi        0,10 

 

RcobB = Rse + eo/λo + 1/Up + Rsi = 0,04 + 0,0025/0,04 + 1/0,40 + 0,10 =  2,70 m·ºk/W 

UcobB = 1/RcobB = 0,37 W/m²·ºK 

Com que UcobB < Uclim, la solució proposada compleix. 

 

8.2.3.2.3 Resta de cobertes amb millora tèrmica 

 

Per igualar les cotes d’elevació de l’acabat de les cobertes, i per fer una important millora de l’aïllament 

tèrmic de l’edifici, es col·locarà un panell del tipus ONDUTHERM BASIC H19+A80 en la resta de cobertes que no 

s’han de substituir completament. Com que el cas de l’apartat 7.1.7.2.1 de l’edifici A és el més desfavorable i 

aquest panell compleix amb els requeriments del CTE, s’aplicarà la mateixa solució per a tota la resta de 

superfície a cobrir. El sistema s’executarà segons els detalls continguts als plànols 34i 35. 

 

8.2.3.3 Nous paviments 

 

Aprofitant que es farà un enderroc dels paviments existents per baixar i unificar la cota de la planta baixa i 

la planta soterrani, es construirà un nou paviment, segons plànol núm.30, que compleixi amb els requeriments 

d’aïllament tèrmic recollits en el CTE DB HE que exigeix una Uslim = 0,49 W/m²·ºK 

Elements: 

- Solera de formigó armat e=10cm    λh = 2,50 W/m·ºK 

- Aïllament tèrmic poliestirè extruït e= 6cm   λp = 0,033 W/m·ºK 

- Capa de compressió e=3cm    λhcc = 2,50 W/m·ºK 

- Paviment de terratzo     λt = 1,00 W/m·ºK 

- Rsi        0,10 

 

 

Rs = eh/ λh+ep/ λp+ecc/ λcc+et/ λt+Rsi=0,10/2,5+0,07/0,033+ 0,03/2,5+0,035/1,00+0,10=2,31 m·ºk/W 

Us = 1/Rs = 0,43 W/m²·ºK 
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8.3  FITXES TÈCNIQUES I CERTIFICATS DE PRODUCTES 

8.3.1 DIT MECANOVIGA PERFIL MVV 
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8.3.2 FITXA TÈCNICA CORPOL MATACARCOMA 

 

 

 

 

 

8.3.3 FITXA TÈCNICA I MARCATGE CE SIKADUR-31 CF 
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8.3.4 FITXA TÈCNICA DRYZONE 
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8.3.5 FITXA TÈCNICA I INSTRUCCIONS D’APLICACIÓ REND ERGUARD 
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8.3.6 FITXA TÈCNICA VARILLA HILTI HIT-V-R- M10X115 
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8.3.7 FITXA TÈCNICA ANCORATGE D’INJECCIÓ HILTI HIT- MM PLUS 
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8.3.8 FITXA TÈCNICA MORTER LANKO 731  
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8.3.9 FITXA TÈCNICA BASTIDA MÒVIL PLEGABLE 6177 
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8.3.10 FITXA TÈCNICA PUNTALS ALSINA A35 
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8.3.11 FITXA TÈCNICA BOMBSA SENSE FI PUTZMEISTER S5  
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8.3.12 FITXA TÈCNICA TRÀCTEL ALTOTIR 200 

 

 

8.3.13 FITXA TÈCNICA ULMA U 250 
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8.3.14 FITXA TÈCNICA ONDUTHERM BASIC 

8.3.15 
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8.4.15 FITXA TÈCNICA ONDUTHERM 
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8.3.16 FITXA TÈCNICA ONDULINE BT-200 

 
 
 
 

 

8.3.17 FITXA TÈCNICA MORTERPLAS FV 3KG 
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8.3.18 FITXA TÈCNICA ROOFTEX 150 
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8.3.19 FITXA TÈCNICA MALLATEX 

 

 

8.3.20 FITXA TÈCNICA RADIADORS ROCA ALIS 
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8.3.21 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES CALDERES BIOWIN 

 

 

 

 

8.3.22 FITXA TÈCNICA TERMOACUMULADORS SAUNIER DUVAL  

 

 

 

 



REHABILITACIÓ I REFORMA DE LA MASIA “CAN TRIES” A SANT MARTÍ DE LLÈMENA 
 

115 

 

8.4 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

ÍNDEX DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

PLÀNOLS DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA ESTAT ACTUAL 
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04 PLANTES ESTAT ACTUAL, PLANTA BAIXA, Distribució i superfícies  Escala 1:100 

05  PLANTES ESTAT ACTUAL, PLANTA PRIMERA, Distribució i superfícies Escala 1:100 
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09 PLANTES ESTAT ACTUAL, PLANTA PRIMERA, Cotes    Escala 1:100 

10 SECCIONS ESTAT ACTUAL, SECCIONS LONGITUDINALS, Seccions A i B Escala 1:100 
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15 PLANTES ESTRUCTURA I ACABATS, PLANTA BAIXA Estat actual  Escala 1:100 
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17 PLANTES ESTRUCTURA I ACABATS, PLANTA COBERTA, Estat actual Escala 1:100 

 

PLÀNOLS DIAGNOSI 

 

18 PROCESSOS PATOLÒGICS, PLANTA SOTERRANI    Escala 1:100 

19 PROCESSOS PATOLÒGICS, PLANTA BAIXA     Escala 1:100 
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21 PROCESSOS PATOLÒGICS, SECCIONS LONGITUDINALS, Seccions A i B Escala 1:100 

22 PROCESSOS PATOLÒGICS, SECCIONS TRANSVERSALS, Seccions C,D i E Escala 1:100 

23 PROCESSOS PATOLÒGICS, ALÇATS FAÇANES SUD EST I NORD OEST Escala 1:100 

24 PROCESSOS PATOLÒGICS, ALÇATS FAÇANES SUD OEST I NORD EST Escala 1:100 
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27 PROPOSTA DE INTERVENCIÓ, REFORÇ SOSTRE UNIDIR, Detalls  Escala 1:10 

28 PROPOSTA DE INTERVENCIÓ, REFORÇ SOSTRE UNIDIR, Plantaa i procés Escala 1:50 

29 PROPOSTA DE INTERVENCIÓ: HUMITATS, CANAL DE DREN. I SOLERA Escala 1:100/1:10 

30 PROPOSTA DE INTERVENCIÓ: HUMITATS, BARR. HORITZ. I CAM. VENT. Escala 1:100/1:10 

31 PROPOSTA DE INTERVENCIÓ: CORCS, REPLANTEIG I DETALLS  Escala 1:50/1:10 

32 PROPOSTA DE INTERVENCIÓ: SUBSTITUCIÓ COBERTA P1 ED. A  Escala 1:10/1:50 

33 PROPOSTA DE INTERVENCIÓ: SUBSTITUCIÓ COBERTA EDIFICI B  Escala 1:10/1:50 

34  PROPOSTA DE INTERVENCIÓ: MILLORA COBERTES DE FUSTA  Escala 1:10/1:200 

35 PROPOSTA DE INTERVENCIÓ: MILLORA COBERTES DE FORMIGÓ  Escala 1:10/1:200 
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36 PLANTES PROPOSTA, PLANTA SOTERRANI, Distribució i superfícies  Escala 1:100 
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47 PLANTES ACABATS, PLANTA SOTERRANI, Proposta    Escala  1:100 
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