1.- Resum
L’objectiu d’aquest treball es l’anàlisi de l’edifici del Mercat Municipal i els habitatges que en
formen part.
El treball està dividit en 4 parts. La primera es una mica d’història de l’edifici, molt breu, però
necessària per saber l’ús que se li ha donat a l’edifici des de la seva construcció, a principis
del segle XX.
La segona part del treball està orientada a l’anàlisi de l’estat actual de l’edifici. S’ha realitzat
la descripció detallada de l’estat de cada habitatge, analitzant les condicions d’habitabilitat
en la que es troben. Una part important dins d’aquest bloc, s’ha dedicat a la inspecció de les
lesions que s’han detectat en tot l’edifici i s’han analitzat totes per tal de poder veure l’estat
en que es troba l’edifici. En l’anàlisi de les lesions també s’han pogut detectar l’existència
d’algunes instal·lacions obsoletes que conviuen amb instal·lacions utilitzades pels usuaris.
També s’ha fet un apropament en el peritatge, aplicant-lo a l’estructura de la coberta de la
segona planta de l’edifici.
Una tercera part de l’estudi, es centre en propostes d’actuació. S’analitza l’estudi de les
actuacions que s’haurien de realitzar per analitzar l’estructura de fusta de la coberta. En
aquest cas, degut a l’impossibilitat d’accedir a sota coberta el que s’ha fet es una guia
d’identificació de les lesions i les reves possibles reparacions. En aquest bloc s’adjunta
l’informe tècnic de l’edifici, analitzant tots el requeriments que especifiquen el departament
d’habitatge de la Generalitat. Per últim s’adjunta una guia de manteniment de l’edifici, que,
veien l’estat de conservació que te actualment, es molt necessari i important tenir-lo present
per tal de que es realitzin les actuacions necessàries segons els terminis de temps indicats.
En l’ultima part del treball, s’adjunta l’aixecament gràfic de tot l’edifici, plantes, seccions,
façanes... Aquesta part del treball ha estat indispensable realitzar-la per tal de poder
entendre com funcionava l’edifici i poder analitzar-lo en tot el seu conjunt.
Seguidament s’han adjuntat tots els annexes que s’ha considerat oportuns per tal de millorar
la comprensió dels anàlisis realitzats i la presa de decisions realitzades.
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3.- Introducció.
El Mercat Municipal de Caldes d’Estrac es troba a la comarca del Maresme. Aquest edifici
està format per planta baixa i dues plantes pis, d’estil modernista i presenta un cert estat de
degradació degut al pas del temps i a la falta de tasques de manteniment per tal de
conservar-lo.
L’objectiu d’aquest projecte es analitzar el conjunt l’edifici per entendre les lesions que
s’observen i proposar una sol.lució per millorar la vida útil d’aquest.
L’anàlisi comença per l’ubicació de l’edifici i la història que ha viscut, continuant per un
aixecament de plànols i l’estudi de les lesions detectades. S’aprofunditza amb l’anàlisi de la
coberta que es de fusta i el seu peritatge.
Una de les últimes parts d’aquest projecte, inclou una proposta de manteniment dels
diferents elements de l’edifici, ja que veient en l’estat en que es troba, no ha estat present
pels propietaris.

4.- Localització.
4.1.- Situació Geogràfica de Caldes d’Estrac.
El terme municipal de Caldes d’Estrac forma part dels municipis de la província de
Barcelona, a la comarca del Maresme, a 36 quilòmetres al nord-est de Barcelona i al sud de
Girona. (fig. 3.1)
Conegut també com Caldetes, és un dels que té la superfície més reduïda del país, amb una
extensió de 0,76 quilòmetres quadrats.
És el quart municipi més petit de Catalunya, després de Puigdàlber, a l'Alt Penedès, amb
0,40 km2, Castellfollit de la Roca, a la Garrotxa, amb 0,68 km2, i Badia del Vallès, amb 0,70
km2 .
L’extensió de Caldetes va des la falda sud del Puig Castellar fins la costa.
El litoral marítim de Caldes d’Estrac és avui -com ja ho havia estat antigament- un al·licient
especial per tots aquells que volen gaudir del bon clima i prendre banys de mar.
Compta amb quatre platges, la Dels Tres Micos, la de les Barques, la del Bassiot i la de la
Musclera (compartida amb Arenys de Mar).
Tres importants vies de comunicació; la carretera Nacional II, l’autopista C-32 i el tren de
Barcelona a Girona per la costa, el travessen. El poble està protegit per la Serralada Litoral,
que discorre paral·lela a la costa, i gaudeix d’un clima envejable, amb primaveres avançades
i hiverns i estius suaus.
Segons el sens de l’any 2010, la població està formada per 2 783 habitants.
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5.- Història
5.1.2.- Estil arquitectònic.
5.1.- Història del Mercat Municipal
Aquesta part del treball ha estat molt difícil de documentar degut a la manca d’informació
localitzada en els diferents organismes o en alguns casos, com es l’ajuntament del poble,
molt reduïda.
La major part de la documentació que aporto es extreta dels veïns de l’edifici, que
pràcticament hi ha viscut tota la vida.
5.1.1- Introducció.
L’edifici del Mercat Municipal es troba situat a la mateixa Riera de Caldes, pujant a mà
esquerra.
L’edifici data de 1906 amb plànols de l’arquitecte Joaquim Sallès Codina. Aquest edifici va
ser l’encàrrec d’una de les famílies més importants de Caldes d’Estrac, lo família Carbó, que
han estat propietaris de l’edifici fins fa relativament poc temps. Originàriament, es va vestir
per encàrrec de Genís Carbó, que hi va muntar un teatre amb sala de ball. Poc després es a
convertir en la seu de l’ateneu catalanista Rosa d'Or i, des de l’any 1918, la planta baixa fa
les funcions de Mercat Municipal.
Cal indicar que, he localitzat dos plànols originals d’aquesta època amb la instància
d’entrada a l’ajuntament i l’edifici no coincideix en molts aspectes que comentaré
posteriorment.
El Mercat Municipal de Caldetes es va inaugurar com a tal, l’any 1.921 . Exteriorment l’edifici
del Mercat, inclòs la façana, pràcticament no ha variat en tots aquests anys, encara que a
sofert dues o tres petites remodelacions, de les quals no s’ha aconseguit informació. L’únic
canvi significatiu és la substitució de les antigues portes de vidre per unes de fusta.
A l’ultima reforma realitzada al mercat es de mitjans de l’any 2010, on es va reparar el
clavegueram i es van refer les parades d’obra. Les parades fetes d’obra, es van fer per
primera vegada, farà uns disset anys.
Acabada la Guerra Civil Espanyola el mercat va servir de magatzem de recuperació de
materials, i poc després i durant 10 o 15 anys es va fer servir per albergar el Carnaval de
Caldetes, que anomenaven la Rosa d'Or. En els carnavals existia la Penya de Benfets, i
colles de noies que cosien i bordaven i feien els vestits. Es feien uns carnavals
meravellosos, quan ja sabem que per la prohibició en aquella època no es feien carnavals
pràcticament enlloc, estant permès fins hi tot, l’ús de caretes i de tot tipus de disfresses.
Donat que les parades del mercat eren de fusta i desmuntables, quan arribava el carnaval
es deixava tota la sala per la festa, Aquells anys del carnaval al Mercat, varen coincidir amb
el boom de Caldetes dels anys 40, i per tant era molta la gent de fora que assistia a aquests
carnavals.
El Mercat actualment és propietat de l’ajuntament de Caldes d’Estrac, s’encarrega de llogar
les parades del mercat als comerciants. Els habitatges existents de les dues plantes
superiors pràcticament, tota la gent que hi viu, n’és propietari.
La vida econòmica del mercat en aquests últims anys ha anant minvant degut a dos fets,
que també han influït enormement en la resta del petit comerç de Caldetes: en primer lloc
per I'aparició de les grans superfícies comercials a la comarca del Maresme, i en segon Iloc
perquè la temporada d’estiueig és cada vegada més curta, i dels 4 o 5 mesos que moltes
famílies passaven a Caldetes, s’ha reduït als com a màxim dos mesos que hi passen avui
dia.
Antigament, quasi tots els que arrendaven les parades eren pagesos i pescadors del poble,
que venien directament els seus productes al mercat.

L’edifici data de 1906, per tant dins del moviment modernista que es vivia a Catalunya. Es
un edifici modernista, i en la planta baixa de l’edifici i en la planta primera es veu força clar.
Degut a que Caldes d’Estrac sempre ha estat un poble pioner en el tema d’estiueig per la
gent de la gran ciutat i degut a les seves aigües termals i evidentment la proximitat de la
capital, es normal que la influència del modernisme es veiés reflectida en el poble. L’arribada
d’influències era relativament ràpida i el moviment modernista també ha deixat al seva
empremta.
Tot i que l’idea original de la construcció no era per albergar un mercat, sinó una sala per
activitats d’oci, l’estructura de l’edifici no s’ha vist modificada en cap moment.

5.1.3.- Materials utilitzats.
Els materials de construcció que es troben en aquest edifici són els més comuns de l’època
modernista. Es troben parets de càrrega de maó massís que disminueixen de secció a
mesura que es van pujant les dues plantes, l’estructura horitzontal es de perfileria metàl·lica.
Són biguetes IPN vistes. Aquesta estructura es troba en els sostres de planta baixa i planta
primera. El revoltó que s’utilitza es ceràmic en forma de volta catalana.
L’estructura de la coberta està formada per bigues de fusta, recolzades a la paret de maó de
la façana. La coberta està formada per teules àrabs.
La comunicació entre plantes es mitjançant una escala realitzada també amb maó ceràmic,
utilitzant el sistema de la volta catalana.

5.1.4.-Comparativa del projecte presentat a l’ajuntament amb la construcció realitzada.
Mitjançant l’arxiu històric de l’ajuntament de Caldes d’Estrac, he localitzat dos plànols
originals del projecte presentat a l’ajuntament. Es un plànol de la planta baixa i la façana
Nord de l’edifici. També he localitzat uns plànols de la anys 50 on apareix la distribució
actual de les tres plantes del mercat. Aquesta documentació es troba a l’annex II.
Com es pot observar en la documentació, el projecte que es registra a l’ajuntament, dista
força de l’edifici actual.
Cal indicar que, no es que es realitzessin modificacions a l’edifici una vegada aquest ja
existia, sinó que la construcció realitzada, ja variava força segons el projecte entregat a
l’ajuntament.
Com es pot veure en el plànol de planta baixa, la distribució inicial contempla dos habitatges
en planta baixa separats per una paret de càrrega, en l’actualitat aquesta paret de càrrega
són tres pilars de fosa.
L’accés a la planta primera es realitzava mitjançant dues escales, una escala ubicada a la
façana Est en el centre, no en un lateral com està ara, i es pujava a una única planta pis. La
segona caixa d’escala es troba en la façana Nord igual que en l’actualitat.
La façana Nord de planta baixa, es la part més fidel al projecte original.
La planta primera es on es comencen a notar els canvis significatius, en el projecte inicial es
marca amb claredat el volum central de l’edifici que arriba fins a la coberta a dues aigües i
es pot apreciar que l’alçada d’aquesta planta primera te dos nivells una alçada de 4.50m
aproximadament i, la del volum central d’aproximadament 6.80m . Es mantenen les
motllures al voltant dels forats arquitectònics de portes i finestres, però en l’actualitat es veu
com les quatre motllures centrals estan tallades pel forjat del balcó de planta segona,
inexistent en el projecte inicial.

La planta coberta del projecte és exclusivament una part de coberta planta i una altre part de
coberta inclinada a dues aigües.
Actualment aquesta planta és la segona planta de l’edifici, on la coberta plana es manté però
es construeixen tres habitatges en el tram central de l’edifici, un segon volum que són les
latrines de la façana oest i per últim el volum de la façana est on es troben dos trasters.
La proporció de coberta inclinada i coberta plana es molt semblant o igual al que existeix en
l’actualitat. es la que no apareix, però, evidentment es va construir.
L’orientació del carener del projecte tampoc es la que s’ha executat, ja que el carener actual,
es completament perpendicular, per tant els faldons de projecte es trobaven a les façanes
Nord i Sud, respectivament, mentre que ara els faldons està orientats a les façanes Est i
Oest.
No he pogut trobar informació del perquè l’edifici ha canviat tant des del projecte fins a
l’execució.
Una possible hipòtesis es que, en veure que es podia fer un espai obert a planta baixa,
substituint la paret de càrrega de la part central de l’edifici, per una jàssera metàl·lica i tres
pilars de fosa, es va observar que es podia treure més rendiment a la planta superior, fins hi
tot reduint l’alçada d’una planta per convertir-la en dues plantes d’habitatges.
S’adjunten plànols del disseny original amb la instància pertinent i plànols dels anys 50 on ja
es veu la distribució actual de l’edifici. Annex I.

5.1.5- Catalogació de l’edifici dins del pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de
Caldes d’Estrac.
L’edifici que ens ocupa,forma part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic
de Caldes d’Estrac, redactat per l’arquitecte Jaume Carné i Cabré.
Aquest Pla especial, te una aprovació inicial del 14 d’agost del 1992; una aprovació
provisional del 30 d’abril del 1993, una aprovació definitiva del 1 de Març del 1995 i finalment
apareix el document refós, el 6 d’octubre de 1995.
Aquest Pla especial es redacta amb la voluntat de protegir el llegat construït de la
col·lectivitat, testimoni de les generacions passades, amb la voluntat de transmetre’l a les
generacions futures.
Amb aquesta voluntat i amb l’acord de la comissió del Govern de l’ajuntament de Caldes el
dia 24 d’abril de 1990, es procedeix a l’encàrrec del treball “ La redacció del Pla especial de
Defensa del Patrimoni del Municipi”
A més a més de la voluntat de la redacció del Pla especial, hi ha un imperatiu legal per ferho, que apareix en el capítol setè de les Normes Urbanístiques del Pla General vigent de
Caldes d’Estrac.
Aquest edifici forma part del 64.2% del patrimoni d’immobles de Caldes.
Aquest document s’adjunta en l’Annex II del treball.

6.- Estat actual de l’Edifici.
6.1 -Descripció de l’edifici:
L’edifici del Mercat Municipal es troba situat a la mateixa Riera de Caldes, pujant a mà
esquerra Es una construcció modernista que fa cantonada Esta composat de planta baixa i
dues plantes, construït el 1906 segons projecte de l’arquitecte Joaquim Sallés i Codina. La
superfície total del sòl és de 391.87 metres quadrats. Té tres façanes i la quarta es mitgera
amb l’edifici contigu. La planta baixa és destinada a usos comercials, és la que acull
actualment el mercat municipal. La façana presenta una gran porta principal, centrada, i
quatre de laterals, dos a dos, però en realitat una d’elles és destinada a l’accés al pis
superior de l’edifici, on es troben els habitatges repartits de la següent manera, en la planta
primera hi ha sis vivendes i a la segona tres més.
La façana principal presenta, a més de les portes, una sèrie de falses columnes amb
contraforts, iguals que la façana que forma cantonada amb aquesta. En aquesta façana que
finalitza en un carreró sense sortida, hi ha un altre accés a les plantes superiors, però està
bloquejada pels veïns i ha quedat inutilitzada. La primera planta, llueix un balcó corregut
amb barana de ferro forjat, que serveix de distribuïdor per accedir a les vivendes, i al
capdamunt de la construcció, continuant les façanes, està el terrat amb uns arcs apuntats i
elements modernistes decoratius. La façana té tres colors: salmó a la part baixa (mercat),
blanc a la part de la primera planta i groc a la segona. El color de la façana de la segona
planta no es veu des del carrer, ja que la façana està retranqueja cap a l’interior una mitjana
de 6.23 m, només es pot detectar un petit volum construït. A l’entrada del mercat hi destaca
un mapa de la distribució de les parades i un rètol amb lletres d’inspiració modernista. A
l'interior, el terra està enrajolat, les bigues i les columnes són de ferro d’estil historicista, de
color vermellós i calades. El local te moltes finestres que comuniquen amb l’exterior, però el
fet de que les parades del mercat estiguin en tot el perímetre i en el centre, fa que moltes
finestres estiguin tancades.

Figura 6.1.1 Planta Baixa

Figura 6.1.2. Planta Primera Figura 6.1.3 Planta Segona

Les vivendes es troben en diferents estats, es a dir, unes reformades i altres en estat origen.
La majoria de vivendes s’han anat modificant segons les necessitats dels usuaris, han
cobert terrasses, han reformat la habitatge mitjançant la redistribució de l’espai, incorporant
banys inexistents inicialment, es a dir no segueixen cap tipus de pauta o normativa.
Seguidament passo a descriure, d’una forma breu, l’estat de cada habitatge.

Per accedir a la planta primera es fa mitjançant una escala de 24 graons. Aquesta planta té
una superfície construïda de 355.62 metres quadrats i la seva façana segueix l’estil
modernista de la planta baixa. Aquesta escala desemboca a un balcó destinat a distribuïdor
per poder accedir a les sis vivendes existents. Totes les obertures estan decorades per
maons esglaonats i detalls ceràmics. Al final d’aquest baló es troba una sortida de la l’escala
posterior de l’edifici, evidentment està bloquejada.
Si es continua pujant l’escala s’accedeix a la terrassa de la planta segona. Aquesta també
serveix com a distribuïdor per accedir a les tres vivendes restants de l’edifici. La construcció
de la segona planta no te res a veure amb les altres dues plantes, amb una superfície de
228.48 m² no s’observen els mateixos detalls constructius. Son parets llises sense cap tipus
d’ornamentació. A part del nucli central hi ha tres volums més: un conjunt a la façana
posterior es la caixa d’escala de l’accés bloquejat pels propietaris i un segon volum que
alberga dues latrines. El tercer volum són un traster i un bany, que estan enganxats a
l’extrem de la façana principal.

Primer primera
Habitatge de 62,90 m². Actualment es de propietat. Està distribuït en tres habitacions,
menjador, cuina, dos distribuïdors i un bany. Cal tenir en compte que dues de les
habitacions no té finestres, ni cap obertura directe que permeti la ventilació o il·luminació
exterior. Només hi ha una habitació que si te finestra però comunica amb el bany que es d’
obra relativament nova, ja que la habitatge original no disposava d’aquesta cambra. Aquest
bany s’ha realitzat en un petit pati cobert on una de les parets es la mitgera amb l’edifici
contigu i l’altre inclou la finestra de la tercera dependència. La habitatge manté el paviment
original en bon estat i el sostre es vist, no te fals sostre. Els tancaments són els originals de
fusta i es troben en força bon estat.

Figura 6.1.5.- Habitatge del primer pis, porta
segona s’hi accedeix des de la terrassa. Es
una de les vivendes que te més
dependències a l’exterior.

Primer tercera

Figura 6.1.4- Habitatge del primer pis, porta
primera, es pot accedir des del replà de
l’escala o des de la terrassa que serveix de
distribuïdor per accedir a la resta de vivendes
de la planta.

Habitatge de 42,56 m². Actualment es de propietat. Està distribuït en una habitació,
menjador-cuina, bany i una petita terrassa a la part posterior. L’habitació te una balconera
que permet la ventilació i l’accés a la petita terrassa. Aquesta habitatge no disposava de
cambra de bany i es va realitzar posteriorment. La habitatge està totalment reformada, no
disposa de fals sostre i té paviment nou, sobreposat a l’antic. Els tancaments són els
originals de fusta i es troben en bon estat.

Primer segona
Habitatge de 46,34 m². Actualment es de lloguer. Està distribuït en dos habitacions,
menjador-cuina i bany. A tenir en compte que una de les habitacions no te finestra, ni cap
obertura directe que permeti la ventilació o il·luminació exterior. L’habitació que te finestra
comunica amb la façana nord de l’edifici, on es troba la terrassa per on es port accedir a
totes les vivendes. La dependència disposa d’un altell. Aquesta habitatge tampoc disposava
de cambra de bany que es va realitzar posteriorment i te ventilació a través de dues finestres
a la terrassa. La habitatge està totalment reformada i disposa de fals sostre i paviment nou
sobreposat a l’antic. Els tancaments no són originals però continuen sent de fusta i estan en
bon estat.

Figura 6.1.6.- Habitatge del primer pis, porta tercera, s’hi accedeix des de la terrassa.
Aquesta habitatge només te una habitació.

Primer quarta
Habitatge de 44,89 m². Actualment es de compra. Està distribuït en dos habitacions,
menjador-cuina, distribuïdor i bany. A tenir en compte que cap de les habitacions no te
finestra, ni cap obertura directe que permeti la ventilació o il·luminació exterior. El bany no es
d’origen i està ubicat a la terrassa posterior de la habitatge. Es d’única dependència de la

casa que té ventilació directe a l’exterior. Una de les habitacions té un petit altell. La
habitatge està totalment reformada i disposa de fals sostre i paviment nou sobreposat a
l’antic. Els tancaments són de PVC i estan en bon estat.

Primer sisena
Habitatge de 44,42 m². Actualment es de propietat. Està distribuït en dos habitacions,
menjador-cuina i bany. Una de les habitacions comunica amb el balcó posterior mitjançant
una petita finestra, l’altre habitació té una finestra a la façana nord. A través del menjador
s’accedeix al balcó de la habitatge. La cambra de bany es nova i es comunica amb l’exterior
a través de una petita finestra i una balconera. La habitatge està totalment reformada
disposa de nou paviment, sobreposat a l’antic i no te fals sostre. Els tancaments són els
originals de fusta i no estan en gaire bon estat.

Figura 6.1.7.- Habitatge del primer pis, porta quarta, s’hi accedeix des de la terrassa. Les
habitacions no tenen ventilació.

Primer cinquena
Habitatge de 48,24 m². Actualment es de compra però no hi viu ningú. Està distribuït en dos
habitacions, menjador, cuina, distribuïdor. Aquesta habitatge només disposa de un WC al
balcó posterior que es d’origen. A tenir en compte que cap de les habitacions no te finestra,
ni cap obertura directe que permeti la ventilació o il·luminació exterior. Les úniques
dependències que tenen ventilació directe a l’exterior són el menjador i la cuina. La
habitatge està amb el paviment original, força deteriorat, tancaments de fusta original, també
deteriorada i no te fals sostre. Mai no s’hi ha fet cap tipus d’actuació.
Figura 6.1.9.- Habitatge del primer pis, porta sisena, s’hi accedeix des de la terrassa. Les
dues habitacions són exteriors.

Segon primera
Habitatge de 55,51 m². Actualment es de propietat. Està distribuït en tres habitacions,
menjador, cuina i bany. Una de les habitacions no te finestra, ni cap obertura directe que
permeti la ventilació o il·luminació exterior. Les altres dues dependències ventilen mitjançant
una finestra cadascuna a l’exterior. La cuina també te una finestra a l’exterior. Com les
altres vivendes, no disposa de bany original, sinó que posteriorment se n’ha construït un de
nou. La habitatge està totalment reformada disposa de nou paviment, sobreposat a l’antic ,
fals sostre i els tancaments són d’alumini. A part aquest habitatge disposa d’un petit traster a
la mateixa planta segona que originalment era el bany de la habitatge.

Figura 6.1.8.- Habitatge del primer pis, porta cinquena, s’hi accedeix des de la terrassa. Les
habitacions no tenen ventilació.

Segon tercera
Habitatge de 72,99 m². Actualment es de propietat. Està distribuït en tres habitacions,
menjador, cuina. Rebedor i bany. Una de les habitacions no te finestra, ni cap obertura
directe que permeti la ventilació o il·luminació exterior. Les altres dues dependències
ventilen mitjançant una finestra cadascuna a l’exterior. La cuina també te una finestra a
l’exterior. Com les altres vivendes, no disposa de bany original, sinó que posteriorment se
n’ha construït un de nou. La cambra de bany original es manté a l’edifici i està ubicada al
costat del bany del pis segon segona, però en aquest cas, aquest està en desús. També
disposa d’un petit traster a la part davantera de l’edifici, juntament amb el traster de
l’habitatge segon primera. La habitatge està totalment reformada disposa de nou paviment,
sobreposat a l’antic , fals sostre. Els tancaments són els originals de fusta i estan en bon
estat.

Figura 6.1.10.- Habitatge del segon pis, porta primera,
s’hi accedeix des de la terrassa del segon pis. Totes
les dependències són exteriors menys el bany.

Segon segona
Habitatge de 59,53 m². Actualment es de propietat. Està distribuït en quatre habitacions,
menjador i cuina. Dues de les habitacions no tenen finestra, ni cap obertura directe que
permeti la ventilació o il·luminació exterior. Les altres dues dependències ventilen mitjançant
una finestra i una balconera a l’exterior. La cuina també te una finestra a l’exterior. Aquesta
habitatge si que manté el bany original però no es troba dins de la resta de la habitatge, sinó
que està en un recinte a part, s’ha de sortir a la terrassa par poder-hi accedir. Aquest bany
no disposa de dutxa o banyera. La cuina també es d’origen i ventila a l’exterior mitjançant
una finestra L’habitatge es totalment d’origen, no disposa de fals sostre. Està en molt mal
estat.

Figura 6.1.12.- Habitatge del segon pis, porta
tercera, s’hi accedeix des de la terrassa del segon
pis, per la part lateral. Una de les dependències
no es exterior i el bany s’ha construït a posteriori.

Figura 6.1.11.- Habitatge del segon pis, porta
segona, s’hi accedeix des de la terrassa del
segon pis, per la part posterior. Una de les
dependències no es exterior i no disposa de
bany dins l’habitatge.

6.1.1.-Documentació gràfica

Figura 6.1.1.1.-Façana Principal, Porta d’accés al pis superior de les vivendes.
Figura 6.1.1.3.- Façana Nord. Torrent Cantalagrava

Figura 6.1.1.2.- Façana principal del carrer Riera ,17; cantonada amb la façana Nord.

Figura 6.1.1.4.- Façana Sud

Figura 6.1.1.6.- Façana Oest

Figura 6.1.1.5.-Façana Oest

Figura 6.1.1.5.-Façana Oest

Figura 6.1.1.7.- Balcó distribuïdor planta primera. Sortida bloquejada escala posterior

Figura 6.1.1.10.- Trasters façana Est. Façana Principal.
Figura 6.1.1.8.- Balcó distribuïdor planta primera. Façana principal

Figura 6.1.1.9.- Terrassa Segona Planta. Porta accés a la habitatge del 2on 1a

Figura 6.1.1.11.- Terrassa planta segona.
Façana Nord

Figura 6.1.1.12.- Terrassa planta segona
Façana Sud.

Figura 6.1.1.13.- Terrassa planta Segona. Façana Oest.

Figura 6.1.1.14.- Terrassa planta Segona. Façana Oest.

Figura 6.1.1.15.- Terrassa planta Segona.
Sortida bloquejada escales posteriors .

Figura 6.1.1.16.- Vista panoràmica edifici.

Figura 6.1.1.17.-Mercat Municipal abans de la reforma de l’estiu del 2010.

Figura 6.1.1.19.-Mercat Municipal en l’actualitat.

Figura 6.1.1.18.- Mercat Municipal abans de la reforma de l’estiu del 2010.

Figura 6.1.1.20.- Mercat Municipal en l’actualitat.

6.2.- Anàlisi dels requisits mínims d’habitabilitat en els habitatges de l’edifici.
Després d’inspeccionar els habitatges del Mercat Municipal, he volgut analitzar el nivell
d’habitabilitat que tenen. Per tal de saber si aquest edifici i els habitatges compleixen amb
els requisits mínims he optat per simular la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat per cada
habitatge. He basat el simulador en el decret 55/2009 del 7 d’abril, que adjunto en format
electrònic i vigent en l’actualitat. (Condicions d’habitabilitat dels habitatges. Decret 55/2009,
7 d’abril)
En el primer capítol d’aquest decret defineix les condicions d’habitabilitat dels habitatges,
distingint-ne els nivells d’exigència segons siguin de nova construcció o usats. En el cas del
Mercat Municipal, he utilitzat el d’habitatges usats, que es pot localitzar en el segon Annex
del Decret.
Adjunto un quadre on s’analitza punt per punt els requeriments que es demanen per obtenir
la cèdula d’habitabilitat i el compliment o no dels 9 habitatges que conformen l’edifici del
Mercat.
Descripció dels elements que s’avaluaran en el quadre següent.
Composició habitatge.
Es refereix a aquelles dependències mínimes que ha de disposar l’habitatge.
Sala: Es refereix a si l’habitatge que s’analitza té sala.
Cambra higiènica: Es refereix a si l’habitatge que s’analitza té cambra higiènica.
Equip de cuina: Es refereix a si l’habitatge que s’analitza té equip de cuina.
Instal·lació directa d’equip de rentat: Es refereix a si l’habitatge que s’analitza te les
preses de llum i aigua necessàries per el funcionament d’un equip de rentat.
Accés.
Es refereix a la ubicació d’entrada a als habitatges.
A través d’espai públic : Es refereix a si l’entrada a l’habitatge és des d’un espai
públic o comú o d’un espai annex al mateix habitatge i que qualsevol d’ells es tingui el
mateix tipus d’accés.
Accés habitatge exclusiu: Es refereix a si l’accés a l’habitatge es exclusiu del mateix
habitatge, que no s’utilitza també per accedir a locals o naus del mateix edifici. Il·luminació
elèctrica dels espais comuns: Es refereix a si els espais d’accés de l’edifici que contenen
l’habitatge, tenen sistema elèctric d’il·luminació i que aquest quedi en funcionament quan es
transita per aquest espai comú.
Construcció.
Es refereix a les condicions en que es troba l’edificació que conté l’habitatge.
Sòlida: es refereix a si la construcció de l’edifici es sòlida. S’ha valorat l’edifici per les
zones que composen cada habitatge.
Ser estanca a les aigües pluvials: Es refereix a si la construcció permet l’entrada de
l’aigua de la pluja. S’ha valorat l’edifici per les zones que composen cada habitatge.
Evitar l’ inundació de l’habitatge: Es refereix a si la construcció permet l’evacuació
d’aigua en el cas de que hi hagi una fuita. S’ha valorat l’edifici per les zones que composen
cada habitatge.
Sòl trepitjable i pavimentat. Es refereix a si el paviment del que disposa d’edifici
permet la circulació i si està pavimentat, evitant la pols i el perill per les persones. S’ha
valorat l’edifici per les zones que composen cada habitatge.

Elements protectors. Es refereix a si l’edifici disposa de baranes en les zones on el
desnivell sigui superior a 60 CMS. S’ha valorat l’edifici per les zones que composen cada
habitatge.
Superfície útil
Es refereix a aquella superfície de l’habitatge que no està ocupada per les parets de càrrega
ni divisòries (mòbils o no), que te una alçada superior a 1,90 m, no s’inclouen les terrasses
ni altres elements exteriors.
Compleix els mínims: Es refereix a si l’habitatge usat disposa d’una superfície útil
mínima de 20 m². aquesta superfície s’ha establert en l’entrada en vigor d’aquest Decret.
Excepcionalment s’admeten habitatges amb una superfície útil mínima, entre 20m² 15 m² si
van estar construïts amb llicència d’obres sol·licitada abans de l’1 de febrer de 1984 i que
disposi de cèdula d’habitabilitat vigent i obtinguda abans de l’entrada en vigor d’aquest
Decret. En el moment que aquests habitatges canviïn de possessió la cèdula caducarà i no
es podrà tornar a obtenir.
Peces
Es refereix als requisits que han de complir la sala i les habitacions.
Compleix Sala: Es refereix si l’espai destinat a sala disposa d’una apertura*¹ en
façana a l’espai públic, pati d’illa o pati de parcel·la directe o a través d’una galeria*², de
manera que entre 0.80m i 2.00 m d’alçada, l’apertura tingui una superfície de 0.80 m².
També ha de tenir una superfície útil no inferior a 10m² i admetre la inscripció d’un quadrat
de 2.40m x 2.40m i no contenir cap aparell higiènic. Si la sala conté l’equip de cuina, la
superfície útil mínima es de 14 m².
Compleix habitacions: Es refereix si l’espai destinat a habitació disposa d’una
apertura*¹ en façana a l’espai públic, pati d’illa o pati de parcel·la directe o a través d’una
galeria*², de manera que entre 0.80m i 2.00 m d’alçada,l’apertura tingui una superfície de
0.40 m².
També ha de tenir una superfície útil no inferior a 5m² i admetre la inscripció d’un quadrat de
1.80m x 1.80m, ser independitza-la no contenir cap vàter, safareig o abocador, ni cap equip
obligatori de cuina o de rentat de roba.
*¹ Com apertura es considera porta o finestra practicable i la superfície d'obertura es la de
pas obert.
*² Com a galeria es considera la peça que té un finestral que dóna directament a l’aire lliure
amb una superfície en alçada no inferior a la superfície en planta de la mateixa galeria..
Equip
Fa referència a les instal·lacions de d’aigua, d’electricitat i de sanejament. Per altre part,
també s’inclou l’equipament del bany i de la cuina i de l’equip de rentat.
Instal·lació d’aigua freda i calenta: Es refereix a d’instal·lació d’aigua de cada
habitatge.
En bon estat: Es fa referència a la l’estat d’aquesta instal·lació, que existeixi
instal·lació, que no tingui pèrdues i estigui en condicions correctes d’ús.
Serveis lavabo cuina i dutxa: Es refereix a si la instal·lació d’aigua arriba al
lavabo, a la cuina i a la dutxa.
Consum de 50 litres a 40 graus: Es refereix a que la instal·lació d’aigua
calenta ha de poder garantir un consum seguit de 50 litres a una temperatura de 40
graus.
Evacuació aigües residuals: Es refereix a que cada habitatge ha de disposar de
sistema d’evacuació d’aigües residuals.

En bon estat: Es fa referència a la l’estat d’aquest sistema, que existeixi
instal·lació, que no tingui pèrdues i estigui en condicions correctes d’ús.
Connectada tots els elements necessaris: Es refereix a que els sistema
d’evacuació estigui connectat a tots els element que precisin evacuació d’aigües
brutes.
Desguassos amb sistema sifònic: Es refereix a que tots els elements que
vagin connectats al sistema d’evacuació han de disposar d’un sistema sifònic per
cada aparell.
Connexió a xarxa pública de clavegueram: Es refereix a que els sistema
d’evacuació d’aigües residuals de l’edifici, estigui connectat a la xarxa pública de
clavegueram.
Instal·lació elèctrica: Es refereix a tota la instal·lació elèctrica i a la connexió de la
mateixa a la xarxa de subministrament.
Punt de llum independent per a cada peça: Es refereix a que cada estança
disposi d’un punt de llum i un interruptor independent.
Endoll a cada equip obligatori: Es refereix a que cada aparell que es demani
dins de l’equipament obligatori, disposi d’endolls d’ús exclusiu. ( Ex. acumulador
d’aigua calenta.)
Dos endolls Sala: Es refereix a si la peça de la sala, disposa de dos endolls.
Dos endolls Cuina: Es refereix a si la peça de la cuina, disposa de dos
endolls.
Un endoll Habitacions: Es refereix a si la peça de l’habitació, disposa d’un
endoll.
No risc a persones ni altres instal·lacions: Es refereix a que la instal·lació
elèctrica no representi un risc per les persones i no interfereixi a altres instal·lacions
de les que disposi l’habitatge.
Equip higiènic: Es refereix als aparells higiènics que amb la dotació corresponent
d’aigua i el desguàs estan destinats a la higiene i l’evacuació.
Format per lavabo, vàter i dutxa: Es refereix a que l’equip higiènic, com a
mínim ha de disposar de lavabo, vàter i dutxa, per complir els requisits necessaris.
Vàter en cambra higiènica independitza-la: Es refereix a si el vàter ha d’estar
inclòs en una cambra higiènica independitza-la.
Dutxa amb sòl impermeabilitzat: Es refereix a si la dutxa disposa d’element en
la seva base que sigui impermeabilitzant.
Paraments de dutxa, impermeabilitzats fins a 2.10m d’alçada: Es refereix a si
la dutxa disposa dels paraments del seu voltant impermeabilitzats fins a 2.10m
d’alçada.
Ventilació: Es refereix a si la cambra higiènica disposa de ventilació a l’aire
lliure directament o a través d’un conducte,el qual s'activi mecànicament.
Equip de Cuina: Es refereix a l’equipament mínim per poder realitzar les tasques de
cuinar.
Disposa de pica i aparell de cocció: Es refereix a si l’equip de cuina disposa
de pica i aparell de cocció de gas o elèctric.
Estigui en la mateixa peça: Es refereix a si dins la peça on està l’equip de
cuina, es troben la pica i l’aparell de cocció.
No disposa de cap aparell de l’equip higiènic: Es refereix a si on es troba
l’equip de cuina hi conviuen elements de l’equip higiènic.
Disposa de ventilació: Es refereix a si la cambra higiènica disposa de
ventilació a l’aire lliure directament o a través d’un conducte,el qual s'activi
mecànicament.
Equip de rentat: Es refereix a si l’habitatge disposa o pot admetre la instal·lació d’un
equip de rentat de roba que ha d’estar format per una presa d’aigua freda, un desguàs i una
presa de corrent.

Figura 6.2.1 Taula anàlisi habitabilitat

Com es pot veure, només un dels habitatges obtindria la cèdula d’habitabilitat. A la resta de
vivendes, si veiem els percentatges, incompleixen algun que altre punt imprescindible per la
seva obtenció.
Dins dels requisits que es demanen, els he separat per resolució viable, es a dir, aquells que
són punts fàcils de resolde i els de resolució no viable, es a dir, aquells que no es poden
executar o que la seva obtenció resulta molt complicada.

Punts de resolució VIABLE

Punts de resolució NO VIABLE

Composició habitatge

Composició habitatge

instal.lació directa d'equip de rentat.

Sala.
Cambra higènica.
Equip de cuina.

Construcció
Elements protectors.

Equip
Instal.lació aigua freda i calenta
En bon estat.
Serveis lavabo, cuina i dutxa.
Consum de 50 litres a 40 graus.

Evacuació aigües residuals
Desguassos amb sistèma sifònic.

Instal.lació elèctrica
Punt de llum independent per cada peça.
Endoll a cada equip obligatori.
Dos endolls sala.
Dos endolls cuina.
Un endoll habitacions.
No risc a persones ni altres instal.lacions.

Equip higiènic
Paraments dutxa impermeab. fins 2,10 m alçada.

Equip rentat
Disposa de instal.lació.

Accés
A través d'espai públic.
Accés habitatge exclusiu.
Il.luminació elèctrica espais comuns.

Construcció
Sòlida.
Evitar que traspuï humitat.
Ser estanca a les aigües pluvials.
Evitar la inundació de l'habitatge.
Sòl trepitjable i pavimentat.

Superfície Útil
Cumpleix mínims.

Peces
Cumpleix sala.
Cumpleix habitacions.

Equip
Instal.lació aigua freda i calenta
En bon estat.
Serveis lavabo, cuina i dutxa.
Consum de 50 litres a 40 graus.

Evacuació aigües residuals
En bon estat.
Connectata tots els elements necessaris.
Connexió a xarxa pública de clavegueram.

Equip higiènic
Format per lavabo, vàter i dutxa.
Vàter en cambra higiènica independitzable.
Dutxa amb sòl impermeabilitzat.
Cambra ventilada.

Equip cuina
Disposa de pica i aparell cocció.
Estigui en una mateixa peça.
No disposa de cap aparell de l'equip higiènic.
Disposa de ventilació.

Perquè es vegi més clar, posaré un exemple:
L’habitatge del Primer Primera incompleix el punt de peces de l’habitatge en l’apartat de les
habitacions degut a que dues d’elles no tenen cap obertura per ventilar. Es podria complir
aquest requeriment si s’enderroqués la paret divisòria d’aquestes habitacions i formessin
part del distribuïdor de l’habitatge o considerar-ho com a trasters mai com a dormitori, degut
a la impossibilitat d’obrir cap finestra. Aquest punt el considero NO VIABLE.

Estructura Vertical.

6.3.- Descripció constructiva edifici

S’ha de tenir en compte que aquest edifici es troba en una zona de la costa del maresme,
per tant en un terreny format per materials detrítics de gra fi-mig, observant canvis bruscos
de la granulometria. La mida de gra va des de llim i sorra mitjana fina fins a sorra grollera i
clastes importants. El terreny de la zona també presenta grans desnivells.
També es un terreny afectat per rieres, tot i que aquestes estan canalitzades, considero
convenient tenir-ho present.

6.3.1.- Dades del solar.
L’illa on s’ubica aquest edifici, objectiu del projecte, està limitat pel Nord, per un carrer sense
sortida anomenat Torrent Cantalagrava, pel sud per el Camí Ral, per l’est, per Carrer de la
Riera i per l’oest per un talús natural i el rec del Molí. El solar que ocupa el mercat te una
superfície de 391.87 m², i la seva edificabilitat es de 975.92 m².

L’estructura vertical de l’edifici està formada per parets de càrrega, fetes de maó massís i en
Planta Baixa es localitzen tres pilars de fundació.
Si descomponc l’edifici en les tres plantes es localitza en planta baixa parets de 60 cms de
gruix i recrescudes en alguns punts amb pilastres que fan augmentar la secció de la paret
fins a 70 cms. També es troben, tres pilars de fosa de ferro de seccions que varien de 33
cms a 21 cm de diàmetre. A la planta primera està composada també per parets de càrrega
de fabrica de maó d’una secció que varia entre 15 cms a la caixa d’escala , fins als de 32
cms de la resta de parets. La planta segona continua amb parets de càrrega de maó però de
gruix uniforme de 15 cms.
Tots els gruixos indicats són els que s’han mesurat in situ, per tant cal descomptar el gruix
que puguin tenir les parets dels diferents acabats que s’hi hagin pogut aplicar en el transcurs
del temps.

6.3.2.-Dades de l’edifici
Com ja he explicat amb anterioritat, en el punt de descripció de l’edifici, aquest està distribuït
en tres plantes, Planta Baixa, on es troba el mercat Municipal, Planta Primera, on es troben
6 habitatges i Planta Segona, on conviuen tres habitatges més.
L’accés principal tant al Mercat Municipal com als habitatges es per la façana Est de l’edifici.

Planta
Planta Baixa Mercat
Planta Baixa Habitatges
Planta Primera
Planta Segona

Superfície Útil
281,58 m²
0,00 m²
289,35 m²
188,03 m²

Superfície
Construida
350,08 m²
41,74 m²
355,62 m²
228,48 m²

Terrassa Planta Primera
Terrassa Planta Segona

63,51 m²
142,62 m²

Superfície Util Habitatges
Superfície Construida TOTAL Habitatges
Superfície Construida TOTAL Edifici

758,96 m²
695,84 m²
915,92 m²

Figura 6.3.2.1.- Quadre de superfícies.

Figura 3.3.1.- Tres pilars de fosa de la planta baixa

Estructura Horitzontal.
L’estructura horitzontal de l’edifici, és, en la seva totalitat, metàl·lica. La coberta es tractarà
més endavant.
A planta baixa trobem dues jàsseres formades per bigues compostes de 50 cms de cantell.
Les jàsseres compostes estan formades per 4 L i un conjunt de làmines transversals que
uneixen les L dos a dos mitjançant reblons. La longitud d’aquestes jàsseres es de 4.87 m

6.3.3.- Sistema Constructiu.
Cimentació.
Degut a la falta d’informació que permet valorar el tipus, dimensió i material de la mateixa i al
tractar-se d’un projecte de final de carrera, no vaig realitzar cales, no es pot definir amb
exactitud el sistema utilitzat.
Una vegada observada l’estructura puc deduir que es tracta d’una cimentació de sabates
corregudes i degut al sòl de la zona, siguin de profunditats importants.

Secció
Jàssera

Alçat de Jàssera

Figura 3.3.2.- Detalls Jàssera

Figura 3.3.3.- Pilar de fosa i jàssera.

A part d’aquesta jàssera, el forjat està format per bigues metàl·liques i revoltó de maó,
formant volta catalana. Les bigues, tot i no poder-les medir exactament degut a l’alçada
existent estan disposades de forma paral·lela amb un intereix de 75 cms. En la zona de
voladís del balcó de la planta primera estan distribuïdes inicialment paral·leles cada 70 cms,
i quan s’arriba a la zona corbada de l’extrem del balcó, les bigues metàl·liques estan
disposades de forma radial. Les bigues tenen una ala d’ aproximadament 10 cms (segons
normalització 9.8 cms) , per tant poden tenir una alçada de 22 cms. Aquestes dades són una
hipòtesis degut a que no s’han realitzat les cales necessàries per documentar correctament
aquesta informació. Tot i ser una hipòtesis , basaré el projecte en aquestes dades.

La formació de la coberta es mitjançant bigues rectangulars de fusta, de dimensions 12cm
de gruix per 25 cms d’alçada i d’una longitud de 6.20 aproximadament. Les dades de
l’estructura de fusta també es basen en hipòtesis degut a la impossibilitat d’accedir a la
sotacoberta.

Figura 3.3.6.- Sota coberta planta segona.

Coberta.
Figura 3.3.4.- Bigues metàl·liques planta baixa.

El forjat de la planta primera també està format per perfils metàl·lics i revoltó de maó,
formant volta catalana amb un intereix que vaira dels 80 als 85 cms. L’ala de la biga es d’
aproximadament 10 cms (segons normalització 9.8 cms, per tant poden tenir una alçada de
22 cms.

La coberta de l’edifici es divideix en dues parts: Coberta plana transitable i una coberta a
dues aigües que cobreix les tres vivendes de la planta segona
La coberta plana, considero que te dues funcionalitats; la primera la més evident, protegir les
vivendes de al planta segona i l’altre funció es la de zona de pas per accedir als tres
habitatges de la planta segona.
Aquesta coberta plana està formada per rajola comuna de ceràmica vermella. col·locada a
trencajunt. La rajola que es veu en l’actualitat és un segon paviment posat a sobre l’anterior,
no es va retirar l’anterior. Es pot observar que a part d’estar en bon estat, les buneres estan
en un nivell bastant inferior i les canalitzacions d’aigua realitzades posteriors a la construcció
de l’edifici han quedat integrades dins del nivell del segon paviment.
La coberta plana ocupa un 40% de la superfície de l’edifici, deixant l’altre 60% per la coberta
a dues aigües.

Figura 3.3.5.- Bigues metàl·liques planta primera.

La següent estructura horitzontal que es troba és la coberta. Aquesta es de bigues de fusta i
amb diferència la que està en pitjor estat. Cada vessant de la coberta, te una superfície de
99.00 m². amb una longitud de 13,39 m. Per poder assumir aquesta longitud, existeix un
mur de càrrega, que el que fa es reduir la llum i el pes de les bigues a la meitat, permetent el
funcionament de la coberta. Tot i així estem parlant que hi ha unes bigues de fusta de
6.50m. La pendent de la coberta es d’aproximadament 17º i el carener es pràcticament
paral·lel a la façana principal (Est).

Figura 3.3.7.- Bunera terrassa planta segona

La coberta a dos aigües, tal com he indicat abans, està formada per bigues de fusta.
Aquestes bigues estan encastades a la paret de fàbrica de maó, per una part a la paret de
façana i per l’altre a la paret, també de càrrega que divideix la llum de la biga. Sobre
d’aquestes bigues de fusta hi ha unes corretges, també de fusta, que aguanten la solera de
peces ceràmiques. Per sobre d’aquesta solera s’hi troben les teules àrabs.
Tal com m’ha passat amb els forjats, no he realitzat cales de la coberta però seguint la
construcció tradicional, puc donar com a correcta aquesta hipòtesis.

Figura 3.3.9.-Barana Planta primera

Figura 3.3.10.- Detall barana planta
primera

La barana de l’escala que comunica les plantes també és de ferro i es de les mateixes
característiques que la barana de la planta segona, barrots rodons i passamà ovalat.

Figura 3.3.8.- Coberta a dues aigües.

Divisions interiors.
Les divisions que trobem dins dels habitatges estan executats amb maó ceràmic i són de
diferents gruixos

Tancaments exteriors.
Els tancaments exteriors de les vivendes són tots de fusta, menys els de la vivenda del 1er
4ta que són d’alumini. Alguns són d’origen i altres, han estat substituïts per nous
tancaments, també de fusta.

Figura 3.3.11.-Barana Planta Segona

Figura 3.3.12.- Detall barana planta segona

Revestiments exteriors.
Tancaments interiors.
Els tancaments interiors són també de fusta, com he dit abans, en alguns pisos es l’original i
en altres han estat substituïdes. A comentar que, hi ha pisos que al construir els banys dins
de l’habitatge, han realitzat tancaments per aquestes dependències de PVC o alumini, com
per exemple en el pis 1er 1a i en el 1er 5a.,

Serralleria.
La serralleria dels balcons de la planta primera està formada per peces de ferro colat, i
posteriorment pintat de negre. Es pot veure com els barrots tenen molta ornamentació, el
passamà es ovalat, també de ferro.
En canvi , la serralleria de la planta segona, és molt més senzilla, formada per barrots
rodons i el passamà es ovalat, igual que el de planta primera. Els elements decoratius,
també fets de ferro, que existeixen a la façana est de la planta segona són de ferro de
secció rectangular.

Els revestiment exterior dels murs es un arrebossat de morter de ciment i després pintura.
La pintura si que es de diferents colors. A la planta baixa hi ha aplicada una pintura de color
salmó, a la planta primera hi ha color blanc i a la planta tercera hi ha aplicat el color blanc i
un color grogós.

Paviments exteriors.
Com a paviments exteriors ,em refereixo als que es troben en les zones comunes de l’edifici
com són les terrasses i les escales.
Les terrasses tenen paviment de rajola ceràmica vermella. El de la terrassa del primer pis es
l’original mentre que el de la terrassa del segon pis es més nou ja que es una segona capa
instal·lada.
El paviment que hi ha l’escala i als replans, es un terratzo format per marbres de colors
grisosos.

Figura 3.3.13.- Acabat exterior planta baixa

Figura 3.3.14.- Acabat exterior planta
segona.

Revestiments interiors.
Les revestiments interiors són de guix, i en algunes dependències, s’ha aplacat amb rajola
ceràmica fins a mitja alçada. Ho he localitzat en banys i cuines reformades. Les que són
d’origen no tenen rajola a les parets.

Figura 3.3.18.-Paviment
escala accés.

Figura 3.3.19.-Paviment
terrassa planta primera.

Figura 3.3.20.-Paviment
terrassa segona planta.

Paviments interiors.

Figura 3.3.15.-Bany del pis 2on 1a

Figura 3.3.16.- Bany del pis 1er 6a

Com a paviments interiors,em refereixo als que estan dins dels habitatges. La majoria de
paviments existents són diferents, en vaig reconèixer d’originals i altres de nous,
sobreposats a l’antic. En cap cas dels paviments nous, s’ha retirat l’antic
Pis

Tipus de paviment existent

Primer Primera
Rajola vermella (Original)
Primer Segona
Paviment ceràmic acabat esmaltat
Primer Tercera
Rajola vermella (Original)
Primer Quarta
Paviment ceràmic acabat esmaltat
Primer Cinquena
Paviment ceràmic acabat esmaltat
Primer Sisena
Rajola vermella (Original)
Segon Primera
Paviment ceràmic acabat esmaltat
Segon Segona
Rajola vermella (Original)
Segon Tercera
Paviment ceràmic acabat esmaltat
Figura 3.3.21.- Identificació paviments segons habitatge
Figura 3.3.17.-Cuina del pis 1er 3a

Sostres.
Els sostres de la planta primera, la majoria són vistos, es a dir es veu la bigueta metàl·lica i
la rajola ceràmica enguixada. Només hi ha dos pisos que tinguin cel ras, el 1er 2a i el 1er 5a.
Al segon pis hi ha cel ras a sota coberta, per tant als tres habitatges que hi ha. Dos d’ells
s’han instal·lat un altre sostre per sota el cel ras original. Són continus i de guix.

Comunicació entre plantes.
Les plantes de l’edifici es comuniquen mitjançant dues escales , una es troba a la façana Est
i l’altre a la façana Nord. L’escala de la façana Nord està en desús i en molt males
condicions. L’escala de la façana est (principal), està formada per quatre trams; el primer i el
segon tram són de dotze graons, el tercer de quinze i el quart de quatre graons. L’estesa es
de 30 cms de mitja, i la contrapetja es de 19 cms. L’amplada de l’escala es de 76 cms i té
una barana de ferro
Tots els trams de l’escala estan creats amb volta catalana.

Figura 3.3.22.-Paviment. Últim tram d’escales on s’observa la volta catalana

Instal·lacions.
L’edifici té electricitat a totes les plantes i també aigua corrent.
No disposa de Gas Natural, sinó que alguns veïns utilitzen bombones de butà tant per cuinar
com per els acumuladors d’aigua.

6.4.- Fitxes de Lesions.
En aquest apartat s’adjunta una selecció de fitxes de lesions on s’explica el seu origen,
les causes que l’han provocat i la reparació de les mateixes. S’adjunta un croquis de
les plantes per ubicar la lesió detectada.
Tot i existir aquest croquis, l’ubicació exacte de la lesió no es pot apreciar
correctament. Per tal de que aquest punt quedi completament clar i no doni peu a
confusions, en el capítol 8 d’aquest treball, juntament amb l’aixecament gràfic de
l’edifici, s’adjunten els plànols de les lesions detectades en la totalitat de cada planta.
En els plànols apareix la referència de la fitxa, per tal de localitzar-la ràpidament.
Aquests plànols també ajuden a detectar les zones on es concentren més o menys
lesions i poder també analitzar el perquè d’aquestes concentracions.

1

FITXES DE LESIONS

Humitat per capil·laritat
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe L’aigua del terreny, que per capil·laritat, ascendeix a través de la paret de la
fàbrica i que trasllada aquesta humitat a part de la solera. Eflorescències.

Indirecte Error de projecte al no preveure que la fàbrica ceràmica no disposa
d’impermeabilització

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Es localitza a tot l’accés de l’edifici. Marques d’humitat en el paviment, només en la zona més
propera a la paret de càrrega. En algunes zones la paret està pintada i en altres es veu el maó amb
les eflorescències provocades. S'exten a la paret fins una alçada de 30 cms.

Actuació
Per evitar aquesta humitat es pot aplicar una barrera horitzontal estanca mitjançant talls en tot el
gruix a la base de les parets, millor per sota la solera, per introduir-hi un full de material plàstic
especial que farà de barrera juntament amb la injecció d’un morter format per resines sintètiques. Es
un tractament d’elevat cost, però soluciona el problema radicalment.

Situació dins l'edifici

Fotografies

Recinte comptadors Aigua

Entrada Edifici

3

FITXES DE LESIONS

Oxidació perfileria metàl·lica. Ales inferiors.
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe No s’hauria d’entendre com a lesió. És un procés patològic. Reacció produïda pel
contacte de l’oxigen de l’aire amb l’acer del perfil laminat.

Indirecte
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Transformació en òxid de la capa superficial de l’ala del perfil metàl·lic. Es una pel·lícula molt fina.
En ninguna de les bigues inspeccionades s’ha observat pèrdua de secció.

Actuació
Recinte comptadors Aigua

S’ha de netejar amb un raspall de pues d’acer la zona afectada, sobretot les bigues oxidades que es
detecten en zones humides i aplicar una pintura anticorrosiva. Es recomanable la ventilació per
evitar humitats permanents. No s’ha detectat cap biga que presenti pèrdua de secció en l’ala del
perfil metàl·lic.

Situació dins l'edifici

Fotografies

Comptadors Aigua PB

Primer Primera
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Tensions diferencials
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Diferència de càrrega que reben les parets. La zona més conflictiva es por on ha
trencat la paret més dèbil

Primer Primera

Indirecte
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió
Primer Primera

Primer Quarta

Primer Quarta

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Aquesta patologia presenta diferents lesions provocades per la mateixa causa i algun punt agreujant
com pot ser la presència d’humitat. Per entendre aquesta patologia es millor explicar la seva
localització. Es una zona on es troben tres parets de càrrega; dues exteriors, que són de tancament
amb un gruix de 31 cms i l’altre de 15 cms. La tercera paret es de càrrega però interior amb un
gruix de 33 cms. Les dues parets de més gruix suporten, també, els esforços que els hi transmet
l’edificació de la segona planta, mentre que la paret de 15 cms de gruix, rep únicament, la càrrega
de la terrassa transitable de la segona planta.
Esquema parets: (els números indiquen la ubicació de les fotografies adjuntes)
La paret de 15 cms de gruix rep les tensions de les altres parets i
al ser la més dèbil es la que no ha pogut suportar-les i s’ha
col·lapsat. Les fissures i esquerdes que apareixen a les altres
dues parets de càrrega són degudes a la unió que existeix entre
les tres parets i l’assentament també es reflecteix en elles. Les
filtracions d’aigua de la coberta degut al mal estat del paviment,
5
poden haver afavorit al deteriorament del maó i el morter de la
6
7
4
8
3
paret de càrrega. A la part superior de la paret on apareixen les
2
esquerdes es mostren taques d’humitat i presència de floridures.
1

Actuació

Primer Cinquena

Primer Cinquena

La lesió actualment ja està reparada. El procés d’actuació ha de ser la col·locació d’uns testimonis
per veure si l’esquerda s’ha estabilitzat. Després grapar la paret amb unes barilles de ferro i aplicar
resines epoxi i reomplir l’esquerda. En aquest cas, degut a la gravetat de la lesió, es van instal·lar
uns contraforts (en aquest cas dos perfils metàl·lics IPN) per tal d’evitar que la paret fletxés
completament. La filtració d’humitats també s’ha resolt amb la instal·lació d’un nou paviment, sobre
l’antic, a la terrassa. Les esquerdes i fissures s’han de reparar amb una malla de polietilè,i el
reompliment amb resina. La humitat s’ha de netejar i posteriorment, aplicar una pintura antihumitats.

Situació dins l'edifici

Primer Sisena

Primer Sisena

Fotografies

Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 8

Fotografia 3

Fotografia 4

Fotografia 5

Fotografia 6

Fotografia 7
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FITXES DE LESIONS

Humitats per filtració coberta i façana
Mecànica
Física
Química

Identificació de la Lesió
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe La filtració per la coberta de l’aigua de pluja, que provoca les humitats en alguns

Humitat per filtració planta segona
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Filtració d’aigua de la planta segona on es troben les latrines.

punts del sostre i de la paret de façana.

Indirecte
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Filtració d’aigua de la planta segona, la zona on estan les latrines. En aquesta zona coincideix el
mur que separa el recinte d’escala en desús i la paret de les latrines. Aquesta paret es en part de
façana i està en mal estat. Aquests despreniments de pintura poden ser provocats per la filtració

Actuació
Revisió dels baixants de la segona planta que no tinguin pèrdues d’aigua. Seguidament s’ha tractar
la paret superior d’aquesta zona que es de façana i te importants filtracions d’aigua que es
reflecteixen al sostre de la planta primera.

Situació dins l'edifici

Fotografies
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Indirecte
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Es detecten taques d’humitat al cel ras i als laterals de la fusteria amb presència de floridures.
Aquesta humitat es filtra per la coberta (teula àrab) i possiblement per les juntes entre l’estructura
de fàbrica ceràmica i la fusteria de tancament.

Actuació
S’ha d’aconseguir impermeabilitzar correctament la coberta i aconseguir estanquitat entre els
tancaments i la fàbrica de ceràmica. Per la coberta s’ha de revisar l’estat de les teules, si estan
soltes o no, si estan solapades correctament... La façana està deteriorada per tant no compleix
amb estanquitat, permitent la filtració per humitat dins l’habitatge.. Quan les filtracions estiguin
resoltes s’han de netejar i raspar les parets per fer desaparèixer les floridures i aplicar pintures per
la nova aparició. També es important que aquesta dependència estigui ben ventilada.

Situació dins l’edifici

Fotografies
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FITXES DE LESIONS

Esquerda envà i cel ras habitació
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Assentament de la coberta. La coberta s’ha assentat de tal manera que qualsevol
envà rep càrregues de l’estructura superior.

Indirecte Excés de fletxa de les bigues de fusta de la planta coberta. Error en l’execució
del projecte.

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Esquerda paral·lela a les bigues de la coberta. Es detecta en tot el cel ras i la paret de fàbrica que
ha trencat el maó. Aquesta paret es troba sota el punt mig de la biga de coberta, per tant, en el punt
de flexió màxima d’aquesta. Aquesta esquerda no es detecta a l’altre costat de l’envà degut a que la

Actuació
Per tal d’arreglar aquesta lesió, s’ha d’estabilitzar la deformació de les bigues de fusta de la coberta
i comprovar que l’assentament s’ha controlat. Tot i ser un envà s’ha de grapar la paret amb un ferro
en forma de U, seguidament reomplir l’esquerda amb una resina epoxi i aplicar una malla de
polietilè, per tal de donar més elasticitat a l’acabat. La reparació del sostre no es posaran grapes ja
que es un sostre de guix i canya. Es reomplirà l’esquerda amb guix i es pintarà de nou.

Situació dins l'edifici

càrrega ha fallat. Falta de Manteniment.

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Esquerda visible perfectament per la part exterior de l’habitatge. La causa d’aquesta lesió es
deguda a la unió inadequada de la trava de les dues parets. Actualment està reparada. Per la part
exterior es veu la reparació just en la trobada de les dues parets i en d’interior es detecta una gran
presència d’humitat i taques negres de floridura. Aquesta humitat va anar augmentant amb l’aparició
de l’esquerda, ja que la penetració d’aigua era superior. Tot i que ara l’esquerda està reparada, les
filtracions a través de la façana continuen.

Actuació
Actualment l’esquerda està arreglada. S’han instal·lat dues grapes, en forma de L per tornar a
realitzar la trava entre les dues parets. Per poder reparar la causa que provoca la entrada d’humitat
a l’habitatge, s’ha de reparar l’acabat de la façana, ja que es la font de les humitats. Una vegada
arreglada la causa es pot reparar la lesió. L’augment d’entrada d’humitat per l’existència de
l’esquerda,es una humitat accidental, que va quedar reparada en el moment que es va reparar
l’esquerda. Les marques d’humitat s’han de deixar assecar i seguidament, eliminar tot el material no
adherit correctament a la paret, aplicar una pintura antihumitats i pintar de nou les parets. Un tema
important també en aquesta lesió es la necessitat de ventilar l’habitació per evitar l’aparició de
floridures, provocades per condensació.

Situació dins l’edifici

Fotografies

47

FITXES DE LESIONS

Esquerda paret. Llei de trava. Humitats per filtració,
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Filtració d’aigua per l’acabat de la façana
Indirecte Error en l’execució de les parets de càrrega,La trava entre les dues parets de

Fotografies

48

FITXES DE LESIONS

Humitats per filtracions de la façana.
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Filtracions d’aigua a través de la façana de l’edifici. Les filtracions també es
produeixen per la unió entre la fusteria de fusta i la fabrica de maó.

Indirecte Falta de manteniment
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Marques de humitats en la paret de façana, també es detecten esquerdes de l’acabat de la paret i
despreniments de pintura. Totes aquestes lesions són causades per humitat. Per una part hi ha la
humitat per filtració de la façana però s’ha d’indicar que aquesta cambra és la cuina i es considera
una cambra humida per tant es detecten humitats per condensació

Actuació

Humitats interiors de l'habitatge

En aquest cas s’ha de substituir l’acabat de la façana per evitar més filtracions. Una vegada la causa
estigui resolta, es pot reparar la lesió. També es recomanable substituir el tancament de la finestra ja
que està en molt mal estat i servirà per evitar les filtracions que es puguin produir entre la fàbrica
ceràmica i el tancament de fusta,així millora l’estanquitat de l’habitatge. Les taques d’humitat s’han de
deixar assecar i seguidament, eliminar tot el material no adherit correctament a la paret, aplicar una
pintura antihumitats i pintar de nou les parets. Un tema important també en aquesta lesió es la
necessitat de ventilar l cuina per evitar condensacions.

Situació dins l’edifici

Fotografies

Esquerda grapada

6.5.- Obsolescències instal·lacions.
Després d’analitzar totes les lesions de l’edifici, també he detectat que, algunes
instal·lacions de l’edifici han quedat obsoletes, algunes ja no s’utilitzen, però d’altres encara
són usades per els veïns de l’edifici.

6.5.1.- Canalitzacions de plom.
He detectat l’existència de canalitzacions d’aigua realitzades amb plom.
Segons el CTE-DB-Salubridad, punt 6.2.5 queda completament prohibit, en l’actualitat l’ús
de plom o tubs d’alumini, per realitzar les instal·lacions d’aigua.
Els edificis com el mercat Municipal que encara te part de canalitzacions de plom, es
recomana canviar-les, degut a que s’ha comprovat que el nivell de plom que pot portar
l’aigua es molt superior al recomanat per departament de salut (deu micrograms per litre).
Al no ser una actuació obligada, de moment, es recomana la substitució de tota la
canalització de plom, per un altre material.
Figura 6.5.2.1.- Baixant de fibrociment

6.5.3.- Dipòsits d’aigua
Tot i que l’edifici funciona amb aigua corrent, l’edifici manté dipòsits d’aigua en algunes
zones de la coberta. Tots aquests dipòsits s’haurien de retirar, per tal de sanejar l’edifici i no
anar acumulant elements obsolets que a part d’un dany estètic a l’edifici representa un
sobrepès innecessari que ha de suportar l’estructura de l’edifici.

Figura 6.5.1.1.- Canalitzacions de plom vistes.

6.5.2.- Baixants de fibrociment
Durant l’inspecció de l’edifici, també he detectat l’existència de baixants de fibrociment.
Evidentment, es un element que també ha quedat obsolet i s’hauria de decidir de substituirlos, per tal d’evitar trencaments provocant filtracions d’humitat dins dels habitatges. El que
s’hauria d’analitzar es si, aquestes baixants de fibrociment contenen o no amiant. En el cas
que si en continguessin, si que es obligat retirar-ho per empreses especialitzades, degut a la
seva alta toxicitat i substituir-los per baixants de PVC o altres materials.
En el CTE només es parla de fibrociment, per realitzar acabats de revestiment de façana
amb una resistència molt alta a la filtració. No es parla de fibrociment per cap altre tipus de
material per la construcció.

Fitxa 6.5.3.1.- Dipòsits d’aigua a la coberta de l’edifici

Instal·lació elèctrica edifici.
Una altre de les instal·lacions que presenta evidencia d’estar obsoleta es d’elèctrica. Els
comptador general de l’edifici es troba sense cap tipus de protecció a l’entrada de
l’habitatge. La instal·lació no presenta cap tipus de sectorització amb diferencials i no està
protegida per evitar que tothom hi pugui accedir i es troba fora de la normativa vigent.
La posada al dia segons l’actual reglament elèctric de baixa tensió és la millor opció per a
una llarga vida a la instal·lació i a l’edifici.
Cada habitatge disposa del seu comptador dins del pis, no estan centralitzats. També serà
necessari revisar l’estat del cablejat, ja que, veient com es troben els comptadors, podria ser
que tot el cablejat estigués protegit amb teixit en comptes de material plàstic com en
l’actualitat.

Instal·lació elèctrica edifici.

6.6.- Peritatge de l’estructura de la coberta.

Cargues variables:

Càlcul del les bigues de coberta, partint de la hipòtesis següent:

H2: Sobrecàrrega d’ús ( càrrega uniforme ) CTE ( SE-AE Taula 3.1 )

Llum de càlcul: L = 6,79 m
Distancia entre eixos: D = 0,55 m
Classe resistent: C18, que triat aquesta fusta basant-me en el llibre d’Antoni Paricio “Secrets
d’un sistema constructiu l’Eixample” ( propietats segons SE-M Taula E.1 )

Categoria G1.
Sobrecàrrega de coberta inclinada: 1 kN/m²

S’ha de tenir en compte que la longitud de les bigues que formen la coberta a dues aigües
són diferents, pel que analitzo la més desfavorable.
Tots els valors numèrics que apareixen en els càlculs i que han de ser extrets de la presa de
dades de la coberta no són reals degut a la impossibilitat d’accedir a mesurar els
sotacoberta.
Hipòtesis de Càlcul
Hipòtesis 1: Càrregues permanents: duració permanent.
Hipòtesis 2: Sobrecàrrega d’ús ( Càrrega uniforme ). Duració mitja.
Sobrecàrrega de neu.
Sobrecàrrega de vent.
Cargues permanents:
Pes material:
Cel ras de canya : 0,070 kN/m²
Entrebigat ceràmic: 0,400 kN/m²
Teula àrab amorterada: 0,500 kN/m²
Llistó de fusta: 0,05 kN/m²
Pes propi dels cabirons de fusta laminada, tant dels que hi ha sobre les bigues com les que
hi ha suportant el cel ras. Dimensions: 0,08 x 0,06 m de classe resistent C18 (320 Kg/m³)
amb un intereix de 0,30 m i de 0,55 m respectivament:
Cabirons sobre biga:
0,08 m x 0,06 m x 320 = 1,536 kg/m
1,536 / 0,55 = 2,792 kg/m² = 0,0279 kN/m²
Cabirons cel ras:
0,08 m x 0,06 m x 320 = 1,536 kg/m
1,536 / 0,30 = 5,120 kg/m² = 0,0512 kN/m²
De les bigues amb seccions de 0,25m x 0,12m de la classe resistent C18 (320 Kg/m³) amb
un intereix de 0,55 m:
0,25 x 0,12 m x 320 = 9,60 kg/m
9,60 / 0,55 = 17,45 kg/m² = 0,175 kN/m²
Total càrregues permanents: 1,274 kN/m²
Per una separació entre eixos de bigues de 0,55 m:
Qp = 1,274 x 0,55 = 0,701 kN/m

Sobrecàrrega de neu CTE ( SE-AE Taula E.2 )
Zona de clima 2 – Altitud 0 m (nivell mar)
Sobrecàrrega de neu: 0,4 kN/m²
Sobrecàrrega de vent CTE ( SE-AE Annex D )
Qe = qb x CE x Cp
Qb = 0,5 x  x Vb²
0,5 x 1,25 x 29² = 0,525 kN/m²
CE: Coeficient d’exposició: CTE ( SE-AE Taula 3.3 )
Grau d’aspresa de l’entorn ( I )
Altura del punt = 12 m
Coeficient d’exposició = 2,9
Cp: Coeficient de pressió: CTE ( SE-AE Taula D.4 )
Direcció -45º    45 º
Pendent 15º - A ( m² )  10
Zona G, H, F = 0,2; 0,2; 0,2
Qe = qb x CE x Cp = 0,525 x 2,9 x 0,2 = 0,305 kN/m²
Total càrregues variables = 1,705 kN/m²
Per una separació entre eixos de bigues de 0,55 m.
Qv = 1,705 x 0,55 = 0,938 kN/m

Combinacions d’hipòtesis
CTE ( SE - Taula 4.1 )
Combinació 1: 1,35 x H1
Combinació 2: 1,35 x H1 + 1,50 x H2

Càlcul de la Deformació

Limitacions respecte a la deformació establertes en el CTE ( SE 4.3.3. )

Fletxa deguda a les accions permanents.
Càrrega uniforme deguda a les accions permanents Qp = 0,701 kN/m

5qp  l4
5  0, 701 6, 794
fp 

 0, 00138m
384  E  I
384  9000000  0, 00156

I

b  h 3 0,12  0, 253

 0, 000156m 4
12
12

Fletxa deguda a les accions variables.

Integritat: per la combinació d’accions característica considerant només les deformacions
que es produeixen després de la posada en obra de l’element, la fletxa relativa és menor
que 1/300 ( Resta dels casos )
Wact < L/300
Wact = 0,00266
6,79/300 = 0,0226
0,019 < 0,0226

Compleix la integritat dels elements constructius. Es suficientment rígida

Confort dels usuaris: per la combinació d’accions característica, considerant només les
accions de curta duració, la fletxa relativa, és menor que 1/350
W3 < L/350

Càrrega uniforme deguda a la sobrecàrrega d’ús: Qv = 0,938 kN/m

5qp  l4
5  0,938  6, 794
fv 

 0, 0183m
384  E  I
384  9000000  0, 00156
W1: Fletxa de la biga deguda a les accions permanents.
W1 = fp = 0,00138 m
W2 : Fletxa de la biga deguda als afectes de llarga duració de les accions permanents.
W2 = fp x Kdef = 0,00138 x 0,6 = 0,000828 m
Kdef : classe de servei 1 i fusta massissa ( SE-M Taula 5.1 )
W3: Fletxa deguda a les càrregues variables.
W3 = fv = 0,0183 m
Wact: Fletxa activa, deformació que considera la deformació causada per la fluència de lo
permanent (W2) i la causada per les càrregues variables (W3).
Wact = W2 + W3 = 0,000828 + 0,0183 = 0,019 m
Wmax: Fletxa màxima, deformació que considera la deformació deguda a les càrregues
permanents considerant la seva fluència i la deformació deguda a les càrregues variables
considerant la seva fluència en combinació casi permanent. ( SE Equació (4.8) ).
Wmax = fp ( 1 + Kdef ) + fv  2 ( 1 + Kdef ) = 0,00138 x ( 1 + 0,6 ) + 0,0183 x 0,3 x (1+0,6) =
0,00181 + 0.000637 = 0,0109 m

W3 = 0,0183 m
6,79/350 = 0,0194
0,0183 < 0,0194

Compleix

Aparença de l’obra: per la combinació d’accions casi permanent, la fletxa relativa és menor
que 1/300.
Wmax < L/300
Wmax = 0,0109
6,79/300 = 0,0226
0,0109 < 0,0226

Compleix

Comprovació a Flexió Simple.
Comprovació a flexió simple segons CTE ( SE-M 6.1.6 )

 m,d
k crit  f m,d

rel ,m 

1

f m,k

 m,crit

Kdef : classe de servei 1 i fusta massissa ( SE-M Taula 5.1 )

 m,crit  0, 78

E0.05  b 2
6000 1202
 0, 78
 39, 70N/mm 2
Lef  h
6790  250

E0,05 : Taula E1, SE-M
B: ample de la secció
H: alçada de la secció
Lef: longitud eficaç a bolcat lateral
Fm,k: Taula E3, SE-M

Resistència de càlcul a flexió (DB-SE-M Taula 2.3)

f m ,d  K mod

f m,k

M

 0, 6

18
 8.31N/mm 2
1.3

Kmod: Classe de servei 1 i classe de duració de la càrrega permanent.

f m,k

rel ,m 

 m,crit



18
 0, 67
39, 70

rel ,m < 0.70 No fa falta la comprovació a bolc lateral

Combinació 2
1,35 x H1+ 1,50 x H2 = 1,35 x 4 039 870+ 1,50 x 5 405 705 = 13 562 382 Nmm
Tensió de càlcul a flexió càrrega permanent.

Tensió de càlcul a flexió:

 m,d 

 m, y ,d 

Md
W

H1 Moment flector de càlcul de càrregues permanents

M dp 

q p ×l2
8



701 6, 792
 4039,87 Nm  4039870Nmm
8

H2: Moment flector de càlcul de càrregues variables

q v ×l2 938  6, 792

 5405, 705 Nm  5405705Nmm
M dv 
8
8
Wy 

b  h 2 0,12  0, 252

 0, 00125m 3  1250000mm3
6
6

M y,d
Wy



13562382
 10,849N/mm 2
1250000

Resistència de càlcul a flexió

f m ,d  K mod

f m,k

M

 0, 6

18
 8.31N/mm 2
1.3

Utilitzant els coeficients de seguretat establerts actualment amb el CTE, obtinc el resultat de
que l’estructura existent no suporta la tensió, per tant aquesta estructura es col·lapsa.
El que faré seguidament, es disminuir els coeficients de seguretat aplicats e les cargues
permanents i variables, ja que en la data de construcció de l’edifici, a principi del segle XX,
aquests coeficients no es tenien en compte.
S’han de recalcular les tensions que rep l’estructura amb els nous coeficients de seguretat
que establiré tenint en compte les premisses indicades
Taula d’ajustament d’aplicació dels coeficients de seguretat segons les càrregues
permanents i variables.

Combinació 1
1,35 x H1 = 1,35 x 4 039 870 = 5 453 824,50 Nmm
Tensió de càlcul a flexió càrrega permanent.

 m , y ,d 

M y,d
Wy



5453824.50
 4,363N/mm 2
1250000

L’anàlisi que he realitzar es disminuir en 0.05 punts els coeficients de seguretat fins assolir
un valor en que la tensió que suporta la fusta sigui superior a la tensió rebuda per les
càrregues que suporta

Resistència de càlcul a flexió

f m ,d  K mod

f m,k

M

 0, 6

18
 8.31N/mm 2
1.3

Combinació 2 corregida
1,00 x H1+ 1,15 x H2 = 1,00 x 4 039 870+ 1,15 x 5 405 705

= 10 256 430,75 Nmm

Tensió de càlcul a flexió càrrega permanent.

 m, y ,d 

M y,d
Wy



10256430, 75
 8, 205N/mm 2
1250000

Resistència de càlcul a flexió

f m ,d  K mod

f m,k

M

 0, 6

18
 8.31N/mm 2
1.3

Per la combinació més desfavorable. La combinació 2 corregida, la coberta compleix amb la
seva capacitat de flexió.

Comprovació a Tallant.
D’aquesta manera he aconseguit comprovar que pràcticament no hi ha aplicat cap coeficient
de seguretat aplicat a les càrregues. Aquests valors són els que utilitzaré a partir d’ara.
Els coeficients aplicats són:
Càrregues permanents valor 1 (no hi ha coeficient aplicat)
Càrregues variables valor 1.15
Calculo de nou les tensions amb els nous coeficients de seguretat.
Combinació 1 corregida
1,00 x H1 = 1,00 x 4 039 870= 4 039 870 Nmm
Tensió de càlcul a flexió càrrega permanent.

Comprovació a tallant segons CTE ( SE-M 6.1.8 )

d
f v,d

1

 d = Tensió de càlcul tallant
f v,d =Resistència de càlcul a esforç tallant
Esforç tallant degut a les càrregues permanents:
H1: Càrregues permanents

Vy 

q p ×l
2



701 6, 79
 2379,895 N
2

H2: Càrrega variable

Vy 

q p ×l
2



Resistència de càlcul a esforç tallant

938  6, 79
 3184,51N
2

Combinació 1
Vy,d = 1,00 x H1 = 1,00 x 2 379,895 = 2 379,895 N

f v ,d  K mod

Vy,d

f v,d

Vy,d: esforç tallant
Resistència de càlcul a l’esforç tallant:

f v ,d  K mod

f v,k

M

 0, 6

18
 8.31N/mm 2
1.3

Kmod: classe de servei 1 i classe de duració de la càrrega permanent ( SE-M )
Fv,k: valor característic de la resistència a tallant. ( SE-M )

 M : coeficient parcial de seguretat per la propietat del material ( SE-M )
d
f v,d



0,119
 0, 014  1
8,31

Compleix la comprovació a tallant per les càrregues permanents.

18
 8.31N/mm 2
1.3

 M : coeficient parcial de seguretat per la propietat del material ( SE-M )
d

 y ,d

M

 0, 6

Kmod: classe de servei 1 i classe de duració de la càrrega permanent ( SE-M )
Fv,k: valor característic de la resistència a tallant. ( SE-M )

Tensió de càlcul a tallant:

2379.895
 1,5
 1,5
 0,119N/mm 2
b×h
120  250

f v,k



0, 278
 0, 033  1
8,31

Ty,d: tensió de càlcul a tallant
Fv,d: resistència de càlcul a esforç tallant
Per la combinació més desfavorable, la combinació 2, compleix amb la seva capacitat a
tallant.
Comprovació al Foc EI-60.
Comprovació al foc de la estructura de forjat, on les bigues queden exposades al foc en tres
de les seves cares.
Càlcul de la secció reduïda, per a una resistència al foc de 60 minuts:
Profunditat de carbonització nominal de càlcul:
Dchar,n =  n x t = 0,70 x 60 = 42 mm

 n: velocitat de carbonització nominal, fusta laminada amb densitat característica C18 ( 320
kg/m³ ) ( SI - Taula E1 )

Combinació 2
Vy,d = 1,00 x H1 + 1,15 x H2 = 1,00 x 2 379,895+1,15 x 3 184,51 = 5 564.41 Nmm

Def = d char, n + K0 x d0 = 42 + 1 x 7 = 49 Profunditat carbonitzada nominal de càlcul.

Tensió de càlcul a tallant:

T: duració de l’exposició al foc. Resistència al foc per a ús administratiu amb alçada
l’evacuació de l’edifici < 15 m.

 y ,d  1,5

Vy,d
b×h

 1,5

Vy,d: esforç tallant

5564, 405
 0, 278N/mm 2
120  250

Profunditat eficaç de carbonització:
Hef = h – def = 250 – 45 = 205 mm
Bef = b – 2 x def = 120 – 2 x 45 = 30 mm
Secció reduïda: 205 x 70 mm

Comprovació a flexió.

Kcrit = 1/ 5.513 = 0,181

Es realitza la comprovació per a la combinació més desfavorable.

K crit  f m,d

Combinació 2.

G
j 1

k, j

 1,1  Qk ,1 (DB-SE 4.2.2)

Qk ,1 =Moment flector de càrregues variables.

M y , d  4039870  (0,5  5405705)  6742722,50Nmm

b r  h 2 r 30  2052
Wy 

 210125mm 2
6
6

Wy



6742722,50
 32, 089N/mm 2
210125

f v ,d  K mod,f  k f 

fk

M

 1 1, 25 

18
 17,31N/mm 2
1.3

L’estructura de fusta es col·lapsa a flexió per una resistència al foc a 60min.

rel ,m 

f m,k

 m,crit

E0,05 : Taula E1, SE-M
B: ample de la secció
H: alçada de la secció
Lef: longitud eficaç a bolcat lateral : L·βv (SE-M taula 6.2)

rel ,m 

18  6450,5  205
29027250

 5,513
2
0, 78 1, 25  6000  30
5265000

kcrit = 1 para

rel ,m

kcrit = 1,56 - 0,75 rel , m
kcrit = 1/ rel , m

19, 266
 5,901  1
0,18118

Aquesta estructura no suportaria l’acció del foc durant els 60 minuts exigits.

 1,1 = Coeficient simultaneïtat.

M y,d



La coberta no compleix amb la tensió, per una resistència al foc de 60 minuts.

Gk , j = Moment flector de càrregues permanents.

 m, y ,d 

 m,d

 0, 75

rel ,m  1,4
para 1,4 < rel , m

para 0,75 <

(6.45)

.

.

7.- Propostes d’actuació.
7.1.- Guia d’identificació de lesions en l’estructura de fusta de la coberta.

Part de l’anàlisi d’aquesta coberta està basat en hipòtesis, ja que no s’ha pogut accedir a la
coberta per analitzar i aplicar les proves necessàries a la fusta per conèixer amb exactitud
les característiques d’aquesta.
He realitzat un protocol d’inspecció que hagués aplicat amb la presa de dades reals de la
coberta a dues aigües de l’edifici.
Cal tenir present que aquest edifici està habitat, per tant no es podran realitzar proves
d’assaig destructives.
La finalitat de realitzar una inspecció acurada de l’estructura de la coberta es per avaluar la
qualitat originària de la fusta, avaluar eventuals degradacions experimentades per la biga
després de la seva col·locació i avaluar la secció resistent dels elements estructurals,
característiques elàstiques i les tensions admissibles.

Una vegada tinguem les bigues dibuixades s’han de numerar i realitzar una taula on indiqui
el número de biga i identificar els dos caps de la biga i la part central, ja que són els punts de
la biga més delicats a estudiar, ja que es on es troben els recolzaments d’aquesta i la zona
de màxima deformació, per tant on es localitza la flexió màxima. La finalitat d’aquesta taula
es analitzar si pateix algun tipus de lesió i analitzar-la seguidament amb les eines i aplicant
el reconeixement de les causes, es pugui treure una conclusió del problema que pot tenir la
biga i actuar-hi.
Tot i que els caps i el centre de la biga són les punts clau d’inspecció, no s’ha d’oblidar la
resta de la biga.

Com analitzar la coberta.
7.1.1.- Aixecament gràfic
Per tal de poder analitzar correctament el funcionament de la coberta , el primer que s’ha de
fer es accedir a sota coberta per realitzar l’aixecament gràfic a escala. Anirà bé per
identificar la posició i la distribució de les bigues i d’aquesta manera serà més fàcil
concentrar-se en les característiques qualitatives i geomètriques de les bigues
El més raonable, es que, per realitzar totes aquestes avaluacions, es realitzi mitjançant un
ordre lògic, el que especifico a continuació, però s’ha de tenir en compte que no sempre es
podrà desenvolupar en la mateixa successió temporal.
Primer de tot s’ha de verificar la geometria i la realitat física de la biga, dimensions, forma
vincles , senyals de reparacions...
Seguidament s’ha devaluar al qualitat orgànica de la fusta: espècie, característiques de la
fusta (massa volumètrica, gruix dels anells...)anomalies i defectes.
Continuant amb un ordre lògic s’ha d’identificar les eventuals zones atacades o degradades,
i finalment s’ha d’avaluar les característiques de resistència i elasticitat de l’element, sempre
utilitzant proves d’assaig no destructives.

Figura 7.1.1.2.- Exemple de fitxa d’identificació de bigues.

7.1.2.- Inspecció visual.
Cal tenir present que el mètode visual, és el més important per analitzar, d’aquesta manera
s’aconsegueix examinar directament les bigues, determinar el tipus de fusta i observar amb
molta cura tots aquells senyals que indiquen que hi ha anomalies.
Aquestes anomalies es poden detectar amb rastres de pols per la superfície immediatament
inferior de la ubicació de les bigues, que indicarien la presència d’elements orgànics en la
fusta o els canvis de color que es puguin apreciar a la fusta.
Una part molt important es observar l’espai que anem a analitzar, es por detectar si s’hi ha
realitzat algun tipus de manteniment a l’estructura o no i d’aquesta manera deduir en quin
estat es pot trobar l’estructura de fusta.
Per un examen visual correcte, s’ha de netejar, sempre que es pugui la superfície exterior de
la biga, com a mínim s’ha de respatllar per tal d’eliminar la pols, d’aquesta manera serà més
fàcil apreciar la grandària de la secció que no està afectada per cap anomalia. Si existeix un
estrat superficial afectat per fongs o pels insectes, convé eliminar-lo, d’aquesta manera serà
més fàcil determinar quina és la part que està integra.

Material auxiliar per la inspecció visual.
Tot i que la inspecció visual es la més important, es necessita d’un material concret per tal
d’obtenir informació força útil.
Figura 7.1.1.1.-Aixecament gràfic planta
coberta amb esquema d’ubicació de les
bigues.

Per ajudar a la inspecció visual es necessari:
-

Aparells portàtils d’iluminació.
Metre.

.

.

-

-

Regle mil·limetrat d’acer, amb un guix de 0.2a 0.4 mm per poder comprovar la
direcció i la profunditat de les clivelles.
Tornavisos o punxons poc afilats i de diferents mesures per comprovar la
consistència de la fusta.
Barrina de fuster per comprovar la consistència de la fusta en profunditat.
Enformadors per la fusta ben afilats, per tallar trossos petits de la superfície que s’ha
d’analitzar i extreure’n alguna mostra (per identificar el tipus de fusta, o possibles
atacs de fongs).
Bossetes o sobres que es puguin segellar bé, per la conservació i el transport de les
mostres que s’hagin extret.

Punxó

Enformador Massa

Escarpa

Regle mil·limetrat

Barrina

En el cas que ens trobem, també es poden utilitzar les següents eines:
-

Massa i escarpa de paret,per tal d’alliberar i examinar els caps de les bigues.
Barrina de Pressler accionada a mà de 30 cms. Les mostres que s’extreuen poden
ser destinades a:
-Valoració visual de l’estat de conservació de la fusta a diferents profunditats
- Valoració de la presencia o no de galeries d’insectes.
-Extracció de mostres, que es podran examinar al microscopi de determinar el
tipus de fusta.
-Extracció de mostres per realitzar la datació dendrocronològiques de la biga.

Cal tenir present en aquesta proba que, cal evitar una extracció massiva de mostres, ja que
la biga es podria malmetre molt més del que pogués estar.
Aquesta prova l’ha de realitzar una persona experta, per tant en aquesta actuació
possiblement no es realitzés degut a que estem tractant amb un projecte final de carrera.
- Higròmetre per fusta, elèctric, per mesurar la humitat de la fusta . es interessant que
els elèctrodes que es facin servir siguin suficientment llargs per tal de poder mesurar
la humitat en la part interior de la biga, si es possible.
Aquest són els instruments més comuns per realitzar les inspeccions de les bigues de fusta,
tot i que n’existeixen més, no destructius, però que són força cars i molt específics, com
podria ser les proves de càrrega , que consisteixen en mesurar la deformació elàstica amb
una càrrega concreta, alliberant una de las bigues. Una altre prova, seria calcular la velocitat
d’ultrasons, el la qual es calcula la velocitat de propagació dels ultrasons d’un extrem a l’altre
de la biga. També es poden realitzar radiografies, però tal com he indicat abans, totes
aquestes proves impliquen un cost elevat i només serien justificables en el cas d’estar
davant de bigues amb un cert interès arquitectònic o cultural.
Totes aquestes actuacions són pensant en l’intent de recuperar l’estructura existent de la
coberta, evidentment això no implica que hi hagi la possibilitat de substituir puntualment una
de les bigues que estes en molt mal estat i no es pogués recuperar.

Barrina de Pressler

Metre

Tornavís

Llanterna

Higròmetre

Figura 7.1.2.1 Estris necessaris per la inspecció

7.1.3.- Reconeixement de les agressions més corrents.
Amb una acurada observació de la superfície exterior de la biga ,amb l’ajuda d’un objecte
afilat (enformador, ganivet...),que ens permetrà deixar al descobert una part polida i llisa de
la superfície de la fusta on es pot identificar tot el que es vulgui buscar. Es poden explorar la
profunditat i la direcció de les clivelles amb unes espàtules d’acer que tenen un gruix que no
arriba al mil·límetre.
També es important detectar la presència i la quantitat d’esquerdes circulars que poden tenir
unes conseqüències molt més greus que les esquerdes radials causades per les
contraccions.
Els factors de degradació biòtics més corrents als que pot estar exposada l’estructura de la
coberta que estic analitzant són:
- Els fongs,
- Els tèrmits,
- Els corcs,
Si parlem de factors de degradació abiòtics als que pot estar exposada l’estructura de la
coberta són.
- Humitat
- Esforços mecànics
Biòtics
Els fongs són la causa del podriment, és a dir, del deteriorament massiu de la fusta. Per a
desenvolupar-se necessiten humitats que es mantinguin per sobre del 20%. En el cas que
estiguéssim davant fustes que ja han patit accions per la reparació d’humitats, es redueix
quantitat de humitat per l’aparició de fongs al 18%.
Aquest tipus d’atac sol presentar-se en els caps de biga encastats en obra humida.

.

Es presenten de diverses maneres : des dels canvis de coloració de la fusta sense minva de
les propietats resistents fins a la destrucció completa de la fusta.
Els tèrmits són insectes socials fotòfobs. Encara que I'atac sigui produït per un gran nombre
d’insectes, és molt difícil de veure’ls a causa de la seva capacitat d’amagar-se de la Ilum .
Aquest atac es veu afavorit amb la presència d’humitat.

.

- Canviar el nivell de risc, tot millorant el disseny arquitectònic. Això es pot
aconseguir millorant o canviant la impermeabilització de la coberta i permetent la
ventilació d’aquesta.
-Tractar la fusta segons I'atac produït. Aquest punt el tractaré més endavant.
Abiòtics

Com en el cas dels fongs, la destrucció també és massiva, però amb la diferència que,
mentre amb els fongs la destrucció va de fora cap a dins, en el cas dels tèrmits
fonamentalment es destrueix el nucli, i mai no es manifesta a l’exterior cap mena de
perforació que en faci evident la presència.
Els residus que deixa I'atac deis tèrmits es una mena de fang. Amb aquest fang
construeixen galeries que els permeten de desplegar-se de sostre en sostre quan no hi ha
elements de fusta, marcs o muntants de qualsevol mena, que els permetin la circulació per
un medi homogeni de tipus llenyós.

La presència d’humitat a la coberta es un factor a tenir en compte, ja que com s’ha indicat
abans, afavoreix a l’aparició de fongs.
Pel que fa als esforços mecànics, s’ha d’analitzar, amb les dimensions reals de la biga, si
està preparada per rebre la càrrega que suporta o seria necessària algun tipus d’actuació
per tal d’augmentar les seves capacitats.

Estudi de la gravetat de la lesió a la biga.
Els corcs són diversos tipus d’insectes, de I'ordre dels coleòpters, que actuen sobre la fusta
sobretot en la seva fase larval. La seva presència es manifesta per les perforacions
ovalades o rodones que apareixen a la superfície deis elements de fusta. Aquestes
perforacions poden tenir mides importants : entre 4 i 7 mm les ovalades o tenir diàmetres
molt més petits, de menys de 2 mm les rodones. Solen delatar-se també per la presència de
residus polsosos, unes vegades fins com el talc (és el cas del gran corc) i d’altres vegades
més granats, semblants a les serradures . L’activitat dels corcs, a més, es fa evident pel seu
rosec característic, que es fa notar sobretot en el silenci de la nit.
Encara que les perforacions dels corcs comencin a la superfície de la fusta, solen desviar-se
i progressen en el sentit de les vetes, i així ataquen la part més tova de la fusta . L’atac dels
corcs no pressuposa cap excés d’humitat en la fusta.
S’ha de tenir molt present que , amb una humitat inferior al 20% disminueix moltíssim el risc
d’atacs massius, aquesta ha de ser una frontera important en la catalogació de riscs, que
ens podem trobar en analitzar l’estructura de la coberta.
Nivell 1 . No hi ha risc d’humitat .La fusta manté la humitat inicial, la del moment de la
posada a l’obra.
Nivell 2. Risc d’humitat accidental per condensació, fuites, etc. Risc de fongs per fallada de
la ventilació, etc.
Nivell 3 . Humitats intermitents per sobre i per sota del 20% . Es pot produir qualsevol tipus
d’atac . Aquest nivell de risc es pot aplicar a la coberta, que pot augmentar o disminuir el
nivell d’humitat en funció de la climatologia. En èpoques de pluges, l’aigua es pot filtrar de la
coberta i humitejar la fusta, mentre que en èpoques seques, la quantitat d’aigua de la fusta
s’evapora pel calor.

Entre el Nivell 1 i el Nivell 3,lògicament hi ha d’haver diferència en la velocitat amb què es
poden presentar els atacs de fongs o de tèrmits, però el risc que actuïn els corcs sempre és
idèntic.

Segons el tipus d’agressió, es pot intentar determinar la pèrdua de resistència de les
seccions més afectades.
La valoració de possibles atacs o degradacions que pot experimentar la fusta tenen una
gran importància, ja que aquest atacs poden afeblir molt la biga i encara que només ho fes
en una zona en concret i la resta estar en perfectes condicions, podria afectar a la totalitat
de la biga, provocant el col·lapse de la peça.
En el cas dels fongs, que causen un podriment perimetral que va evolucionant de fora cap a
dins, la secció resistent es pot determinar mitjançant un punxonatge acurat a totes les cares
de la peça.
És freqüent que la secció resistent, la que s’oposa a una penetració fàcil, hagi desaparegut
completament. Aleshores, en el cas de sostres, cal estintolar tot I'element ja que la fallada
per tallant podria ser immediata.
En el cas dels tèrmits, és freqüent que, quan es descobreixi I'existència d’aquest tipus
d’agressió, hagi desaparegut ja tota I'albeca i que la secció de la biga no sigui sinó
I'embolcall exterior i alguna fibra interior, més dura que la resta . Gairebé sempre s’ha de
substituir completament la peça.
L’acció d’un punxó no és gens indicativa de la secció útil que encara pugui restar a la biga:
és molt més expeditiva I'acció d’una barrina elèctrica que acusa els salts que es produeixen
en la seva penetració, amb la qual cosa es deixa constància de l’existència de buits interiors
. Si no es percep cap nucli sòlid d’una certa entitat, cal considerar que la biga no pot resistir
cap mena d’esforç.
En els cas dels corcs, caldria diferenciar entre els «grans corcs» i els altres. El gran corc fa
cavitats duna certa importància que s’han de detectar una per una i, segons la situació
respectiva, es poden haver de prendre decisions diferents.
A la figura 7.1.3.1. es pot observar que, mentre el cas 1 té poca importància perquè la fibra
neutra està exempta de grans esforços, excepte el tallant en els extrems, el cas 2 implica
una important reducció de la secció útil a la flexió (del moment d’inèrcia).

Evidentment els elements de sota coberta són uns dels que tenen un risc més elevat d’estar
afectats per la humitat de penetració o condensació. També les bigues encastades a parets
exteriors, tenen un nivell molt alt de que els caps d’aquestes bigues puguin patir problemes.
En les diverses actuacions que caldrà emprendre com a conseqüència d’una fusta atacada,
s’ha de:

Figura 7.1.3.1.- Exemples d’afectacions dels corcs
a les bigues

.

.

És difícil de determinar la mida de la cavitat oberta pel corc. En aquests casos, pot ser eficaç
I'aplicació d’ultrasons , però tal com he comentat anteriorment, aquesta prova es cara de
realitzar i s’utilitza en casos específics.
Els altres corcs, que fan galeries normalment en sentit horitzontal i de poc diàmetre (2 mm,
aprox.), solen causar disminucions de la secció de poca entitat, encara que siguin
nombroses, i es fa difícil d’establir criteris sobre les pèrdues de resistència. Cal considerar
que els corcs solen consumir la part més tova del tronc i que deixen la més densa i més
rígida que, per aquesta causa, suporta pràcticament tots els esforços .

7.1.4.- Tractaments a realitzar contra els agents biòtics i abiòtics.

Si les galeries fossin molt nombroses, es podria donar un Iliscament per tallant
entre fibres paral·leles en el cas que la peça treballés a flexió.
Es diferenciaran les situacions de manca de resistència de les situacions de deformació
excessiva ja que, encara que en alguns casos les causes coincideixen, és més freqüent que
els orígens respectius siguin fonamentalment diferents .

Agents Biòtics
Per actuar contra els fongs primer s’ha de centraren les zones de l’edifici en què es puguin
donar les condicions necessàries pel seu desenvolupament, es a dir aquelles zones on hi
hagi possibilitat d’humificació, en el meu cas estem parlant de la zona sota coberta.
El que s’ha d’aconseguir es eliminar el seu hàbitat, es a dir, fer desaparèixer la humitat de la
coberta. Això es pot aconseguir impermeabilitzant la coberta i permetent la ventilació per tal
d’evitar les humitats per condensació. D’aquesta manera es podria reduir la humitat de la
zona i eliminar l’aparició de fongs.
Una vegada s’aconsegueixi eliminar la causa, la lesió, en aquest cas, anirà remetent.
S’ha de tenir en compte que segons el grau d’afectació que tinguin les bigues serà
recomanable la substitució o, per exemple si l’afectació es més acusada en els caps de les
bigues es poden reforçar els recolzaments.

Per tant es diferenciarà:
La manca de resistència.
Pot ser degut a la poca qualitat de la fusta per us insuficient de secció.
Per les pèrdues de secció a causa d’atacs i/o degradació de la fusta .
Sovint, en els carregaments que han estat sotmesos a I'efecte dels fongs, es mostren
aixafaments que es manifesten segons l’esquema de la figura 7.1.3.2.

Figura 7.1.3.2.

Figura 7.1.4.1.- Reforç de cap de biga mitjançant perfils
laminats.
Aquest mètode es el més la solució més utilitzada
històricament. Consisteix a posar un perfil laminat en forma
de U o de L en els laterals de la biga afectada i connectarlos amb passadors.

Fletxes excessives.
Solen ser la causa més important d’intranquil·litat dels usuaris de sostres de fusta i
una de les primeres deficiències que es demana de reparar. Sovint són autèntics
trampolins que trenquen els envans i fan saltar els paviments . Es deuen a causes
diverses:
a) Dimensionaments insuficients, com s’ha dit abans.
b) El mòdul de deformació de la fusta és molt baix: aproximadament un 50% del
formigó. Per tant, per a una mateixa secció, la fletxa resulta de I'ordre del doble .
c) A I'aspecte anterior s’afegeix I'enorme fluència de la fusta sota càrregues
permanents, sobretot si hi ha canvis d’humitat . En aquest sentit cal precisar que :

Per tractar els insectes de cicle larvari, com els corcs, s’ha de tenir present que la distribució
dels atacs no és uniforme en tota l’estructura, sinó que el tractament que es realitzi ha de
ser més o menys intens segons l’estat de les diferents bigues afectades i la dels seus
voltants.
S’ha de realitzar un tractament en profunditat, per injecció, mitjançant vàlvules especials
antiretorn , amb un protector amb dissolvent orgànic, mentre que en aquelles zones que no
es detecti cap mena d’atac serà suficient un tractament superficial preventiu.

Com sigui que una gran part de les deformacions s’originen en règim plàstic
(fluència), és a dir, en dependència d’altres variables que no són únicament la tensió
aplicada (temps, humitat, etc.), la descàrrega de I'element no el restituirà mai a la
posició inicial.
Figura 7.1.4.2.- Exemple d’injecció d’insecticides
en una biga afectada per corcs.

.

Els tractaments curatius en el cas dels tèrmits, és molt complicat ja que el termiter acostuma
a estar al subsòl i el seu nucli principal pot trobar-se en un àrea de 2 kms. de radi. L’actuació
que es realitza es centra en a impedir que continuï l’atac, aïllant la construcció del medi
exterior i destruint les colònies que hi ha a l’interior.
Cal recordar que els tèrmits fugen de la llum (fototropisme), per tant es mouen per dins de la
fusta, no deixant evidencies exteriors del seu pas. Poden iniciar la seva intrusió dins dels
habitatges per el sòcol i afectar els marcs de les portes... i així anar pujant per l’edifici, fins
arribar, per exemple, en el meu cas a la coberta de l’edifici.
Es trams on no troben fusta, els tèrmits realitzen una espècie de túnels per tal de continuar
amb el seu pas i que no els hi toqui la llum.
Per tal d’obtenir millors resultats, l’actuació es farà per mitjà de la combinació de tractaments
diferents segons el grau d’afectació.
- Es pot realitzar una barrera química de protecció en els fonaments mitjançant
l’utilització d’un producte insecticida que impedeixi l’accés dels tèrmits a l’edifici.
- Tractament a la base de les parets, mitjançant l’injecció a pressió amb vàlvules
antiretorn
- Tractament a altres parts de les parets, també per injecció. Aquest actuació es
realitza en el moment que es detecta que l’afectació dels tèrmits supera la
primera planta. Les injeccions s’apliquen just per sota de cadascun dels sostres,
per tal d’impedir que els tèrmits arribin a l’estructura de fusta següent.

Figura 7.1.4.3.- Exemple d’instal·lació de vàlvules antiretorn per l’aplicació d’injeccions
d’insecticides termiticides, en la base de les parets (marcs de porta).

Agents Abiòtics:
Per tal de disminuir l’alta quantitat d’humitat que pugui tenir l’ambient i afavorir a l’aparició
d’organismes vius s’ha de millorar la ventilació de l’espai amb la col·locació de teules de
ventilació i evidentment millorar l’impermeabilització de la coberta, evitant filtracions d’aigua,
Pel que fa als esforços mecànics, el més accentuat és l’esforç a tracció en el cas que s’està
avaluant de la coberta. Evidentment que si la tracció que pateix la fusta es superior a la
tensió admissible que suporta el material, aquesta biga pot arribar al col·lapse. Per disminuir
la tracció que pateix la biga, la solució més utilitzada i que millora el comportament dels
sostres de fusta es partir la llum de la biga en dos. Es pot realitzar amb una biga de fusta o
per un perfil metàl·lic. El problema que apareix amb aquesta nova biga es la possibilitat de
trobar dos punts de recolzament suficient sòlids com per suportar la biga talla llum i
aconseguir un contacte correcte entre la biga de reforç i els sostre existent.

Evitar situacions de risc.
Identificar i quantificar les patologies existents indicant la necessitat d’actuació.
Proporcionar als usuaris informació que els hi permeti orientar i prioritzar les seves
inversions.
Fomentar la cultura del manteniment per allargar la vida útil dels edificis.
Evitar la degradació del parc d’habitatges de Catalunya.
Donar informació a l’Administració sobre la situació real del parc a fi de poder
orientar i valorar correctament les polítiques de rehabilitació.
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Actualment a Catalunya la datació de construccions existents es la següent:
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Aquesta inspecció te una vigència de 10 anys. Transcorregut aquest termini , cal renovar-lo,
seguint el mateix procediment, dins de l'any següent al de la seva caducitat.
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Amb aquesta inspecció permetrà

Segons el que indica el decret, els edificis construïts anteriors al 1930 procedeix a realitzar
l’inspecció tècnica de l’edifici abans del 31 de desembre de 2012. L’edifici que s’està
analitzant en aquest treball data de 1906, per tant li correspon realitzar l’ITE.

Amb l’aprovació del decret d’inspecció tècnica dels edificis a partir dels 45 anys d’antiguitat,
el passat 23-11-2010 i l’entrada en vigor d’aquest a partir del 26-02-11 s’ha realitzat la
inspecció a l’edifici del Mercat Municipal de Caldes d’Estrac.

7.2.- Inspecció Tècnica de l’Edifici.

Població

Barcelona

Província

0624849
Full de plànol

DG6002A

Model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

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

Fotografia de l’edifici

Finca / Parcel·la

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

Caldes d'Estrac

Codi Postal
08393

Número

Riera

Carrer

17

1906
Nom de la via

Tipus de via

Bloc

Any de construcció

15/04/2010

Data de la inspecció

Identificació de l’expedient

Informe de la Inspecció Tècnica

Escala

ITE-903/1

010101

Pis

Barcelona

Província

Escala

96857458 / 39641232

Telèfons de contacte

Bloc

Model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Núm. Col·legiat

Arquitecte/a Tècnic/a

17

Titulació

Helena Serra

Nom i cognoms del tècnic/a inspector/a

Dades del tècnic

123@456.com

987654321 / 1234567

Caldes d'Estrac

08393

Adreça electrònica

Població

Codi Postal

Telèfons de contacte

Riera

Carrer

Número

Comunitat de veïns del Mercat Municipal de Caldes d'Estrac

Nom de via

123456789A

Tipus de via

Nom i cognoms / Raó social

NIF / CIF / NIE / Altres

Dades del sol·licitant (Propietat de l’edifici o comunitat de propietaris)

Porta

ITE-903/1

Dades relatives a l’edifici

08.

Estat general de l’edifici segons les deficiències detectades

07.

Model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

En aquest apartat es podrà adjuntar tot tipus de documentació, tant gràfica com escrita, que es consideri adient

Altre documentació d’interès

Qualificació de l’estat general de l’edifici
Signatura del/de la tècnic/a

Relació i qualificació de les deficiències detectades

Descripció de la deficiència detectada
Qualificació de la deficiència detectada
Fotografies

Deficiències detectades

Xarxa de sanejament
Instal·lació d’aigua
Instal·lació d’electricitat
Instal·lació de gas o altres fonts energètiques
Ascensor

Descripció del sistema d’instal·lacions

Estructura vertical
Estructura horitzontal
Escala

Descripció del sistema estructural

Descripció del sistema envoltant

Descripció de l’edifici
Relació de nombre d’entitats

06.

05.

04.

03.

02.

01.

Índex

ITE-903/1

Model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

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

La superfície de la planta segona es la meitat de la planta primera. La resta de planta l'ocupa una terrassa plana transitable. La
coberta de la segona planta es inclinada a dues aigües. La comunicació entre els diferents nivells es mitjançant escales. No
existeix ascensor.

L'edifici es troba delimitat per dos carrers, un rec i una paret mitgera . Està composat per planta baixa i dos plantes pis. La
planta baixa està destinada a Mercat Municipal, mentre que la planta primera està formada per 6 habitatges i la planta segona
per tres habitatges més. La planta primera disposa d'una gran terrassa que serveix com a distribuidor per accedir aals
diferents habitatges que hi ha.

Descripció

Descripció de l’edifici

01. Dades relatives a l’edifici

ITE-903/1
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0

6

3

9

Baixa

Primera

Segona

Total d’entitats

PLANTA

Habitatges

Locals

0

0

0

0

10

3

6

1

2

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

7

Habitatges
(indiqueu les portes visitades)
8

1

1

2

3

Locals

INSPECCIONATS
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1

0

0

1

Pàrquing

EXISTENTS

Relació de nombre d’entitats

Total

4

10

3

6

1

TOTAL
D’ENTITATS
inspeccionades

ITE-903/1

Imatge 3:

Imatge 2:

Imatge 1:

Model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

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

Les tres façanes de l'edifici tenen el mateix tipus d'acabat, morter i pintura. La coloració de la façana es de tres colors. el de
planta baixa es color rosat, el de planta primera blanquinós, mentre que la segona planta es troba un color grogós i blanc.
Aquest color grogós es degut a les reparacions que han fet alguns veïns a la seva part de façana i altres que no ho han fet i
mantenen l'estat original.

Descripció

Acabat de les façanes amb morter i pintura. tant en planta baixa com en planta primera els forats arquitectònics estan
ornamentats en formes quadrades formant una especie de graonat invertit.

Subsistema

Descripció del sistema envoltant

02. Descripció del sistema envoltant

ITE-903/1

Estructura horitzontal

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

Fotografia

L'escala està formada amb volta catalana

Descripció

Escala

L'estructura horitzontal de l'edifici està formada per bigues laminades IPN. Aquestes bigues existeixen en el sostre de la
planta baixa i en el sostre de la planta primera. La dimensió d'aquestes biguetes es igual en les dues plantes. El sostre de la
planta segona es mitjançant bigues rectangulars de fusta suportades a la partet de fàbrica ceràmica.

Descripció

Formigó

Material:

Ceràmic

Vist

Fibrociment

Encastat

Aforament

Plom

Ferro

Coure

Model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

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

Fotografia

Tipus de canonada dels muntants:

La clau de pas general es troba en un registe a la porta d'entrada a l'edifici.

Ubicació clau de pas general

Plàstic

Fibrociment

Encastat

PVC

Els comptadors de l'aigua estan centralitzats en un petit recinte en planta baixa

Ubicació bateria comptadors

Procedència:
Xarxa general

Enterrat

Situació:

Ceràmic

Instal·lació d’aigua

Col·lector

Vist

Situació:

Baixant
Material:

La xarxa de sanejament està enterrada en planta baixa.

L'estructura vertical de l'edifici està formada per parets de càrrega de maó ceràmic . Aquesta paret de càrrega disminueix de
secció a mesura que es van pujant plantes de l'edifici. En planta baixa s'ha substituït una paret de càrrega per tres pilars de
fosa.

Localització

Descripció

Estructura vertical

Xarxa de sanejament

Descripció del sistema d’instal·lacions

Descripció del sistema estructural

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

04. Descripció del sistema d’instal·lacions

03. Descripció del sistema estructural

ITE-903/1

Es desconeix

Captació pròpia

Altres:

PVC

Es desconeix

ITE-903/1

És possible la instal·lació?

Sí

Profunditat:
No

Centralitzats

Gas butà

Amplada

L'ascensor es podria instal.lar en un accés secundari que ara està en desús pels veïns.

Ubicació

Dimensions de la cabina:

No
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No existeixe comptadors de gas en l'edifici, ja que no té subministrament.

Observacions

Hi ha ascensor?:

Sí

Individuals a cada habitatge

Ubicació de comptadors:

Ascensor

Gas natural

Tipus de subministrament:

Instal·lació de gas o altres fonts energètiques

cercar i inserir una imatge)

Centralitzats

Interruptor diferencial

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

Individuals a cada habitatge

Ubicació de comptadors:

Fotografia

ICP

Quadre general de protecció:

Es troba a l'entrada de l'edifici sense cap tipus de protecció

Ubicació de quadre de protecció

Instal·lació d’electricitat

ITE-903/1

Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:

6 mesos

Imatge 3:

Imatge 2:

Imatge 1:

No

12 mesos

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

Representa un risc per a les persones?
Sí
Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:

Model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

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

Lleu

Greu

Qualificació de la deficiència

La façana presenta un aspecte molt deteriorat i en algunes sones està afectant a l'interior dels habitatges.

mesos

Les bigues de fusta de la coberta presenten deformació que es pot apreciar des de l'exterior com des de sota coberta.

Descripció de la deficiència

Façana de les plantes primera i segona

La coberta a dues aigües de la planta segona

Localització

Coberta a dues aigües i façana de l'edifici

Element

Deficiències detectades

05. Deficiències detectades

ITE-903/1

Descripció:

Localització:

Element:

Descripció:

Localització:

Element:

Descripció:

Localització:

Element:

Descripció:

Localització:

Element:

Descripció:

Localització:

Element:

Descripció:

Localització:

Element:

Descripció:

Localització:

Element:

mesos

mesos

mesos

mesos

mesos

mesos

mesos

mesos

mesos

mesos

mesos

mesos

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Hi ha risc per a les
persones?
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Descripció: Preència d'esquerdes i fisures en parets i sostres de
l'edifici

Localització:En diferentres zones de l'edifici

Element:Fisures i esquerdes

Descripció: Oxidacio total o parcial de les baranes de l'edifici

Localització:Baranes de diferents punts de l'edifici

Element:Oxidació elements exteriors

Descripció: Degradació de la fusta dels tancaments exteriors

Localització:En diferents habitatges

Element: Fusteries de fusta interiors

Descripció: Oxidacions lleus a les bigues metàliques.

Localització:En diferents zones de l'edifici

Element: Oxidació parcial bigues

Descripció: Paviment planta primera exterior molt erosionat

Localització:Balcó planta primera

Element:Paviment

Termini per a
esmena de
deficiències

Lleus

Sí

Sí
No

No

ITE-903/1

Caldes d'Estrac a 01-06-2011

Helena Serra Juliana
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D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, de caràcter personal (LOPD), us informem que les vostres dades de caràcter
personal seran incorporades en un fitxer del qual és responsable l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb domicili social al carrer de la Diputació, 92, 08015 Barcelona, a fi de
gestionar la vostra sol·licitud. Us informem de la possibilitat de d’exercir el dret d’accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació amb l’Agència, cancel·lació de les vostres
dades personal mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI, adreçada a la seu de l’Agència (Àrea TIC), al domicili social abans esmentat.

Localitat i data:

Nom i cognoms:

Col·legi professional

No s’aprecien deficiències en la inspecció ocular.

Sense deficiències:

Signatura del/de la tècnic/a

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

Si les deficiències comporten risc per a les persones, cal adoptar mesures urgents de seguretat,
prèvies a l’execució de les obres.

Existència de deficiències que per la seva importància cal esmenar en els terminis indicats.

Cal adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat corresponents.

Existència generalitzada de deficiències que per la seva importància afecten greument l’estabilitat de
l’edifici i representen un perill per a la seguretat de les persones.

Amb deficiències lleus:

Amb deficiències greus:

Molt greu:

Estat general de l’edifici segons les deficiències detectades

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

Seria convenient realitzar una diagnosi de la coberta a dues aigües de la planta segona que disposa de bigues de fusta.

Indiqueu-les

Cal realitzar altre tipus de proves?

Relació i qualificació de les deficiències detectades
Greus

Cal realitzar una diagnosi estructural?

06. Relació i qualificació de les deficiències detectades
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Cal fer una relació de la documentació adjuntada.

08. Altre documentació d’interès

ITE-903/1

<1
any

7.3.- Pla de manteniment de l’edifici.

Cada
any

Cada 2
anys.

Cada 3
anys.

Cada 4
anys.

Cada 5
anys.

Cada 10
anys.

Cada 2
anys.

Cada 3
anys.

Cada 4
anys.

Cada 5
anys.

Cada 10
anys.

Cada 12
anys.

Instal·lació d’il·luminació

S’adjunta el quadre de manteniment a seguir per part dels propietaris de l’edifici.
En aquells punts en que els propietaris no tenen suficient competència, s’exigeix que les tasques de manteniment les realitzi un
especialista.
Si es segueixen els intervals de revisions indicats en aquesta taula, es garanteix un manteniment correcte de l’habitatge.

<1
any

Cada
any

Reposició de làmpades
Neteja de lluminàries
Xarxa de desguàs

Cada 12
anys.

3m

P

Comprovació periòdica de l’estanquitat general de la
xarxa amb les seves possibles fuites, l’existència d’olors i
el manteniment de la resta d’elements

P

Sifons
Fonaments
Inspecció general dels components vistos dels fonaments.

IE

Estructura

Neteja sifons xarxa general
Neteja sifons aparells sanitaris

P
6m

P

Instal·lacions audiovisuals

Inspecció general de l’estructura
Revisió general dels elements l’estructura
Reposició pintura de protecció sobre perfileria metàl·lica

IE
IE
IE

Inspecció de l’estat de subjecció de l’antena col·lectiva de
TV
Inspecció de la instal·lació de l’antena de TV
Revisió del porter electrònic

P
IE
IE

Cobertes
Altres
Inspecció general dels components de les cobertes

IE

Neteja desguassos (canals, buneres, sobreeixidors) i
comprovació dels seu correcte funcionament
Comprovació de l’estat de conservació de la protecció
impermeabilització. (1)
Comprovació de l’estat de conservació dels punts
singulars (2)
Inspecció dels ancoratges i fixacions dels elements de
coberta (antenes, parallamps, …)

P(1)

Reposar la silicona de les fusteries d’alumini o fusta
Revisió de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge
i fixació de les baranes , les mampares les portes d’acció
parcel·la i les portes d’accés als habitatges.
Repintat

P
P
P

6m

Renovació dels acabats envernissats de les portes
Engreixat dels farratges de les portes
P

P
P

Llegenda

P
P
p
p

Inspecció de l’estat de les juntes i l’aparició de fissures i
esquerdes en les baranes de la coberta formades
parcialment per maó

p

Zones d`ús comú
Neteja buneres locals humits
Inspecció general
comunitaris

dels

6m
components

dels

P

espais

IE

Instal·lació d’aigua (Legionel·losis R.D. 865/2003)
Neteja buneres de cambra de comptadors

Revisions, comprovacions i neteges dels components de
la instal·lació.
Revisió sistemes d’acumulació ACS

6m

P

6m

IE

6m

IE

Instal·lació elèctrica
Revisió general dels components comunitaris de la
instal·lació elèctrica
Revisió general dels components comunitaris de la xarxa
de telefonia interior
Revisions, comprovacions i neteges dels components de
la instal·lació
Comprovació de les connexions de la presa a terra i
mesura de la seva resistència

P

IE
IE
IE
IE

P

P
6m

P

(1) S’haurà de realitzar després d`un xàfec important
(2) Juntes de dilatació, trobades amb paraments verticals, buneres o Canals, ràfec, sobreeixidors, ancoratges d’elements, elements passants, obertures i
accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d’altres.
(3) Juntes de dilatació, trobades amb:fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres.

P
6m
6m

P

Segellat de dutxes amb paviment o repises (reposar
siliconat)
Fusteria interior

P

Façanes
Fulla principal: comprovació absència de fissures,
esquerdes, plomades i altres deformacions.
Comprovació de l’estat de conservació del revestiment:
absència de fissures, despreniments i taques.
Neteja dels ampits de coberta
Neteja de la superfície dels cossos sortints i ràfecs
Comprovació de l’estat de conservació dels punts
singulars (3)
Repintat de la pintura al silicat de la façana
Comprovació de l’estat de les finestres i balconeres, la
seva accessibilitat i estanquitat a l’aigua i al l’aire.
Canvi de les cintes de persianes

P

Segellat

Coberta transitable
Neteja buneres

Serralleria

IE – Industrial especialitzat
P -Propietari

8.- Conclusions.
Amb aquest treball he tingut l’oportunitat d’aplicar part dels coneixements adquirits a
l’escola, però d’una forma conjunta i en un cas pràctic com és el Mercat Municipal de
Caldes d’Estrac i els habitatges. He començat realitzant l’aixecament de plànols, amb
la complexitat que té entrar a les diferents residències mesurar-les una a una i poder
fer quadrar totes aquestes mesures per obtenir un únic volum amb coherència.
He aplicat els coneixements adquirits, però tal com he comentat abans, no he analitzat
part per part, de forma independent, sinó que mitjançant el conjunt de diferents camps
analitzats, he aconseguit entendre com ha funcionat l’edifici, des dels seus orígens,
fins ara. He volgut enfocar el treball a la patologia, però em vaig adonar que només
amb aquesta part no podia aconseguir el resultat que volia, necessitava aplicar els
coneixements de la història de la construcció, els càlculs d’estructures i coneixements
de manteniment molt presents en tot aquest projecte, per tal d’aconseguir un resultat
satisfactori.
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ANNEX I
Documentació gràfica. Caldes d’Ahir i d’Avui.

Vista Camí Ral des del Pont de la Riera. Any
1905.

Riera de Caldes vista des del pont del Camí Ral. Any 1910.
Enquadrat: Ubicació Mercat Municipal

Camí Ral des del Pont de la
Riera. Actualitat

Riera de Caldes amb l’antic pont
del Camí Ral (enderrocat als anys
60).Any 1920

Riera de Caldes vista des del pont del Camí Ral. Actualitat
Enquadrat: Ubicació Mercat Municipal

Riera de Caldes el pont del Camí
Ral. Actualitat
La Riera l’any 1902

La Riera en l’actualitat

Cases Bessones Merè i
Garriga. Passeig del Anglesos. Any
1920

Actualment només queda una
del es torres bessones al
Passeig del Anglesos.
Panoràmica de l’església .Al
fons la riera i les tres turons.
Any 1923
Can Milans. Any 1955

Església i viaducte de l’autopista C32.
Creixement de la població. Actualitat

Can Milans. Actualment
es la Biblioteca Municipal.

ANNEX II
Pla especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Caldes d’Estrac

ANNEX III
Fitxes de lesions addicionals.
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FITXES DE LESIONS

Erosió graons escala
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Desgast provocat pel trànsit dels veïns de la comunitat que passa a diari per les

Fissura al brancal de l’accés al balcó
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Els agents atmosfèrics: aigua de pluja,el vent i posteriors solejaments de la

escales.

façana que provoquen fissures del revestiment per retraccions tèrmiques.

Indirecte Manca de manteniment.
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió
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FITXES DE LESIONS

Molt Greu

Indirecte
Greu

Moderada

Lleu

Es detecta pèrdua de secció i erosió dels primers 5 graons del tram inicial de les escales. Aquesta
lesió es deguda a l’erosió ocasionada pels usuaris. Es veu clarament que el pas de la gent es
realitza per la zona central dels graons.

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Fissures contínues en el revestiment de morter de la façana.

Actuació

Actuació
Substitució de la peça de terratzo de la petja de les escales. S’intentarà localitzar una peça
semblant per evitar al màxim els danys estètics.

Repicat de l’arrebossat de la façana i l’aplicació d’un morter més impermeable i que sigui
suficientment elàstic per absorbir les dilatacions i contraccions que pateix la fàbrica de ceràmica de
sota.

Situació dins l'edifici

Situació dins l'edifici

Fotografies

Fotografies
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FITXES DE LESIONS
Erosió travesser de fusta, porta terrassa
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe La fricció del pas dels veïns i el desgast provocat pels agents atmosfèrics.
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FITXES DE LESIONS

Erosió i deteriorament paviment exterior.
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Acció dels agents atmosfèrics i la presència d’organismes vius, han degradat el
material ceràmic de la terrassa.

Indirecte Manca de Manteniment en els tancaments de fusta de l’edifici
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Indirecte
Lleu

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Desgast del travesser inferior de fusta de la porta que comunica l’escala amb el balcó- distribuïdor.
Aquest element ha perdut secció

Desgast de la totalitat del paviment de la terrassa de la planta primera, en algunes zones, fins hi tot,
falta la peça ceràmica i s’ha anivellat el paviment amb morter. La part de la terrassa orientada al
nord, presenta presència d' Organismes vius con la floridura.

Actuació

Actuació

Es por substituir aquest travesser per un de nou, però degut a la zona que es troba i que no existeix
porta que separi l’exterior de l'interior, es recomana substituir-lo per un altre i d’un altre material que
no l’afecti tant els agents atmosfèrics

Degut a l’estat del paviment, es proposa aixecar tot el paviment actual de la terrassa, per substituirlo per una peça ceràmica nova. D’aquesta manera també s’evitarà la possibilitat de que es filtri
aigua a la planta baixa i deteriori l’estructura. Per tractar el tema de les floridures, es complicat, però
es poden aplicar tractaments químics per evitar l’aparició.

Situació dins l'edifici

Situació dins l'edifici

Fotografies

Fotografies
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FITXES DE LESIONS

Fissura paret de càrrega sota perfil metàl·lic.
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Accés de càrrega que rep la biga. La paret de càrrega no el pot suportar i trenca
el morter de les juntes de la fàbrica.

Indirecte Execució de la paret de fàbrica, utilitzant un morter inadequat
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Fissura originada en la base d’un perfil metàl·lic recolzat sobre la paret de càrrega. La causa podria
ser un excés de càrrega que la fabrica no ha pogut assumir, o l’assentament de l’edifici.

Actuació
Les fissures son molt fines i no n’existeixen gaires i tenint en compte l’edat de l’edifici , es pot dir
que pot haver estat un assentament de l’edifici i caldrà repicar la paret de material solt i reomplir
amb alguna resina la fissura.

Situació dins l'edifici

Fotografies

Primer Primera

Primer Cinquena
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FITXES DE LESIONS
Fissura assentament diferencial
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Entrada en càrrega de la paret estructural.

Fissura trobament parets càrrega i no càrrega
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe La entrada en càrrega de la paret estructural i l’assentament d’aquesta.

Química

Indirecte El material utilitzat per realitzar l’acabat de la paret no te suficient elasticitat com

Indirecte Unió entre parets incorrecta en el moment que es va procedir a la seva execució.

per absorbir l’entrada en càrrega del mur.

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu
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FITXES DE LESIONS

Diferència de càrrega important.

Moderada

Lleu

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Fissures a la paret de càrrega provocades per una . Aquest moviment diferencial no l’ha pogut
absorbir el material d’acabat (guix ) i ha trencat. En les dues imatges es veu la mateixa paret de
càrrega en diferents habitatges.

Fissures en envà, provocades per les accions de la paret de càrrega sobre l’envà. Aquest moviment
diferencial no l’ha pogut absorbir el material d’acabat (guix ) i ha trencat. La paret que no mostra
fissures,és la paret de càrrega que continua fins la planta segona.

Actuació

Actuació

Es repicarà tota la part afectada per la fissura, degut a l’edat de l’edifici, aquestes fissures estan
estabilitzades i mitjançant una resina es pot reomplir la fissura i donar unió a tota la paret.

No es pot modificar la càrrega de la paret, el que s’ha d’intentar es modificar l’elasticitat de l’acabat
de les parets, per tal d’absorbir aquesta diferència de tensions.

Situació dins l'edifici

Situació dins l'edifici

Fotografies

Fotografies

Primer Primera

Primer Segona

Primer Primera
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FITXES DE LESIONS

Humitats per filtracions
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Presència d’aigua a l’altre part del mur degut a l’existència d’una zona
enjardinada.

Indirecte
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Humitat per filtració en paret mitgera de fàbrica ceràmica. Provocat per la humitat es detecta també
despreniment de la pintura de la paret. Aquesta zona de la casa no es completament tancada, sinó
que està coberta parcialment.

Actuació
Hidrofugar el mur per la part exterior de la paret, per evitar que, per la porositat de la ceràmica
penetri l’aigua al mur i produeixi danys. També es podria instal·lar una lamina impermeabilitzant per
la part externa del mur.
Primer cinquena

Segon Segona

Situació dins l'edifici

Fotografies
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FITXES DE LESIONS
Identificació de la Lesió
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe

Fissura revoltó ceràmic
Mecànica
Física

14

FITXES DE LESIONS

Oxidació biga amb desunió revoltó ceràmic
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Reacció produïda pel contacte de l’oxigen de l’aire amb l’acer del perfil laminat.

Química

Indirecte error en l’execució del projecte, ja que el recolzament en ser en dues superfícies

Indirecte

diferents, la peça ceràmica no es comporta de la mateixa manera.

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Fissura longitudinal a la part central del revoltó ceràmic. Recolzament de la peça ceràmica en dues
superfícies de materials diferents; metàl·lic i ceràmic.

Oxidació (fase prèvia al procés patològic) i desunió entre la biga metàl·lica i el revoltó ceràmic.
Presencia d’oxidació, entenent aquesta com una capa fina que apareix en la superfície. La
presència d’un ambient humit afavoreix a aquesta lesió.

Actuació

Actuació

Repicat de tot el guix existent per veure l’afectació real de la peça ceràmica. Degut a que l’edifici ja
s’ha assentat completament es pot procedir a reomplir les fissures i aplicar l’acabat corresponent.

Es un altell amb poca ventilació i per la diferència de color del sostre es pot dir que s’hi ha realitzat
una actuació en anterioritat. S’ha de raspar completament la pintura de la biga per comprovar el seu
estat, netejar la superfície i aplicar de nou una pintura anticorrosiva

Situació dins l'edifici

Situació dins l’edifici

Fotografies

Fotografies
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FITXES DE LESIONS

Humitats per filtracions terrassa
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Filtracions d’aigua des de la coberta planta de la planta segona que es
reflecteixen en el sostre de l’habitatge.

Indirecte
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Filtració d’aigua de la terrassa superior provocant marques d’humitat a la paret de façana de
l’habitatge. Aquestes taques d’humitat es detecten en la totalitat de la paret. Es detecten més
lesions que s’expliquen seguidament.

Actuació
Actualment s’ha procedit a la reparació d’aquesta lesió. S’ha canviat la impermeabilització de la
terrassa superior i s’ha posat un paviment nou amb la junta entre peces per evitar noves filtracions.
Després de reparar la causa de la lesió es pot reparar els desperfectes ocasionats. Serà necessari
treure el paper,deixar secar completament i donar l’acabat que es vulgui.

Situació dins l'edifici

Fotografies
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FITXES DE PATOLOGIES
Esquerdes sota biga
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Cap de la biga en contacte amb aigua.

Esquerda envà de sostre a terra
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Trencament de la fàbrica degut a que aquesta rep el pes d'una càrrega puntual.

Química

Indirecte
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió
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FITXES DE LESIONS

Indirecte
Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Esquerdes sota biga metàl·lica. A part de les esquerdes es detecta l’oxidació de la biga degut al
contacte amb l’aigua que ha sofert. S’ha explicat en la fitxa anterior.

Esquerda a la paret de càrrega produïda pel trencament del morter. Aquesta esquerda es reflexa per
sobre el paper de la paret. La biga metàl·lica queda just a la part superior de la paret de fàbrica i, un
petit flexionament de la biga por haver produït l'assentament d'aquesta sobre la paret.

Actuació

Actuació

Per reparar l’esquerda, s’ha de procedir primer a reparar l’oxidació de la biga, mitjançant un raspat i
aplicant una pintura antioxidació. En la biga es veu que l’ala no ha perdut secció. Però s’hauria de
realitzar una cala per comprovar que ànima no està afectada. Una vegada l’actuació en la biga està
acabada, s’ha de rascar l’esquerda i aplicar una malla per tal d’establir una nova unió i
posteriorment donar l’acabat que es consideri.

S'ha de retirar el paper de la paret per veure l'esquerda real. S'ha de rebaixar una mica el mur per tal
de que no estigui en contacte amb la biga metàl·lica i posar un acabat elàstic (com el guix)per tal
d'absorbir possibles moviments de la biga. Seguidament es rasca tota la part superficial de la
esquerda i es col·loca una malla per tal de unir de nou la paret i aplicar l'acabat que es vulgui.

Situació dins l'edifici

Situació dins l'edifici

Fotografies

Fotografies
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FITXES DE LESIONS
Identificació de la Lesió
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe

Despreniment acabat de guix
Mecànica
Física

Química

Indirecte Error en l’execució de l’acabat del parament
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Despreniment del guix de la part superior de la paret de fàbrica ceràmica. Causat per la unió de dos
materials, tot i ser el mateix(guix) s’ha posat en temps diferents i la unió no es correcte,
possiblement per la diferència d’humitat entre un parament i l’altre.

Actuació
Retirar tot el material que no tingui l’adherència correcte i tornar a posar-lo, humitejant els dos
paraments per igual, i posant una malla de polietilè, tornant a unir els dos paraments, de tal manera
quan aquest endureixi no es produirà cap tipus de retracció.

Situació dins l'edifici

Fotografies

Primer Segona

Primer Segona
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FITXES DE LESIONS
Erosió paviment interior habitatges
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Desgast provocat per l’ús del paviment (cops, arrossegament objectes...)
Indirecte
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió
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FITXES DE LESIONS

Eflorescències
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Cristal·lització de les sals solubles existents al material. Aquestes sals al entrar
en contacte amb l’aigua i mitjançant l’evaporació afloren a la superfície.

Indirecte
Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Es detecta en els habitatges que mantenen el paviment original de l’edifici, el desgast d’aquest en
interior . Aquest desgast està provocat pel trànsit que ha suportat al llarg del temps.

Taques blanques a la superfície del cobert. Quan plou es mulla de nou la peça ceràmica i
desapareixen les taques i quan es seca el material(evaporació d' H2O) apareixen de nou les taques

Actuació

Actuació

Aquesta erosió del paviment no es pot reparar, s’ha de substituir la peça de paviment per una altre
nova. Aquest paviment es l’original de l’edifici.

Deixar secar completament les peces ceràmiques , netejar-les de taques de les sals i seguidament
aplicar una pintura higrotèrmica. Es una lesió estètica i amb el temps acaba desapareixent.

Situació dins l'edifici

Situació dins l'edifici

Fotografies

Fotografies

Paviment Primer Tercera

Paviment Primer Cinquena
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FITXES DE LESIONS

Oxidació per aireació diferencial en ferro
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Els agents atmosfèrics (agua de pluja i neu) que fan que les baranes de ferro
s’oxidin i en algunes zones es detecti corrosió

Indirecte Falta important de manteniment.
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Baranes exteriors de l’edifici oxidades, a la façana Nord es localitza més degradació que en la resta
de baranes. En molt poques zones es detecta corrosió.

Façana Est Planta Primera

Façana Est Planta Segona

Façana Nord Planta Primera

Façana Oest Planta Primera

Actuació
Rascat de l’oxidació i nou pintat amb materials antioxidants. Si no es realitza ninguna actuació
aquesta oxidació pot derivar a corrosió.

Situació dins l'edifici

Fotografies

Primer Tercera

Primer Sisena
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FITXES DE LESIONS

Fissura sota biga i dintell finestra
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Càrrega puntual sota biga metàl·lica que no absorbeix el morter de les juntes de
la fàbrica de ceràmica

Indirecte Material inadequat en l’execució de l’obra
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Fissura que s’inicia sota la biga metàl·lica i recorre tot l’ampit de la finestra fins la part inferior
d’aquest. La biga està al centre de la finestra, això també afavoreix a que, amb la càrrega puntual,la
fissura passi pel centre del dintell, ja que és la part més dèbil.

Actuació
Repicat de tot el material d’acabat de la paret de fàbrica, aplicació d’una malla amb un percentatge
d’elasticitat per absorbir algun moviment més. Aplicació de l’acabat de paret

Situació dins l'edifici

Fotografies
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FITXES DE LESIONS
Dipòsit de brutícia en paraments verticals
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Dipòsit de partícules que es troben en suspensió en l’aire.
Indirecte
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Dipòsit de brutícia a les parets de l’habitatge. S’ha de considerar que aquest habitatge fa forces
anys que no està ocupat per ningú. L’acabat de guix de la part superior de la paret es menys acurat
que el de la part superior i facilita el dipòsit.

Actuació
Neteja de la brutícia, regularitzar l’acabat de tota la paret (que l’acabat de guix sigui igual de rugós
en tota la superfície) i posteriorment tornar a pintar. Es una lesió estètica, no implica cap risc per
l’edifici.

Situació dins l'edifici

Fotografies
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FITXES DE LESIONS

Esquerda en paret de càrrega façana
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Recepció de càrrega puntual, provocant el trencament del dintell de les obertures
exteriors.

Indirecte
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Esquerda paret de tancament i de càrrega, sota biga metàl·lica. Pot ser causat per una càrrega
puntual sobre la biga fent trencar la peça ceràmica. També considerar l’agreujament de la lesió, el
fet de que aquest forjat, es el paviment de la terrassa superior i s’hi pot haver filtrat humitat.

Actuació
Actualment aquesta lesió ja està reparada mitjançant grapes, que intenten donar de nou la unitat al
mur. Abans de posar les grapes s’ha d’assegurar, mitjançant testimonis, de que l’esquerda està
estabilitzada i seguidament procedir a la instal·lació de grapes .Com es veu a les fotografies
l’esquerda a seccionat per complet la paret.

Situació dins l'edifici

Fotografies

Primer Cinquena interior

Primer Cinquena exterior

Primer Sisena interior

Primer Sisena exterior
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FITXES DE LESIONS
Fissura sota biga
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Assentament càrregues rebudes de la planta superior
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FITXES DE LESIONS

Despreniments de pintura
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Per canvis de temperatura i d’humitat relativa de l’aire, la pintura perd adherència
del material de suport i se’n desprèn.

Indirecte
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Indirecte Falta de manteniment de l’habitatge
Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Fissures a 45 graus que parteixen de sota biga en la paret de façana Oest. Poden estar causades
per la sobrecàrrega que rep l’estructura després de posar el nou paviment a la terrassa del segon
pis. Aquestes fissures estan lligades a les esquerdes de la fitxa anterior, es a dir per tensions
diferencials. Es troben a la mateixa zona de la façana Oest.

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Despreniments de pintura molt localitzat de la part del revoltó del forjat de la cambra de la cuina.

Actuació

Actuació
Comprovar que les fissures s’han estabilitzat. Seguidament procedir a segellar-les mitjançant el
reomplert de les fissures amb resines.

Reparació de la lesió: nou revestiment del forjat. Es una lesió que afecta únicament a l’estètica.

Situació dins l'edifici
Situació dins l'edifici

Fotografies
Fotografies
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FITXES DE LESIONS
Despreniments pintura per filtracions
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Filtracions d’aigua dins de la dependència sanitària.
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FITXES DE LESIONS

Erosió i deteriorament tancaments
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Afectació dels agents atmosfèrics ( pluja, sol..) en la fusteria dels tancaments

Indirecte Mala execució de la construcció per utilitzar materials no tractats adequadament

Indirecte

per estar en contacte directe amb l’exterior.

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Despreniment de la pintura de la totalitat de la paret que conté el vàter. Aquest recinte està construït
a la terrassa de l’habitatge i amb maó de 5 cms de gruix i sense cap tipus d’aïllant. També es
detecten fissures a la paret provocades també per les filtracions d’aigua, no sembla que hagi afectat
a la fàbrica.

Deteriorament de la fusta dels tancaments exteriors de les vivendes, presenten erosió i
deteriorament, alguns d’ells, degut al contacte continu amb els agents atmosfèrics no poden
realitzar la funció de tancament.

Actuació

Degut a l’estat de deteriorament que presenta la fusta, farà inviable la seva reparació. Es recomana
la substitució. S’ha de considerar que aquest tancaments exteriors de fusta necessiten d’un
manteniment important per tal de mantenir-los en condicions. En aquest cas, no s’hi ha realitzat cap
actuació en la vida de l’edifici. Si el manteniment d’aquests elements no es realitza periòdicament
s’ha de pensar en no utilitzar tancaments de fusta.

Aplicar un acabat hidròfugant a la paret exterior de la paret, per evitar filtracions d’aigua i humitat.
Per la part interior es pot donar un acabat amb guix i pintura.

Actuació

Situació dins l'edifici

Situació dins l'edifici

Fotografies

Fotografies

Primer Cinquena

Primer Sisena
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FITXES DE LESIONS

Fissura material acabat paret façana
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Acció de les traccions a les que està sotmesa la paret i el material de tancament
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FITXES DE LESIONS

Fissura envà moviments tèrmics
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Retracció del material d’acabat de la paret degut als canvis d’humitat i

de la finestra

temperatures

Indirecte La unió entre els dos materials no es correcte, ja que fabrica de maó no pot

Indirecte

absorbir-les tensions als que està sotmès els tancaments exteriors.

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Fissura longitudinal en l’acabat de guix que recorre part de la paret de façana entre el límit de la
fusteria de fusta i la paret de maó. Fissura originada perquè el guix no pot absorbir les tensions a les
que està sotmesa la fusteria de fusta.

Fissura horitzontal al llarg de tot l’envà degut a la retracció del guix una vegada aplicat com acabat
del parament vertical.

Actuació

Actuació

Modificar la unió de la fusteria de fusta i la paret de fàbrica de tal manera que la paret pugui absorbir
les tensions a les que l’usuari somet la finestra, sense que hagin d’aparèixer fissures o esquerdes
en l’acabat de guix.

Primer s’ha de comprovar que la fissura s’ha estabilitzat abans de reparar la lesió. Per la reparació
de la fissura es pot aplicar una malla de polietilè per tal d’unir de nou el material d’acabat. Després
aplicar l’acabat que es vulgui.

Situació dins l’edifici

Situació dins l’edifici

Fotografies

Fotografies
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FITXES DE LESIONS

Humitat per filtració
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Presencia d’aigua en la terrassa de la planta segona i façana que es filtren a

Humitats per filtració
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Filtració d’aigua per la coberta d’aquest cobert i per l’envà que conforma aquest

l'interior de l’habitatge.

tancament.

Indirecte
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió
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FITXES DE LESIONS

Indirecte
Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Taca d’humitat a la paret de façana deguda a la filtració d’aigua de la terrassa que es troba sobre
aquesta dependència de la primera planta. Aquesta, també afavoreix el creixement d’aquesta taca,
la filtració d’humitat de la façana.

Taques d’humitat que afecten a l’acabat de pintura que revesteix la paret de tancament d’aquest
cobert. L'acabat exterior que presenta aquest recinte es pràcticament nul, per tant es pràcticament
inevitable l’aparició de marques d’humitat.

Actuació

Actuació

La coberta de la planta segona ja està reparada, amb la instal·lació d’un nou paviment sobre l’antic.
S’ha de preparar la façana ja que està en mal estat. A tenir en compte que aquesta façana és la
Nord, per tan, les condicions d’orientació afavoreixen les lesions provocades per humitats.

Reparació de la petita coberta,amb aïllants i noves peces ceràmiques. Impermeabilització de la part
exterior de la paret de tancament i després aplicar l’acabat que es vulgui.

Situació dins l’edifici

Situació dins l'edifici

Fotografies

Fotografies
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FITXES DE LESIONS
Erosió i trencament de fàbrica ceràmica
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Acció dels agents atmosfèrics en la paret del recinte.

Erosió peces ceràmiques traster
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Acció dels agents atmosfèrics en la coberta del traster.

Indirecte Manca de manteniment de les façanes.
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu
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FITXES DE LESIONS

Indirecte
Moderada

Lleu

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Es tracta d’un element no estructural. Trencament de la fàbrica ceràmica. Degut alta filtració i
evaporació continua provocada pel agents atmosfèrics.

Erosió i pèrdua de material de les peces de ceràmica vermella instal·lada a la coberta d’aquesta
construcció auxiliar. Lesió provocada pels agents atmosfèrics.

Actuació

Actuació

Retirar totes les peces que no presentin una adherència correcte. Mitjançant resines es reposarà les
zones que no tinguin material i s’aplicarà un acabat a façana higrofugant per impedir el pas de
l’aigua.

Reposició de les peces ceràmiques ja que aquesta lesió no es pot arreglar, la nova peça a instal·lar
que tingui goteró, d’aquesta manera no quedaran marques a la façana de rentats diferencials. Amb
aquesta substitució també es millora l’estanquitat del cobert.

Situació dins l’edifici

Situació dins l’edifici

Fotografies

Fotografies
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FITXES DE LESIONS

Fissures i despreniments de façana
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Els agents atmosfèrics provoquen erosions físiques a l’acabat de la façana.
Indirecte
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió
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FITXES DE LESIONS
Humitat per filtració coberta
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Filtració de l’aigua que recullen les teules de la coberta a dues aigües
Indirecte

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Despreniments de l’acabat de façana. Aquestes lesions són provocades pels agents atmosfèrics,
erosionant el morter de l’acabat de la façana, provocant el despreniment d’aquest i de la pintura.

Despreniment de la pintura de la paret. Aquest despreniment està provocat per filtracions d’aigua
que provenen de la coberta.

Actuació

Actuació

S’ha de substituir l’acabat de façana ja que no es pot reparar, en aquest cas, únicament una zona,
ja que està malmès la major part de l’acabat. Cal indicar que aquesta façana està encara més
deteriorada ja que es la façana Nord de l’edifici.

Reparar la impermeabilització de les teules per tal d’impedir que entre les peces ceràmiques es filtri
aigua, també s’ha de revisar la distancia en que sobresurt la última teula del pla de façana, per
comprovar, que la distància sigui suficient com perquè l’aigua caigui correctament al canaló i no
llisqui pel pla de la façana.

Situació dins l’edifici

Situació dins l’edifici

Fotografies

Fotografies
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FITXES DE LESIONS
Esquerda assentament coberta
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Esquerda reparada. Originada per l’assentament de la coberta.
Indirecte
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Esquerda reparada per assentament diferencial de l’estructura de la coberta. Aquest habitatge
disposa d’un cel ras, i no es pot apreciar correctament l’origen.

Actuació
L’esquerda no està grapada, s’hi ha aplicat algun tipus de resina per tal de reomplir l’obertura, i
prèviament s’ha comprovat que estava estabilitzada, per poder realitzar la reparació correctament.
En la segona fotografia es pot veure la mateixa lesió però sense estar reparada

Situació dins l’edifici

Fotografies
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FITXES DE LESIONS
Bruticia i erosió de la fusteria interior
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Desgast per l'ús de la la fusteria.
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FITXES DE LESIONS

Fissures acabat paret interior
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Fissures causades per la retracció del guix d’acabat de la paret interior. Nivells
d’humitat importants dins de l’habitatge

Indirecte Falta de manteniment
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Indirecte
Greu

Moderada

Lleu

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Fusteria interior de fusta amb marques de desgast a la zona del pany i marques de dipòsit de
bruticia.

Fissura amb una inclinació de 45ª que afecta a la paret de càrrega de tancament de l’habitatge.
Aquesta fissura pot haver estat causada per l’assentament de la coberta en la segona planta.

Actuació

Actuació

El deteriorament de la fusteria de fusta no es molt elevat, per tant es pot netejar i aplicar barnissos o
materials per reparar. La bruticia es pot resoldre fàcilment amb la neteja de les portes amb
productes no abrasius per la fusta.

S’ha de rascar i netejar tota la zona afectada, aplicar una malla de polietilè i aplicar l’acabat que es
vulgui. La causa d’aquesta lesió es de difícil reparació, ja que, com s’ha detectat en la resta de
l’edifici l’acabat de la façana exterior està molt deteriorat i la impermeabilització es pràcticament
nul·la.

Situació dins l'edifici

Situació dins l’edifici

Fotografies

Fotografies
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FITXES DE LESIONS

Despreniments material acabat.
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Per canvis d’humitat en el sostre, degut a humitats per condensació, que primer
provoquen l’expansió i posterior retracció del guix en assecar-se
conseqüentment, afecten a la pintura provocant el seu despreniment.
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FITXES DE LESIONS
Fissures cel ras
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Deformació cel ras per l’assentament sostre.

Química

i

Indirecte

Indirecte Falta de Manteniment de l’habitatge ja que mai s’hi ha realitzat cap actuació
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Despreniments de la pintura en el cel ras de l’habitatge. En aquests casos es por dir que es degut a
la falta de menateniment de l'habitatge.

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Fissura en el cel ras, quan aquest es troba amb la paret de càrrega que prové de la coberta. Pot
estar causat per la deformació de causada pel recolzament de l’acabat de guix sobre la paret
estructural

Actuació
Actuació
Sanejament de tot el sostre, aplicació de pintures antihumitat i aplicació de la pintura plàstica. Al no
detectar-se taques d’humitat es pot considerar una lesió estètica. També cal comentar que en
aquest habitatge no s’hi ha fet mai cap actuació de manteniment.

Comprovar que la possible flexió que ha realitzat el cel ras estigui controlada, després reparar la
fissura amb una malla de polipropilè i aplicar l’acabat que es vulgui.

Situació dins l’edifici

Situació dins l’edifici

Fotografies

Fotografies

Pis Segon Segona
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FITXES DE LESIONS

Fissura cel ras
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Deformació de les bigues de la coberta que estan unides al cel ras. A fletxar les

Humitats en Cel ras
Identificació de la Lesió
Mecànica
Física
Química
Tipus de Lesió
Causa de la Lesió
Directe Filtracions d’aigua a través de la coberta dues aigües. L’aigua es filtra per la mala

bigues han cedit els llistons que suporten el cel ras.

estanquitat que te la coberta de teules.

Indirecte

Indirecte Falta de manteniment de la coberta
Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu
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FITXES DE LESIONS

Greu

Moderada

Lleu

Fissures en el cel ras de sota coberta. Aquesta lesió no es greu, el que si ho es el la causa que l’ha
provocada, ja que es la deformació que pateixen les bigues de fusta de la coberta inclinada.

Gravetat de la Lesió
Descripció de la Lesió

Molt Greu

Greu

Moderada

Lleu

Marques d’humitat en el cel ras de l’habitatge. Aquest celaràs està sota la coberta de teules de
l’edifici.

Actuació
Actuació
Una vegada resolta la causa de la lesió, es pot procedir a posar una malla de polietilè per unir de
nou el cel ras, aplicar de nou el guix com a acabat i pintar el parament.

Per tal de reparar la causa d’aquesta lesió, s’ha de revisar la disposició de les teules de la coberta
per veure que estan ven col·locades i que estan agafades per tal d’evitar qualsevol moviment. Quan
es comprovi l’estanquitat de la coberta, es pot reparar la lesió ocasionada, mitjançant pintures
antihumitats i donar l’acabat que es vulgui al cel ras. La taca d’humitat està a la cuina, considerada
una dependència humida, per tant , es recomana la ventilació de l’espai per evitar condensacions.

Situació dins l’edifici

Situació dins l’edifici

Fotografies

Fotografies

ANNEX IV
Aixecament gràfic de l’Edifici

ANNEX V
Història de Caldes d'Estrac des dels seus orígens a l’actualitat.

Una mica d’història de Caldetes.

En aquesta part del treball explico la història de Caldetes des dels precedents més
antics dels que es disposa d’informació fins l’actualitat.

Una d’aquestes tribus, la deIs Laietans, va ser la que va ocupar el territori que avui
constitueix la comarca del Maresme, és a dir,les terres compreses entre el turó de
Montgat i la desembocadura, de la Tordera. La població ocupava la part muntanyenca
i estava repartida en petits poblats d’urbanització molt primària, de carrers estrets i
cases senzilles. Els últims estudis xifren en més de 15.000 el nombre d’habitants de la
comarca, quantitat considerable si tenim en compte l’existència d’una franja litoral
d’aiguamolls i maresmes pràcticament deshabitades fins fa poc temps.

Dels orígens a l’actualitat
Època pre-romana
Resulta bastant difícil determinar en quin moment les terres de Caldes van ser
ocupades per primera vegada.
Pet tal d’aconseguir-ho el que es farà es, mitjançant el coneixement general de la
història de Catalunya, aproximar-lo al màxim a la comarca del maresme.
Les primeres restes arqueològiques de les que es tenen constància, pertanyen al
període Neolític, quan les tribus van deixar el nomadisme i es van començar a
assentar en les planes, on fos fàcil el conreu de les poques espècies que coneixia (ordi
i blat).Aquestes restes ens indiquen una alta densitat de població als voltants de les
muntanyes costaneres. A prop de Caldes s’han descobert restes d’enterraments
Neolítics.
A finals de l’edat de Bronze, sobre l’any 1000 A.C., s’inicia un període transcendental,
comú a tots els països de l’Europa meridional, la penetració dels pobles indoeuropeus,
provinents de les planes del centre d’Europa, es a dir els Celtes, que ocuparen
pacíficament tot el Principat . Si tenim en compte les restes trobades, es pot afirmar
que al Maresme hi hagué durant aquesta època, una poblament molt intens format per
petits grups familiars que vivien en una o més cabanes, amb una clara tendència a
l’ocupació agrícola de les terres planes. Entre els diversos pobles que poden parlar
d’alguna troballa en aquest sentit, s’hi compta Caldes, on ja fa temps es van descobrir
alguns objectes com una destral de basalt de 100 mm. que es conserva al Museu
Municipal de Mataró.
A part de l’arribada deIs pobles indoeuropeus, les costes catalanes rebien també les
primeres visites d’uns altres homes que pertanyien a les més altes civilitzacions
d’aquells temps. Tres grans pobles: els fenicis, els grecs i els etruscs, recorrien el
Mediterrani i contactaven amb els pobles costaners, essent molt difícil de precisar quin
va ser el primer en posar els peus a Catalunya. Si hem de fer cas a la tradició escrita
de l' Antiguitat, haurem de creure que foren els rodis, es ,a dir, uns grecs que l’any
785 A.C. van fundar Rhodae (Roses) en el litoral empordanès.
Tots aquests pobles mediterranis, de tradició eminentment comercial, buscaven obrir
nous mercats pels seus productes. Del resultat de la transformació, que va afectar a
molts aspectes de la vida dels indígenes , en diem civilització ibèrica, i de fet aquí es
on es pot dir que comença la història de Catalunya , ja que , però primera vegada es
disposen de textos que parlen del país i dels seus avantpassats.
Ara el concepte ibèric té una significació cultural, i al que s’anomena "civilització
ibèrica", apareix com el resultat d’un procés protagonitzat per uns homes ja establerts
en el territori que reben aportacions mediterrànies i indoeuropees que els permeten
desenvolupar una cultura pròpia, una creació bàsicament indígena que es caracteritza
per l’ús, del ferro com a metall bàsic, per la utilització del torn ràpid del terrisser, per
l’aparició d’una economia monetària rudimentària, ...
Agafada en el seu sentit més ampli, la civilització ibèrica inclouria el que avui es
Andalusia Oriental, Murcia, el País Valencià , Catalunya i la zona costanera del sud de
França. Tota aquesta ocupació no es va fer de forma uniforme, tot al contrari. La
cèl·lula social principal per excel·lència era el poblat.

Només ,als llocs on les
muntanyes s’apropen al mar
s’hi han trobat restes que
deixen veure l’existència de
poblats en temps ibèric.
Aquests son el casos del
turons de Montgat i dels
Encantats, on els habitacles
sembla que es retallaven just
sobre les parets de la pedra
que
la
mar
colpejava
contínuament.
La major part dels poblats
ibèrics
maresmencs
presenten
característiques
molt similars; tots tenen una
muralla d’espessor variable
que els defensava dels perills
externs. La distribució interior
del carrers i de les cases era
molt irregular, no seguien cap
esquema urbanístic. En canvi l’estructuració de les cases era força estandarditzada;
composta per una planta quadrada o rectangular, amb una dependència principal que
donava al carrer i d’altres més petites situades al seu voltant. Construïen sitges per a
guardar grans a sota terra a l’interior de les cases i, fins hi tot, a l’exterior.
Els laietans vivien sobretot de la natura, gràcies a l’agricultura o a les feines del bosc,
de menys importància va ser la caça i la pesca.
El poblat del Turó deIs Encantats va ser un dels pocs assentaments ibèrics situats a
prop de la mar. També és el que més a prop toca tot el que avui és el poble de Caldes
d’Estrac, això no significa que aquest sigui l’origen poble actual, sinó perquè es tracta
del primer assentament humà que, d’alguna manera, hi te relació, tot i que el poblat del
Turó dels Encantats va néixer, viure i morir molts segles abans de que es construís la
primera casa de l’actual Caldetes.
El que no costa gaire imaginar es que els seus habitants utilitzaven el camps i les
platges actuals per les seves activitats agrícoles i comercials.
Els primers estudis que es realitzen en el Turó, també anomenat Puig Castelar, daten
de la segona meitat del segle XIX, quan pioners se l’arqueologia catalana van realitzar
troballes importants. Pel que es va trobar es por deduir que el poble s’estenia per tots
els vessants de la muntanya i que el poblat ibèric data dels segles IV A.C. i III A.C.
Tenia unes característiques semblants als altres que s’han descobert a la comarca del
Maresme. En tot cas, podria ser un tret diferencial respecte als altres poblats que
degut al seu emplaçament costaner, els seus habitants es dedicaven a la pesca, que
juntament amb el conreu, la recol·lecció i el comerç, es formava la base de la seva
subsistència.

L’època de major esplendor del poblat dels Encantats correspon als moments més
àlgids d’Empúries on arribaven els productes de la metròpoli (Grècia) i eren
redistribuïts per la costa catalana per petits mercaders.
Saber quan va desaparèixer el poblat es difícil tot i que se suposa que va ser a meitats
del segle I A.C., al igual que altres poblats propers degut a la conquesta dels romans.
Els seus habitants van començar a abandonar els poblats per anar a la ciutat veïna
d’Ilurdo (Mataró).Es pot dir que la presència ibèrica , sens dubte, va ser la primera
civilització amb cultura i llengua pròpia que es va instal·lar en el territori.
Època Romana
Roma va estendre tot el seu domini per les terres del Principat. Però cal no confondreho amb la conquesta: una cosa es l’ocupació militar i política del territori i l’altra ben
diferent és la total imposició dels models de vida propis de la societat romana.
Mentre alguns poblats ibèrics van ser abandonats i desapareixerien, alguns es
desenvoluparen i es van convertir en autèntiques ciutats.
Les ciutats que van destacar dins del territori català,, entre d’altres s’hi pot trobar
Barcino (Barcelona), Baetulo (Badalona), Ilurdo (Mataró)...
Sempre s’ha considerat coma a data inicial de la dominació romana , la del
desembarcament a Empúries de les tropes d’Escipió (218 A.C.). Diversos
descobriments, però, realitzats a les zones costaneres, permeten suposar que els
romans ja feia anys que coneixien pels seus contactes comercials, les costes
catalanes.
Sembla ser que els romans van seguir en un primer moment la política de pacificació i
poc a poc, al llarg de quatre o cinc generacions, la cultura indígena va anar
desapareixent i l’idioma es va anar substituint pel llatí provincial. La població va anar
abandonant les muntanyes i es va instal·lar a les planes i a la costa que, un cop
sanejada, va permetre la fundació de les ciutats de Baetulo i Ilurdo.
Tan una ciutat com l’altre presenten les mateixes característiques: el seu emplaçament
a dalt d’un turó entre dues rieres; l’extensió era de sis o set hectàrees; la distribució
urbana i sobretot el procés de formació. Les dues van ser producte del desplaçament
dels laietans que van abandonar els seus poblats de la muntanya per anar-hi a viure,
es desconeix si va ser per voluntat pròpia o per imposició dels romans.
Després, al segle I, Ilurdo ja era una petita ciutat emmurallada que anava progressant,
fins arribar al segle III en que ja era una ciutat relativament important. En aquesta
època la ciutat i la seva comarca eren conegudes arreu de l’imperi per la bondat del
seu clima i per l’excel·lència dels seus olis i vins.
Les viles maresmenques eren en general petites, sense elements decoratius
espectaculars, com mosaics, estàtues o marbres. Eren, però construccions sòlides que
contenien les habitacions dels colons, anomenades “cellae”, els estables i els
magatzems on guardar allò que es recollia. El sistema d’explotació era molt variable:
unes vegades ho feia directament el seu propietari per mitja d’esclaus o treballadors
lliures; en altres arrendava la terra i seguia un sistema mixt: tenia un “procurator” que
cuidava de l’administració i dirigia les feines. El Maresme era ple de viles com
aquestes comunicades totes per una xarxa de camins de grandària variable, que
permetien accedir a tots els racons de la comarca. Les exploracions modernes han
quantificat restes de mes de 80 viles, moltes de les quals s’han malmès enmig de
terres de cultiu. Algunes, però, s’han conservat gràcies al treball que han pogut
realitzar molts investigadors. Només en la zona entre el riu Besòs i la riera de Caldes
s’han efectuat 352 descobriments. Això ha donat peu a suposar que hi havia una
elevada població a tota la comarca (quan parlem d’època romana hem de tenir present

que des del seu desembarcament fins a l’entrada dels visigots al segle V van
transcórrer vuit segles). Aquesta hipòtesi es la que permet especular amb la
possibilitat de l’existència o no d’un assentament romà a Caldes
La presencia romana al poble no és plenament documentada, no havent-hi restes
materials que ho confirmin, però si que hi ha molts indicis que permeten suposar-ho,
sinó és exactament al mig de la vila com a mínim a les rodalies més properes.
A mitjans del s. XIX alguns historiadors van determinar l’existència d’una rica hisenda
de caire latifundista d’origen romà, però degut a la raresa que representaria i la manca
de proves sòlides sembla més lògic pensar que no hi havia cap vila i que les restes
trobades siguin d’un poblat ibèric més o menys romanitzat. De les moltes hipòtesis
documentades, se’n pot destacar una més congruent en la que es descriu com la Via
Augusta passés per l’Estrac i l’existència de fonts d’aigua calenta “termes” o “caldes”.
La Via Augusta, que unia Roma amb Cadis, era la més llarga i important de les vies
romanes hi recorria el Maresme passava aproximadament per l’actual camí del mig de
Caldes. Aquesta hipòtesis adquireix més força quan diferents historiadors intenten
descriure per on passava la Via Augusta i sempre citen el nom de Caldes. Tampoc no
sembla gens utòpic pensar que els romans coneguessin l’existència de les fonts
d’aigua calenta i d’alguna manera en traguessin profit, sabent com se sap que els
romans apreciaven en gran manera les propietats curatives de l’aigua calenta natural.
Malauradament no hi ha cap notícia documental que ho confirmi, només la tradició oral
dels veïns del poble.

L’ historiador Carreres i
Candi afirma en la seva obra
“ Caldetes o l’antiga quadra
d’Estrac” que quan en el
segle XVIII es construí
l’edifici dels banys moderns
es
malmenà
l’anterior
edificació romana.
La possible explotació de
l’aigua, les troballes de restes
ceràmiques i de foneria
aparegudes a prop de
l’estació de tren reafirmen la
opinió de suposar que durant
el temps de la dominació romana algú coneixia el lloc de Caldes i , fins i tot, l’habitava.
Donada per demostrada la presència ibèrica i romana a la comarca, sembla lògic
deduir que algun del seus topònims provinguin dels llenguatges d’aquests pobles,
d’acord amb la teoria acceptada per tots els lingüistes, segons la qual serien els
primers habitants d’un lloc els que li donarien el seu nom, atenent alguna
circumstància que els cridés l’atenció i que els permetés distingir-lo dels llocs veïns.
La paraula Caldes és d’origen romà o llatí, prové de l’adjectiu “Calida” (calenta), en
aquest cas aplicat a la temperatura de les aigües. De pobles que es diuen Caldes n’hi
ha per tot el territori que abans formaven part de l’imperi romà.

Intentar seguir l’evolució gràfica i fonètica del nom resulta força complicat. Sembla que
a l’edat mitjana s’anomenava Caules o Calles a tots els llocs a on hi havia aigua
calenta natura. Era la vulgarització del terme “ Callidas” (calentes) que els romans
utilitzaven sempre com a qualificatiu de les aigües. Després el nom prengué carta de
naturalesa en el parlar de la gent, fins al punt que avui, quan es parla d’unes caldes,
tothom sap que es refereix a fons d’aigua calenta.
La paraula Estrac ja representa una qüestió més complicada, intentant seguir un
raonament lògic, s’afirma que el mot Estrac arrenca de l’època en que la llengua
ibèrica es parlava en aquestes contrades. El buscar una paraula similar al diccionari
euskera (la llengua moderna més semblant a l’antic ibèric) hi trobem la de sestrac, que
significa fruita silvestre. Alguns creuen que els laietans utilitzarien aquest nom en raó
de les abundants figueres de moro que abans hi havia a les rodalies de Caldes, però
en realitat figuera de moro té com a mot originari “opuntia ficus” com altres plantes de
la seva família, per tant l’equivalència Estrac-Figuera de moro no és correcta.
Noves teories recents faciliten significats molt diferents pel mot “estrac”. Una d’elles
creu que la paraula és una reminiscència del llenguatge indoeuropeu o cèltic que vol
dir “camí prop de l’aigua” . Segons aquestes fonts d’informació aquests pobles
acostumaven a construir fonts al costat dels camins o a l’inrevés, feien passar els
camins prop dels llocs a on hi havia fonts. També era freqüent que designéssim amb
un nom propi cada camí, com és aquest cas, en que la primera part del mot s’origina a
partir de la denominació “estrata” que en cèltic vol dir camí. De la conjunció
d’ambdues accepcions sorgí Estarac o Estrac, es a dir; Camí prop de les aigües de les
fonts.
Tot i les diferents teories existents, no hi ha suficients proves documentals que
permetin qualsevol sentència definitiva al mateix temps que tot i els diferents estudis
realitzats no es pot establir una línia de continuïtat que enllaci les èpoques ibèrica i
romana amb la de l’actual Caldes.

Caldes d’Estrac, vuit segles d’història.

properes als nuclis d’habitatges. Pel que fa a Caldes, el més probable es que la
vegetació o el conreo ocupés el que avui en dia està habitat.
De nou el 713, amb l’onada sarraïna es va produir una nova desfeta en la població
existent a tota la península. Se sap amb seguretat de dels atacs a Tarragona,
Empúries i Barcelona, però dels pobres i vil·les del Maresme no existeix gaire
documentació. En una primera fase els pobles van ser abandonats tant per defensar
ciutats més grans com Barcelona, com per trobar refugi en les valls més interiors del
Principat. En una segona fase, el poble va anar tornant a les seves terres i es van
sotmetre a la nova situació, on se’ls permetia treballar les terres a canvi de diferents
tributs. La gent que es va sotmetre al domini musulmà va ser poca degut a la segona
meitat del segle VIII es caracteritza per ser fosca i amb poca activitat, en la que es va
començar a refer tot allò destruït en l’invasió sarraïna.
En línies generals es pot dir que durant aquests anys el comerç i l’agricultura
prosperaren gràcies a la política imposada pels governadors, els quals van eliminar els
latifundis i permetia que els pagesos cristians poguessin ser homes lliures i amos de la
terra només convertint-se a la fe de Mahoma.
Poc a poc vingueren més sarraïns, però no pas en gran nombre, com ho demostra el
fet de que ràpidament es van incorporar nadius a l’administració. Aquests per las seva
banda, gaudien de certa llibertat religiosa que la permetia celebrar el seu culte d’una
manera més o menys encoberta i així mantenir soterrats els principals elements de
l’organització eclesiàstica fins el moment de la reconquesta.
Aquest fet junt amb l’afebliment del poder sarraí, van ser les causes del triomf de la
revolta dels cristians de les comarques de Girona, les quals van ser lliurades
ràpidament a la protecció del rei franc Carlemany. En aquest moment es va crear la
“marca” que protegís els territoris reconquistats dels atacs dels sarraïns.
Poc després el rei Carlemany va decidir ampliar la marca defensiva a tota Catalunya, i
va començar per la Ciutat de Barcelona. Fonts documentals parlen de que el Maresme
va ser l’escenari dels enfrontaments entre els dos exercits.
Una vegada assentada la conquesta Carlemany va dividir el territori recuperat en
districtes o comtats, front dels quals hi va posar a gent de la seva confiança perquè
controlessin el territori. Un d’ells, Guifré el Pelós, que va rebre l’heretatge de quasi tot
el territori català i també es va dedicar a ampliar-lo en zones que estaven més
deshabitades.

Els precedents.
Les primeres referències a Caldes.
És difícil poder precisar quan i com, però es pot afirmar amb certa seguretat que a
meitats del segles III ja existien algunes comunitats cristianes repartides pel territori pel
territori català.
Els segles III i IV van ser segles de sobresalts deguts principalment a l’ incursió dels
bàrbars en tot el país. Justament d’aquests temps data l’arribada del cristianisme al
Maresme. Segons explica la tradició, va ser deguda a la predicació de dos joves
vinguts de la ciutat africana de Casàrea. Sant Cugat i Sant Feliu, que així es deien el
joves, van morir martiritzats l’estiu del 305, juntament amb alguns dels seus deixebles,
entre els quals s’hi trobava Sta. Juliana i Semproniana, filles ambdues de Mataró. Una
vegada signada per Constantí la llibertat religiosa, (Milà 313), els cristians de la
comarca referen tot allò que els bàrbars havien destruït, i poc a poc van anar
apareixent ermites i capelles damunt de les restes romanes.
Després, la invasió dels vàndals, alans i sueus dels primers anys del segle V es van
ocasionar una desfeta sense precedents. Totes les estructures del país se’n van
ressentir, els seus governants van demanar ajuda al poble visigot davant de l’
impotència. Aquests en poc temps es van fer amb el control de tot el territori
peninsular, donant fi així de l’imperi Romà. Durant els tres segles que va durar la
invasió visigòtica no hi ha gaires dades on es faci referència a la zona del Maresme,
però si que van deixar rastre per territori català amb la construcció de noves esglésies

Marcat entre els comtats de Barcelona i Girona, la comarca del Maresme començà a
repoblar-se a meitats del segle X. La primera notícia documentada prop de les rodalies
de Caldes, data de l’any 949, un tal Algobard va vendre unes terres a Eldegruda, a la
vila de Valldeix, en el terme de Mataró. Una segona referència es troba l’any 963, quan
un net de Guifré va confiar les terres compreses entre la serralada de Dosrius i el mar i
entre les rieres d’Argentona i Caldes (citada com a Riera de Torrent Mal). En el
document de venta només es fa esment a terres, vinyes, cases, hortes, fruiters i terres
ermes, però no s’anomena cap castell ni torre, la qual cosa fa pensar que encara no
n’hi havia cap de construït.
Una vegada passada l’invasió sarraïna, els maresmencs es referen i reprengueren la
tasca de construir nous habitatges. A partir de l’any 989, les fundacions, deixes,
permutes eren constants, i és precisament en una d’elles que apareix per primera
vegada el nom de Caldes. Es tracta de la venda del castell de Mata, a prop de
Llavaneres. Exactament el nom de Caldes era “Calles” que el citen per delimitar el
terreny que comprenia la compra del castell. Aquest exemple demostra que la gent de
les rodalies coneixia l’existència de les fonts d’aigua calenta amb l’ utilització del terme
Calles. Al mateix temps el fet de no parlar de poble ni d’habitants deixa clar que la
zona encara no estava poblada.

Nombrosos testimonis escrits indiquen que a meitats del segle XI es va aixecar la torre
dels encantats, precisament per raó del punt estratègic que ocupa. A mesura que
passava el temps les terres de la zona anaven passant d’unes mans a les altres fins al
punt que una mateixa família, Borriac- Mata, es va fer amb el territori del Maresme,
cosa que va facilitar la repoblació del territori, també afavorida per la tranquil·litat i que
proporcionava la política expansionista del comtat de Barcelona que va ampliar els
seus dominis amb les conques del Llobregat i l’Ebre. Va ser el moment que Ramon
Berenguer IV va unir tots els comtats catalans en un que anomenà Catalunya.
Les noves conquestes van tenir una repercussió immediata damunt dels territoris
costaners: allunyaren les temudes incursions de saqueig que fins aquells moments
havien efectuat naus sarraïnes.
Poc a poc es va restablir la diòcesi de Barcelona i l’església va adquirir gran
transcendència en la vida política i social. D’acord amb aquest procés, el terme de
castell Burriac - Mata va quedar repartit en tres parròquies:
Santa Maria de Mataró, Sant Martí de Mata i Sant Andreu de Llavaneres, dins de la
qual quedava enquadrat el terme de Caldes d’Estrac. Aquesta divisió eclesiàstica està
documentada en un decret signat el 21 d’octubre de 1128 per l’arquebisbe de
Tarragona i Barcelona on es marquen les limitacions del sòl citant la riera de Aquas
Calidas Dextrag. Es la primera vegada que s’anomena així el que avui es el poble de
Caldes d’Estrac, per aquest motiu aquest document es d’una gran importància pel
poble de Caldes. A part de que l’església establís les limitacions de les seves
parròquies en la Riera de Caldes, també s’hi va afegir l’administració dels comtats
respectius a l’hora d’accentuar les diferències entre els dos costats del que actualment
s’anomena la comarca del Maresme.
Mentre que a finals d’aquest mateix segle XII es van realitzar noves divisions del
territori, Caldes continuava apareixent en documents com a límit, mai com a població.
Ja situats en el segle XIII, la situació canvia. Les peculiaritats de la zona, principalment
l’existència de la font d’aigua calenta, van cridar l’atenció a més d’un. Concretament el
1219, el que en aquell moment era l’amo d’aquests terrenys els va donar a una
comunitat de religiosos que per aquells dies s’hi havia establert. D’aquesta manera
s’oficialitzava un poblament que segurament ja feia alguns anys que s’havia iniciat. És
a partir d’aquest moment que ja es pot començar a parlar amb propietat d’un petit
assentament o poblat, origen i nucli primer del que avui es la vila de Caldes D’Estrac.

El naixement de Caldes.
Després de consultar diverses fonts i documents, tot sembla indicar que a principis de
segle XIII algú ja vivia a Caldes d’Estrac. Les noticies més antigues, com ja hem
comentat es remunten a l’any 1219 i parlen de la construcció d’una casa de curació o
asil de pobres al cim del turó caldenc.
Segons sembla, era un grup de devots barcelonins, atrets sense cap dubte, per les
virtuts guaridores de les aigües termals. Immediatament, els propietaris dels terrenys
propers s’apressaren a donar les terres i béns a la recent establerta comunitat, que
permeteren tirar endavant l’edificació. Però la major cessió de terreny va ser per part
dels senyors del castell de Mata, i per tant senyors d’Estrac, que renunciaren a la
jurisdicció que hi tenien. Aquest fet es va produir el 9 de juliol de 1219 i donaren les
terres que separaven del mar al Prior de la comunitat que regia l’hospital. Aquest
document de cessió es guardava a l’arxiu parroquial de Caldes fins que el 1936 es va
perdre degut a l’incendi que es va produir. Gràcies a aquesta donació, l’Estrac obtenia
si no la independència, sí, almenys, una amplia autonomia respecte del castell
mataroní i es convertia en una Quadra, es a dir, en un districte a part. Aquell mateix

estiu, es van cedir els terrenys per l’altre costat de la riera, des del turó dels Encantats
fins el cim que acollia la nova edificació.
En pocs anys la construcció es consolidà i funcionà a ple rendiment , acollint bastants
malalts mancats de recursos que acudien cercant remei o consol per les seves
malalties. Poc a Poc, els efectes benefactors de l’aigua caldenca adquiriren certa
notorietat també entre alguns membres de la noblesa barcelonina que hi anaven a
banyar-se. Inclús la cort reial va mostrar el seu interès i manà construir una casa per
si el rei o algun familiar seu necessitava prendre els banys. A més a més s’ha de tenir
en compte que alguns pagesos de la rodalia que tenien tractes amb els monjos,
decidiren traslladar-se i edificar la seva vivenda sota l’ombra protectora de l’hospital,
d’aquesta manera s’estableix un petit nucli urbà, format per no més d’una desena de
cases que van ser l’origen de l’actual població.
Un cop aixecat i posat en funcionament l’hospital, un dels primers problemes que es
va plantejar, va ser el de la qüestió religiosa, de molta importància per la gent del segle
XIII. Algun sacerdot s’havia fet càrrec de la nova capella i dels seus feligresos.. El
bisbe de Barcelona, degut a la poca gent que formava part d’aquesta nova comunitat,
no va considerar necessari nomenar cap sacerdot per tal de que cuidés als nous
feligresos, sinó que va encomanar aquesta feina a un dels dos sacerdots que
s’encarregaven de la comunitat de Llavaneres.
Aquesta situació, quasi es pot qualificar de provisional, no va durar gaire. Passats uns
onze anys des de la fundació, l’hospital va assolir la independència canònica.
Alguns autors, consideren que amb aquest fet documentat n’hi ha prou per considerar
establerta la parròquia de Caldes, però la qüestió per altres no està gens clara. En
realitat es creu que tan sols es la independització dels servents conventuals en relació
a la parròquia de Llavaneres.
Serà en el decurs dels anys quan l’església caldenca adquirirà la parroquialitat que
de moment no tenia, a mesura que les noves famílies s’hi traslladaven i que per tant,
augmentava el nombre dels seus feligresos..
Aquesta deducció s’argumenta amb el fet de que, setanta anys després, existeixen
grans indicis de que el clergue responsable de la capella de Caldes torna a residir a
Llavaneres. Això es pot comprovar amb el registre de visites periòdiques que
efectuava un delegat del Bisbe barceloní a totes les esglésies de la diòcesi. Una de les
primeres visites data de l’any 1303 a Llavaneres, on es parla del rector Capelle Caldis
Destrach, mentre que no realitza cap referència a la pretesa parròquia caldenca. En
canvi, en una visita de l’any 1379, per primera vegada s’esmenten les dues esglésies
per separat i es refereix a la “visitatio Ecclesie Sancte Marie de Caldis Destrach”.
A la vista d’aquestes dades pot semblar clar que la parroquialitat de la que s’ha parlat
anteriorment, tarda quasi cent anys més en adquirir-se.
De la comunitat de religiosos no se’n tenen gaires noticies; alguns historiadors opinen
que els primers ocupants de l’hospital pertanyien a l’ordre dels Hospitalers de Sant
Joan de Jerusalem, si bé també s’esmenta la possibilitat que fossin Cavallers
Templers i que, posteriorment aquells els haguessin substituït, quan a l’any 1331, cent
anys després de la fundació, s’extingí l’Ordre del Temple.
Alguns indicis fan pensar que la seva existència va ser molt efímera. Un dels més
reveladors, és el que ens proporciona un document signat pel rei Joan I, l’any 1394, de
que ens facilita proves del lamentable estrat en què es trobaven les instal·lacions de
les cases de bany i de la font d’aigua calenta. Tot i que encara acollia malalts,
l’hospital era utilitzat pels vilatans per guardar-hi palla, mentre que a la font s’hi
realitzaven tota mena de tràfecs: s’hi netejaven objectes, robes, persones; en resum,
tota una sèrie d’activitats que deixen ben palesa una deixadesa per la instal·lació que
es dubte que haguessin tolerat els monjos en cas de ser-hi encara presents. El rei va
intentar posar remei a tan lamentable situació mitjançant la imposició de quantioses
multes i severes penes de presó per a tots aquells que no respectessin la finalitat
guaridora de les aigües de Caldes.

A meitats del segle XVI, els pocs parroquians de la vila van iniciar l’ampliació del
temple primitiu que havia esdevingut del tot insuficient, ja que cada vegada s’acollien
més feligresos. El 22 d’octubre de 1557 s’inaugurà la nova església. S’han anat
realitzant diferents restauracions al llarg del temps i ampliacions fins que en el segle
XIX, obligats per la creixença del poble i l’evident incapacitat del temple per absorbirla, els caldencs van construir la que es pot dir església moderna. Tot i aquesta millora
el temple tornà a quedar-se petit. L’any 1868 es va ampliar un del laterals de l’església.
Totes aquestes modificacions li donen a la parròquia de Santa Maria un aspecte molt
semblant al que avui encara té. L’any 1942 noves obres, sobretot internes li atorguen
la seva configuració definitiva.
La quadra d’Estrac.
Des del moment de la seva fundació, la quadra depenia en tot de la voluntat del prior
de l’hospital, i també, en menor grau, de la del senyor del castell de Mataró.
Les dades més antigues fan referència al nombre de pobladors de l’Estrac, li
atribueixen tres focs (cases o habitatges) durant els anys 1358, 1370 i quatre el 1378.

focs = famílies o habitatges
La vida dels caldencs en aquella època es centrava en les feines del camp i les
derivades a l’atenció dels malalts i peregrins que acudien a l’hospital.
La quadra va gaudir d’una certa notorietat durant els primers anys del segle XIIII. Una
d’elles, la més antiga, és la que ens proporciona en un document del rei Jaume II,
signat el 22 d’agost del 1312 a “Caldis de Estrach”, que, tot confirmant l’estada reial a
la població, permet suposar que en aquells temps ja s’havia construït la que després
s’anomenaria Casa del Rei. Aquesta seria una mansió no excessivament sumptuosa,
construïda prop del brollador d’aigua calenta, que permetia estades més o menys
llargues, del rei o qualsevol dels seus familiars que necessités banyar-se per curar
alguna dolència. Si el rei s’hi allotjà perquè estava malalt o senzillament perquè li
venia de camí en algun dels seus nombrosos viatges, és quelcom que de moment
encara no s’ha pogut saber.

Set anys després de l’estada de Jaume II, la casa va ser utilitzada per la seva segona
esposa, Maria de Lusignan. Sembla ser que després d’ella, cap altre membre de la
família reial tornà a hostatjar-se a la casa caldenca que, al caure en desús, va ser
cedida a un dels seus servents.
L’interès que va despertar la font d’aigua calenta va fer que el Consell de Cent de
Barcelona, es fes càrrec de la construcció d’unes instal·lacions balneàries, segons es
pot deduir de la lectura del llibre de Deliberacions del Consell on s’hi reflecteix que a
l’any 1343 es fan realitzar de dos pagaments de cent lliures i tres cents sous
respectivament destinats a l’obra de les “cases de bany de Caules Destarach”. Tot i les
múltiples indagacions, ha estat impossible saber amb certesa si aquestes cases a les
que es refereix el llibre i l’antic Hospital, són una mateixa cosa o es tracta de diferents
edificacions.
Durant tot el segle XIV, els habitants de la quadra van gaudir d’una relativa prosperitat,
afavorits, sense cap dubte, per la notorietat de la seva aigua.
Cap a finals de segle, es produí un fet transcendental pel futur desenvolupament de la
quadra d’Estrac. El 23 de febrer del 1396, el rector de la Parròquia va vendre a la
ciutat de Barcelona, la jurisdicció civil, criminal, i de justícia el qual ell posseïa. En
aquest traspàs, també s’hi incloïa l’administració de l’establiment dels banys, pel qual
el Consell barceloní anteriorment ja havia mostrat el seu interès. D’aquesta simple
manera, els caldencs passaren a formar par, duran segles, dels dominis de la capital
Catalana, i com a tals, obligats a seguir el seu mateix destí.
Els motius de venta, es creu que van ser el fet de que les quatre masies que hi havia
censades, eren molt poques per treure’n profit. Si a més s’hi afegeix l’interès barceloní
per les aigües , es te com a resultat la transacció, que de fet no va alterar la vida dels
pobladors de la quadra. El consell nomenava regularment entre els seus integrants,
dos procuradors que cuidaven alhora de totes les quadres, pobles i llocs externs
pertanyents a la ciutat.
A meitats del segle XV, la quadra va començar a regir-se per un batlle. El primer del
qual es te coneixement es deia Jaume Caldera i va ocupar el càrrec a partir del 6 de
juliol del 1459, tot i que del de l’any 1454 Caldes assolia una quasi completa
administració local, que només de tant en tant requeria de desplaçaments a Barcelona
per efectuar consultes.
Quan l’any 1462 va esclatar la primera revolta dels remences, Caldes, com és lògic,
donada la seva dependència, s’alineà al costat comtal. Lluitaven conta les tropes del
rei Joan II. El 1565 van aconseguir derrotar un front contingent de soldats reials que
havia desembarcat prop de Mataró.
Una vegada finalitzades les lluites, Caldes continuà incorporada a la municipalitat
barcelonina. Segons unes estadístiques
de finals del segle XV, a la costa
maresmenca s’embarcaven grans quantitats de productes forestals cap a Barcelona.
Al costat de Mataró, principal productor, s’hi comptaven Llavaneres, Argentona,
Vilassar i Caldes, totalitzant entre tots, la tercera part de la llenya adquirida anualment
per la ciutat.
A finals de segle XV la població del Maresme era més aviat escassa, es clar que quan
parlem de caldes, les xifres són tant minses que quasi no val la pena establir
comparances que poden reportar conclusions una mica enganyoses. Senzillament la
intenció es donar a entendre que el poble seguia la línia de recuperació que
experimentava tota la comarca. L’únic tret que diferenciava Caldes respecte els
pobles veïns era el de la seva subordinació a Barcelona que no li permetia fluir de
l’autonomia que els altres gaudien..
Del segle XVI daten quasi totes les reconstruccions de les antigues esglésies
parroquials per poder-les adequar a les noves necessitats. Degut a les freqüents
incursions de la nombrosa pirateria barbaresca que infestava les mars, alguns temples
van esdevenir refugis on la població s’aixoplugava i, si era convenient, es defensava.

La persistència d’aquestes ràtzies va motivar que les poblacions més properes a la
platja prenguessin mesures per tal de defensar-se, com van ser l’organització de
serveis de guaita i sobretot, la construcció de torres de vigilància als llocs més
estratègics.
Aquestes torres, conegudes com “de moros”, aviat van poblar tot el litoral amb tanta
profusió que més endavant, durant el segles XVII i XVIII, la franja que va des de
Montgat fins a Malgrat, es va anomenar costa torrejada. A Caldes en queden tres com
a testimoni viu dels temps passats; la torre Verda, la de can Busquets i la dels
Encantats.
Les Torres de Caldes.
L’expressió popular de “moros a la costa” reflecteix ben clarament la temença d’un
assalt que durant molt de temps hi hagué per la zona. Els corsaris prenien tot el que
podien, capturaven les persones per fer-ne esclaus o per exigir-ne un rescat;
Naturalment Caldes no va resultar aliena a les actuacions pirates, ela aldarulls i els
saquejos es van convertir en actuacions normals. Tot i que es suposa que es va
produir més d’un aldarull, Caldes en va evitar molts al ser una zona amb poques
cases. Tot i això, el temor hi era i la construcció de torres en constitueix un signe
evident.
Igual que les altres construccions d’aquesta mena, les tres torres que encara avui
senyoregen la vall de la riera de Caldes, presenten unes característiques comunes que
les agermanen en molts sentits. Les tres són de planta circular, de les conegudes com
a “torres rodones” per a diferenciar-les de les de planta quadrada o rectangular. Són
de sòlida estructura degut al gruix de les seves parets de més d’un metre d’amplada.
La construcció es feta amb parets de pedra granítica, unida amb morter de calç i sorra.
Estan formades per planta baixa i dos pisos, comunicats per una escala de cargol de
pedra, i coronats per una mena de terrat emmerlat que els hi dona el seu aspecte
singular. Petites finestres i nombroses espitlleres permeten la defensa, alhora que
faciliten la necessària ventilació de l’espai interior. Quan s’utilitzaven, s’hi accedia per
una porta petita situada al primer pi, al qual s’hi arribava mitjançant una escala de mà
que es retirava tot seguit. D’aquesta manera s’assegurava l’aïllament dels ocupants i
es dificultaven els intents d’assetjar-los.
De la Torre Verda o Torre De la Guàrdia se’n tenen poques dades i no es pot precisar
la data de la seva construcció, però que la podem situar a principis del segle XVI. La
noticia més llunyana que s’ha trobat fa referència a la carta del batlle d’Estrac,
enviada l’any 1549 als Consellers, en la qual es demanava llicència per instal·lar una
taverna i una fleca, que li permetessin costejar les despeses ocasionades per la
reparació d’una torre que, segons diu ell mateix, s’havia aixecat per defensar el poble
dels atacs dels corsaris. S’ha de tenir en
compte que en aquella època la fleca i la
taverna generaven grans ingressos als
municipis.

Torre Verda o de Guàrdia

Tot i que en aquesta carta no es cita el
nom de la torre, sense cap dubte es pot
dir que es refereix a la torre de la
Guàrdia, que de fet va ser l’única que en
temps remots va pertànyer al poble.

Aquesta torre s’utilitzava com a talaia de l’horitzó marí. Quan el vigilant hi descobria la
silueta de les temudes naus corsàries, tocava el corn i tots els veïns s’hi refugiaven
amb les seves pertinences més valuoses. Els homes primer intentaven rebutjar l’atac
des de les platges, però si la cosa es complicava buscaven refugi a la torre i es
defensaven des de les espitlleres i el terrat de la torre. En algunes ocasions, però els
calderencs havien disposat de canons, amb el poder dissuasori dels quals, havien
allunyat més d’un vaixell.

De la Torre de Can Busquets se sap que van ser els mateixos consellers els que van
autoritzar la seva construcció. Aquest fet consta en el dietari del Consell barceloní que
el dia 25 de febrer del 1586 va donar permís a un veí del poble perquè la construís,
aquest veí, de nom Joan Busquets la va construir per defensar-se dels atacs dels
corsaris. Aquesta torre posseeix les mateixes característiques que les altres, però el
seu aspecte és diferent degut a que se li han escapçat els merlets superiors, deixant
només les carteles de suport. Al lloc de la corona emmerlada, actualment s’hi veu una
olivera símbol de pau, que oneja des del punt més enlairat.

Torre Can Busquets
Una altre de les seves peculiaritats és la
d’anar acompanyada d’una casa o masia,
que té accés directe al primer pis de la
torre, gràcies al pont voladís que les uneix.
Si bé la masia es de construcció posterior,
en conjunt formen un dels nuclis més antics
de la població. Per la seva construcció, es
pot datar la casa del segle XVII. Esta
formada de planta baixa i planta pis. La sala
del pis es troba repartida per un sostre que deixa unes golfes de possible utilitat, que
priven la visió de la teulada, corrent en altres masies. Els actuals propietaris la tenen,
en conjunt ben restaurada, encara que algunes coses són més apropiades a la nostra
època que al record de l’arqueologia.

Sense cap dubte la torre més coneguda de totes les torres de Caldes, paradoxalment,
no és del poble ni té res a veure amb la història més remota. Es l’anomenada Torre
dels Encantats, que tot i estar situada dins del terme d’Arenys de Mar, s’alça sobre el
cim del Puig Castellar, damunt la riera de Caldes d’Estrac. Antigament s’anomenava
Torre de Caldes per la gent d’Arenys i Torre d’en Riera d’Arenys pels de Caldes. Es
difícil especificar la seva data de construcció degut a la poca informació que se’n te,
però està construïda just en el nucli on antigament es trobava el nucli del poblat ibèric.

Torre dels encantats 1894
Es parla de que la torre dels Encantats fos
creada a partir d’una petita fortificació que existia
a mitjans del segle XI, però aquesta línea d’estudi
queda difuminada per manca de documentació o relats que en fessin referència.
La Torre dels Encantats ha jugat sempre un important paper per la seva ubicació.
Servia com a límit occidental del ves comtat de Cabrera i per tant del comtat de
Girona. Van ser els senyors del castell de Montpalau que la empraven per marcar el
límit dels seus dominis. Quan aquesta delimitació es va començar a difuminar, la torre
va esdevenir un lloc de vigilància i de defensa. per aquest motiu es va construir la
muralla circular que li va proporcionar l’aspecte tan característic que actualment
encara manté. Més tard. en el segle XIX, es va utilitzar com una de les estacions
intermitges de la xarxa de telègrafs òptics, que enllaçava les principals ciutats
espanyoles. Funcionava amb finalitats militars, per mitjà d’un sistema de senyals molt
visibles de torre a torre.
Des del moment de la desaparició de dels dominis feudals, la fortificació va passar a
dependre directament del municipi d'Arenys, que era qui s’encarregava de la seva

conservació i correcte utilització. Amb el temps la seva situació, entre l’extrem d’un
terme, allunyada del nucli urbà, i un poble en creixement ha provocat freqüents
incidències, més o menys singulars.
Amb l’expansió del poble caldenc, i les successives ampliacions del seu terme, la torre
dels Encantats ha quedat del tot integrada dins del seu paisatge i de la seva vida.
Un altre dels aspectes que m’ha despertat interès ha estat saber la raó del sobrenom
ENCANTATS que rep. Hi ha dues interpretacions, una científica i una altre fantàstica.
La primera parla de que el nom prové del costum antic d’anomenar "encantat" a
qualsevol lloc on es trobessin objectes estranys al terreny, com serien,en aquest cas,
les restes del poblat ibèric comentat al principi d’aquest estudi. La interpretació
llegendària, que no te cap base històrica, apareix, no se sap exactament quan, de la
gent de Caldes, on encara hi previu molt arrelada. Explica que la torre va rebre aquest
nom perquè els habitants del poble van veure durant un llarg període de temps, formes
fantasmagòriques que s’hi passejaven pels voltants. Els causants d’aquestes
aparicions eren els membres de l’escorta de la princesa Sarraïna Fathima, que havia
visitat el poble de caldes per les seves aigües termals per guarir-se d’una terrible
malaltia.
Cal anomenar, encara que sigui breument a dues torre més: La torre quadrada o torre
nova i la de Can Valls. La primera, ja destruïda, va ser construïda al costat de l'actual
cementiri, no va ser construïda com a torre sinó com a dipòsit d’aigua a principis del
segle XX. Durant la guerra civil va ser mig enderrocada. La torre de Can Valls, es troba
dins del terme de Sant Vicenç.
La construcció de les torres va proporcionar una relativa seguretat a caldes i a tots els
altres pobles de la costa, aquest fet va promoure certa tendència a aveïnar-s’hi i
d’aquí, el desenvolupament de tots aquests pobles a finals del segle XVI.
Passats els primers anys del segle XVII, un factor negatiu va incidir en el
desenvolupament normal dels pobres de la zona: la guerra entre Espanya i França,
que posteriorment va derivar en una revolta catalana contra el rei espanyol.
Amb l’arribada al tron de Felip IV, a Madrid es va intentar restablir la tradició imperial ,
buscant recuperar la perduda hegemonia Europa. Per aconseguir aquest propòsit , el
monarca necessitava un exèrcit poderós, les despeses del qual eren enormes. Per tan
necessitava anar a buscar les reserves de les tresoreries dels regnes no castellans.
Catalunya s’hi va resistir.
Després de la victòria espanyola de Salses (1640) i de la retirada de l’exèrcit francès ,
s’esperava, també la retirada de les tropes castellanes i l’apaivagament dels
ànims,però la política provocadora del comte duc d’Olivares , ministre de Felip IV, no
retirant l’exèrcit, va produir l’efecte contrari. El poble català va reaccionar i es va
revoltar de tal manera que els exercits espanyols van tardar dotze anys abans de
vèncer i restablir l’ordre institucional.
Malgrat tot Catalunya va assegurar les seves institucions durant mig segle, tot i que
Barcelona va perdre alguns dels seus privilegis : havia de pagar fins l’últim moment a
la resistència.. Caldes i totes les altres possessions de la ciutat comtal, van passar a
integrar-se a la corona espanyola.
Van passar deu anys abans de que el rei accedís a retornar els dominis a la ciutat i
immediatament, els Consellers van enviar un representant seu a la quadra d’Estrac.
Abans de les disputes entre els sobirans francesos i espanyols, molts francesos de
l’Occitània van venir a Catalunya a la recerca de treball. Al comarca del Maresme va
ser una de les més receptores d’aquests nouvinguts i on tingué lloc una ràpida fusió
amb la comunitat autòctona.
Posteriorment , passats 9 anys des de la restitució de la vila de Caldes a Barcelona,
els seus habitants van decidir demanar als Consellers el nomenament de jurats per a
que intervinguessin en el govern de la quadra. D’aquesta manera pretenien controlar
la gestió del batlle, únic càrrec de responsabilitat local que existia en aquells anys ,
alhora que volien assolir una major autonomia respecte la ciutat comtal.

Els ciutadans de Caldes van aconseguir el que tant volien, el poble es va començar a
regir mitjançant un batlle i jurats, dependents, però, de la voluntat dels Consellers, fins
que l’any 1715, després de la desfeta de Barcelona per les tropes de Felip V i
seguidament la promulgació del Decret de Nova Planta, la ciutat va perdre tots els
seus drets, per tant Caldes es va transformar en un municipi independent per sempre
més.

Segles XVIII I XIX: APAREIX CALDETES.
El Maresme del Segle XVIII.
Durant els primers anys del segle passat, Catalunya havia començat una lenta
recuperació , després de la terrible desfeta que va representar la lluita contra França i
la nombrosa mortalitat produïda per la pesta de la segona meitat del segle XVII.
A finals del segle XVII, caldes mantenia amb 39 focs , el seu ritme de vida, dedicant-se
la major part de la població a l’agricultura i a la pesca.
Va ser la guerra de Successió que ho va malmetre tot. Catalunya defensava la causa
de l’arxiduc Carles, que va ser abandonada per aquest i els seus aliats; va poder
resistir fins al límit de les seves forces. Tot es va acabar la matinada de l’11 de
Setembre de 1714, quan més de 40 000 homes de l’exèrcit francès van vèncer a la
resistència dels poc més de 5 000 catalans que defensaven des de feia 13 mesos la
ciutat de Barcelona, i amb ella, el que quedava de les institucions catalanes.
Com era de suposar, la guerra també va afectar al Maresme, Mataró va ser de les
primeres ciutats a prestar obediència a Carles d’Àustria, quan aquest va ser proclamat
rei de Barcelona, i com Mataró ho va fer al esta de la comarca, en el moment que la
causa Carlina va esdevenir desfavorable, tots plegats van retornar a la disciplina del
rei Borbó i van patir, juntament amb altres terres catalanes les seves represàlies.
El decret de Nova Planta va ser la concreció d’aquestes represàlies. Amb aquest
edicte es pretenia unificar l’estat espanyol segons el model castellà. El territori del
principat es va repartir en dotze corregiments presidits per un corregidor.
A les ciutats, seus dels corregiments, el corregidor exercia també de cap de govern
municipal. En les altres ciutats que no n’eren seus, els vells sistemes de govern
municipals substituïren per regidors anuals, nomenats pel capità general. D’aquesta
manera, el municipi català perdia la seva peculiar organització autònoma i hi intervenia
molt més directament el poder reial.
Mataró va ser designada cap de corregiment, amb una demarcació que anava des de
Montgat fins a Caldes d’Estrac. Fins aquell moment Caldes encara depenia de la ciutat
comtal, es va emancipar de la seva tutela i es va convertir en el municipi més oriental
del nou Corregiment.
Això va contribuir decisivament en l’evolució dels pobles de la contrada, la
intensificació de l’agricultura, dedicada sobretot a la vinya i als cereals.
També s’ha de destacar l’augment d’activitat marinera; deixant a part Mataró, durant el
segle XVIII ho van fer la resta de les poblacions, de tal manera, que ben aviat, van
veure incrementat l’habitatge a la zona costanera.

Els Banys d’aigua Calenta
Si una circumstància hi ha que dóna pròpia al poble de Caldes d’Estrac, és, sense
dubte, el cabal d’aigua calenta que constantment brolla d’una font situada al costat de
la riera, al peu mateix del turó de l’Estrac. Coneguda i utilitzada des de fa segles,
podem dir que aquesta aigua ha estat l’eix entorn el qual els caldencs han estructurat

la seva existència. Les propietats guaridores que posseeix, l’han popularitzat més enllà
dels confins del poble i han ocasionat que molts forasters hi acudissin. L’època en que
va assolir la seva màxima esplendor, es marca des de finals del segle XVIII fina a
principis del segle XX.
L’inici d’aquest temps de notorietat el podem situar en els anys a la publicació de la “
relació de l’aigua de Cales Destrach” escrit l’any 1738 pel Dr. Francisco Vieta.
Aquestes propietats que va observar el Dr. Vieta i d’altres que posteriors anàlisis van
desvetllar, van motivar l’atenció, cada vegada més preferent, de metges i malalts
d’arreu de Catalunya. El poble aviat va començar a adquirir justa notorietat i en
conseqüència, es multiplicaren els visitants. Ràpidament la gent de Caldes es va
plantejar la conveniència d’adequar l’edifici dels banys antics a les noves necessitats.
La construcció era tant antiga i la desvinculació dels seus responsables l’havien
deixat en un estat tan deplorable que l’única alternativa vàlida era la d’edificar-ne un de
nou. Abans, però, calia deixar ben clara una de les qüestions que més tinta ha fet
córrer i més discussions ha originat al llarg de tots els anys de vida del poble; qui era el
propietari de les instal·lacions i, per tant, qui havia de realitzar les reformes anhelades.
Tradicionalment, però dues institucions locals, la Parròquia i l’Ajuntament, han pleitejat
per aconseguir-ne la possessió legal. La primera notícia en aquest sentit es remunta a
l’any 1515 quan la disputa entre el rector de la Parròquia , i el batlle de la quadre
motivaren la intervenció del Consell Barceloní per tal d’aplicar-ne justícia. Sembla que
la treva durà poc i que de seguida es reproduïren les divergències que perduraren
molts anys. Després de motes discussions, el 15 de setembre de 1759, s’arribà a un
acord. Segons el text del document, es reconeixia que, el terreny, l’aigua i l’edifici on
es trobaven els banys era tot propietat de la Parròquia. També s’estipulava el dret que
tenien tots els caldencs de gaudir lliurement de les aigües, alhora que s’establia que el
possible benefici que derivés de la seva explotació, se’n feien tres parts: una pel
rector, una altra per assumir els impostos de l’ajuntament i la tercera per pagar les
obres que es realitzessin en l’església parroquial. L’any 1776 es va ampliar l’edifici dels
banys en vuit sales més. L’any 1794 es va registrar un descens del caudal de l’aigua
que es va atribuir a la inauguració de les cases de banys de can Titus que
necessitaven de la mateixa veta aqüífera per proveir els seus banys. Poc més de cinc
anys més tard, va ser necessari refer totes les banyeres a un nivell més baix, ja que
les bombes d’aigua que es van instal·lar prèviament no cobrien les necessitats que es
demanaven. Totes aquestes reformes, feien cada vegada més evident la necessitat de
crear uns banys nous, més modern per tal d’atendre la progressiva demanda dels
banyistes. La gerra de principis de segle (1804-1814) van paralitzar tots els projectes.
Després, passats uns anys, es van reprendre ràpidament els vells projectes i els banys
nous es van convertir en una realitat. L’any 1818 es van iniciar les obres que
culminaven amb la construcció d’un nou edifici a principis de l’estiu de l’any següent.
El nou establiment, molt més espaiós i modern ocupava un terreny situat a pocs
metres més avall d’on es trobava l’antic. Estava format per una sola planta feta d’obra
senzilla, en la qual hi havia una gran sala amb tretze compartiments amb catorze
banyeres: dues de primer classe, cinc de segona i set de tercera. A més a més n’hi
havia tres de separades per banyar-s’hi les peus. Posteriorment, múltiples reformes li
han donat l’aspecte actual. En poc temps Caldes es va convertir en un dels destins
predilectes dels malalts que buscaven guariment d’arreu de Catalunya. Declarat
d’utilitat pública per Govern, cada any un metge director es feia càrrec de les funcions
tècniques i terapèutiques durant els mesos que durava la temporada de banys (de
maig a octubre).
A mitjans de 1850, la nova línia de vies que enllaçaven Barcelona amb
Arenys, van permetre l’arribada del tren a Caldes, amb la qual cosa encara es va
reforçar més el paper del Balneari.

Caldes de Baix o Caldetes
Durant el segle XVIII totes les poblacions van experimentar un fort creixement. Els
ravals marítims dels pobles muntanyencs s’engrandiren degut al progrés de la pesca i
l’activitat marinera i ben aviat, s’independitzaren de la part alta del poble. Aquest
fenomen es va produir al llarg de tota la costa maresmenca, primer a la part oriental i
després als pobles situats entre Mataró i Badalona.
A Caldes va passar el mateix. A mitjans del segle XVIII, al peu del turó dels Encantats,
es bastiren algunes cases de pescadors, aprofitant les favorables condicions del
terreny. Eren gent del poble de Caldes d’Estrac que es decidiren a ocupar l’altre costat
de la riera, sense cap dubte, més adient per la seva activitat marinera. De seguida es
va començar a anomenar Caldes de Baix o Caldetes a la nova barrada per tal de
diferenciar-la ben bé del poble original.
Les noves cases s’edificaven en terreny arenyenc i que, per tant, era aquest el
municipi de cobrar les taxes corresponents, tot i que la majoria de propietaris eren
veïns també de Caldes d’Estrac.
Fonts documentals que s’han consultat proven que ja a l’any 1726, dinou terratinents
satisfeien l’impost cadastral que els corresponia com a posseïdors de “tierras y
Huertas en el lugar de Caldetas” al municipi d’Arenys.
El fet de que la carretera general travessés Caldetes, reforçava més aquesta
diferenciació. L’any 1735 eren 25 els qui contribuïen, mentre que el 1738 ja n’eren 27.
Després va augmentar el nombre, fins arribar l’any 1787 en què el cens que es va
efectuar s’atribuïen 378 habitants a Caldes d’Estrac, dels quals 86 vivien fora dels
seus límits, es a dir a Caldes de Baix o Caldetes.
El fet de que el creixement urbanístic de tots dos nuclis tendís a unificar-los, va
contribuí poderosament a divulgar que Caldetes i Caldes d’Estrac eren un sol poble.
En aquest sentit, va ser decisiva la construcció de l’establiment dels banys termals al
costat de la riera, al peu del turó de l’Estrac. Ben aviat, les noms de Caldes de Dalt o
Caldes d’Estrac i caldes de baix o Caldetes es barrejaren de tal manera que la gent
parlava indistintament de caldes d’Estrac o de Caldetes al referint-se a tot el conjunt de
població, com si en tractés d’una única vila. Caldetes era el resultat del creixement del
poble antic que havia ultrapassat els límits del seu territori. Només en l’administració
de l’Estat i altres institucions oficials sostenen la separació. Va ser d’aquesta manera
com el diminutiu de Caldetes, utilitzat inicialment per diferenciar el barri mariner, més
petit que el poble de dalt, prengué carta de naturalesa. Els vilatans l’utilitzaven i els
nombrosos forasters que acudien per gaudir de les virtuts de l’aigua calenta el
propagaven. Aquí s’inicia la llarga pugna dialèctica que des d’aquell moment sempre
ha enfrontat els dos noms.
Qualsevol intent de precisar els significat del mot Caldetes, que vagi més enllà del que
fa referència al tamany reduït del nou caseriu, es converteix en hipòtesis. Pot ser una
de les més esteses i no per això més certa, és la que sosté que el nom obeeix a la
necessitat de diferenciar la localitat de les altres estacions termals catalanes que
també porten el nom de Caldes. Caldes d’Estrac es la més petita i la menys important
de totes i, en conseqüència es la que li pertoca rebre el diminutiu de caldes petites o
Caldetes.
Per una raó o altre el nom va ser molt utilitzat durant el segle XVIII. E significat precís,
el quan i el qui ho va fer per primer cop, son preguntes que resten obertes a la
polèmica que segurament mai ningú no podrà concretar.
Llibres de diferents autors citen Caldes com un poble tranquil i assossegat, on la gent
viu en pau, gaudint de les possibilitats que la natura els ofereix i de les que
proporciona l’aigua termal, que continuava essent focus d’atenció de metges i malalts.
Sense cap dubte, tot massa idíl·lic. La realitat de les dades històriques ens dóna una
visió més real i fa entendre que a finals del segle XVIII no va ser gaire agradable, ni pel
poble ni per la comarca, per tal com la guerra que va esclatar entre Anglaterra i

Espanya l’any 1776 val tallar les comunicacions atlàntiques i va causar una forta
davallada, tant a la marineria com a la manufacturació. A aquesta guerra la va seguir
la “del francès”.
En el transcurs dels deu anys que va durar la lluita, Catalunya va ser annexada a
l’imperi francès amb una sèrie de repercussions com l’entrada de manufactures
franceses i retrocés de la indústria local. El maresme, va partir altres conseqüències ja
que va ser un del llocs on es va veure més intensament la lluita; el francesos arrasaren
Mataró i a partir del 1812 s’hi fortificaren permanentment. De tant en tant organitzaven
expedicions als pobles dels voltants amb la intenció d’endur-se’n queviures o de cobrar
fortes contribucions de guerra.
Sembla que a Caldes també hi van estar, per tal com consta en alguns documents la
destrucció de l’orgue de la nova església parroquial que feia poc que s’havia començat
a construir damunt l’antiga capella de l’hospital.
Les obres de l’església es van aturar igual que les previstes per millorar els banys. Tot
i això es por dir que a Caldes la guerra va tenir menys incidència que en pobles veïns.
Segurament l’escàs botí i la petita extensió de terreny, la va salvar d’un atac francès
més ferotge.
Una vegada acabada la lluita, el poble recobrà la seva activitat normal. La vinya, els
cigrons i les verdures ocupaven quasi tota l’activitat dels pagesos, mentre que els
homes de la mar es repartien entre els que sortien a pescar i els que s’especialitzaren
en la confecció de nanses(utensili de pesca).
La creixent importància del sector marines (25 barques l’any 1842) va determinar
l’expansió de la part més propera a la platja.
L’any 1818 més d’una vuitantena de cases formaven l’esquelet del que avui es el
poble de Caldes. L’estimació global d’habitants cal situar-la entre els 390 i els 400, en
una proporció de dos a un favorable als del costat occidental de la riera. Aquest
nombre representa ja una quantitat excessiva per les migrades possibilitats de feina al
poble i va obligar a alguns vilatans a buscar feina als pobles dels voltants com Sant
Vicenç, Canet, Mataró...La major part es van quedar en la potent indústria naviliera de
la platja d’Arenys. Si a aquest hi afegim el considerable nombre de dones que es
dedicaven a fer puntes de coixí i els pocs que depenien de l’establiment dels banys
termals, s’obté una panoràmica bastant completa de l’activitat econòmica caldenca
dels anys posteriors a la guerra napoleònica.
D’aquesta manera el poble es preparava pels que havien de ser els dies més
esplendorosos de la seva existència, quan, a la segona
meitat del segle, es va convertir el la capital catalana de l’estiueig.
Caldes-Caldetes durant el segle XIX: Problemes territorials
Passat el primer terç de segle, la vida a pagès i la marinera, continuaven sent la base
principal de tota l’activitat econòmica , tot i que ven aviat, el comerç i la indústria tèxtil
assoliren un paper igualment important. L’aparició de la força del vapor per moure la
maquinaria determinar un augment considerable de la producció. Les antigues
mestrances continuaven treballant a ple rendiment gràcies al comerç amb les
Amèriques. Van ser molts els maresmencs que s’endinsaven a alta mar per fer fortuna.
Mentre tot això passava, Caldes havia crescut. Les dues parts de la població, l’antiga
de dalt i la nova de baix, es tocaven. De fet, només la riera les separava. Realment
formaven un únic poble tot i que l’administració s’entossudia a mantenir la distinció.
Això va ocasionar discussions, derivades quasi totes de la desigual distribució de les
despeses públiques i la sensació d’abandonament que tenien els habitants del costa
llevantí.
El primer intent per solucionar-ho es va produir durant els anys 1820-1823. Una
disposició governativa eixamplà el terme municipal de Caldes, agregant-hi cap a finals
de 1821 tot el que era la barriada de Caldetes. Aquesta ampliació va durar poc temps,
ja que al restaurar-se l’absolutisme de Ferran VII, quedant sense efecte totes les lleis

que s’havien dictat en el període liberal, amb la qual cosa, Caldetes retornà a la
jurisdicció arenyenca.
Aquesta primera temptativa d’agregació construí una seriosa advertència pels regidors
arenyencs que a partir d’aquell moment van dedicar molta més atenció a la seva
barriada. Li atorgaren el grau d’entitat menor local i nomenaren d’entre els veïns el
corresponent alcalde pedani per a què resolgués les qüestions administratives i
governatives més immediates. Es van arribar a plantejar la conveniència de donar al
caseriu una nova configuració elaborant un projecte d’urbanització.
L’any 1848, l’any de l’esmentat propòsit , més de 60 cases, repartides entre la
carretera general, proporcionaven uns substanciosos rendiments a la hisenda
arenyenca i bastants perjudicis a la Caldenca. Aquestes vivendes contribuïen a Arenys
però quasi tots els serveis els reben de caldes: Aigua, correu, vigilància...
Decidit a arreglar d’una vegada l’assumpte de les jurisdiccions, el 14 d’Octubre de
1851, l’Ajuntament de Caldes, va tornar presentar, davant del govern de província, la
petició d’agregar Caldetes al seu terme, tal i com ho havia fet trenta anys enrere.
El consistori, probablement coneixia la bona disposició dels residents al barri, la major
part dels quals, de cap manera es sentien arenyencs ni els havia fet massa gràcia
l’intent d’urbanitzar Caldetes que d’es d’allí s’havia pretès.
L’estiu de l’any següent , el governador provincial va trametre una notificació als
municipis afectats, demanant l’opinió sobre el tema. Al d’Arenys de Mar, a més a més
li ordenava que efectués la consulta entre tots els veïns de Caldetes, per tal de saber
quina era la seva voluntat.
Naturalment, el consorci caldenc es reafirmà en la seva petició i l’arenyenc es va
manifestar en que estava disposat a arribar a un acord. En el seu escrit resposta , deia
que no tenia cap inconvenient en cedir la part ja indicada del territori sol·licitat . El
governador va dictar l’ampliació del terme municipal de Caldes mitjançant un reial
decret, signat per Isabel II el 24 d’abril 1853.
En la dècada dels seixanta, un nou problema d’indole territorial sorgí de nou. Es
qüestionava la supervivència del poble com a tal. La llei d’ajuntaments que el
governador espanyol promulgà a finals del 1867, disposava la desaparició de tots
aquells que no assolissin la xifra de 200 veïns cadastrals, Caldes, que tan sols en tenia
125, es veia obligada a ajuntar-se amb Sant Vicenç de Llavaneres. A més a més el
projecte d’unió , proposava que Sant Vicenç ostentés la capitalitat del nou poble, per
ser el poble amb major nombre de veïns.
L’ajuntament de Caldes per la seva part va exhaurir tots els arguments que podia
tenir; la situació topogràfica, l’expansió recent, les vies de comunicació , la importància
dels banys termals...Es donava a entendre, també, que en el cas que el projecte tirés
endavant, només Caldes en podia ser la capital degut a que era més important. Veien
la resistència dels dos pobles, el governador va desistir en unir els dos pobles.
Finalment Caldes, el 31 de desembre de 1929 va assolir 0.74 km² de terreny mentre
que en l’actualitat ja en disposa de 0.90 km².

primera línea de ferrocarril de la península entre Barcelona i Mataró. Quasi nou anys
després , el 10 de gener del 1857, el recorregut es va perllongar fins Arenys, amb la
qual cosa, Caldes també va quedar unit ala ciutat Comtal. Aquesta línea de ferrocarril,
tenia una longitud de 30 kms amb un total de 8 estacions.
A part de les disputes originades per les vendes de les propietats per on havia de
passar els rails, l’afer més polèmic va ser al ubicació de l’estació. Inicialment la
companyia constructora del ferrocarril, va pensar en situar-la a la part moderna de la
població, es a dir, al barri de Caldetes, així es facilitava al desplaçament als
nombrosos barcelonins que sovint s’hi allotjaven. La idea, però, no va agradar a la
majoria de vilatans, els quals no volien que es construís a terrenys que no pertanyien
al poble. S’ha de tenir en compte que fins l’any 1851 no es va iniciar el procés
d’agregació del barri arenyenc de Caldetes, i que , va finalitzar el 1853. Cal suposar
que algun tipus d’interès econòmic es va afegir a la voluntat dels caldencs, ja que, en
poc temps, va canviar d’opinió i va emplaçar l’estació en l’actual ubicació. Una vegada
resolt aquest tema, només mancava posar-li un nom. L’elecció no va ser gaire difícil, ja
que, en aquells temps l’ús de Caldetes era molt més utilitzat que el de Caldes d’Estrac.
Amb poc temps la vila es va convertir en un lloc d’estiueig de primer ordre. En pocs
anys , tres balnearis marítims obrien les seves portes amb la intenció d’oferir un mínim
de comoditat als nouvinguts banyistes que s’hi apropaven. Paral·lelament a la
generalització dels banys marins, va augmentar la notorietat de l’establiment de l’aigua
calenta, per la qual cosa, cada any eren més els qui acudien al poble intentant trobar
la salut perduda.

Banys Santaromana

El poble i l’estiueig
Durant tota la segona meitat del segle XIX, entre la burgesia més adinerada de les
grans ciutats, es va generalitzar el costum de passar els dies d’estiu fora del lloc
habitual de residència. Aquest hàbit , reservat fins aquell moment a malalts que
necessitaven
canviar
d’aires,
va
ser
posat
de
moda
pels
Reis d’Espanya.
Caldes, que ja tenia certa tradició gràcies als banys termals, va ser , juntament amb
Sitges, els primers pobles costaners en acollir aquells qui fugien de Barcelona i les
ciutats del seu entorn.
Un dels factors que va contribuir més a la divulgació del fenomen, va ser l’enginy del
vapor per millorar les comunicacions. El 28 d’Octubre del 1848, es va inaugurar la
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Poc a poc, la implantació decidida de l’estiueig va provocar que anessin desapareixent
les petites indústries. Tot i que no va ser l’únic motiu. La crisi per la falta de cotó
originada en la guerra de Secessió dels estats units i l’aparició dels vaixells de vapor,
van paralitzar les drassanes de tots els pobles mariners de la comarca. Tots aquests
punts que va representar quasi un desastre per els altres pobles, per Caldes no ho va
ser tant degut a que cada vegada hi havia més gent que es dedicava al servei dels
estiuejants.
D’aquesta època data també l’inici de la construcció de la capella del Carme, al costat
mateix de l’estació de tren. Aquesta capella es va començar a aixecar per ordre del
president de la companyia ferroviària, per tal de que els seus obrers poguessin
escoltar missa tots els diumenges, però va ser la filla d’aquest, qui es va encarregar de
recollir diners dels estiuejants més adinerats per poder finalitzar l’obra que va iniciar el
seu pare. D’aquesta manera en tres anys, el 1883 es va finalitzar l’obra. Es considera
que aquests van ser els anys més esplendorosos de la colònia estiuenca.
Poc a poc, alguns dels malalts que sovintejaven el poble, decidiren instal·lar-hi la seva
residència. Els segon Marquès de Comillas, Claudi López Brú, va ser un dels primers
en fer-ho. La primera ona de forasters es van instal·lar als carrers més propers a la via
del tren, com el carrer de Santa Teresa i el carrer Callao. Les fondes van desaparèixer
per falta de clientela i el colon va deixar de ser un balneari, per convertir-se en el
centre de reunió per excel·lència, canviant el seu nom per “Casino Colón”, molt més
d’acord amb la nova funció que acomplia.
Després d’ocupar els carrers més propers de la vora del tren, saltaren la via i van
començar a omplir l’espai que hi havia entre aquesta i la platja. En tres anys (19171920), es bastiren quasi totes les torres del passeig dels Anglesos.
Però, ben aviat Caldes va quedar saturada de nou vinguts. Durant la Guerra Civil,
moltes ambaixades obertes a Espanya es van establir a Caldes; com l’anglesa la Nord
Americana o la Danesa.
La guerra havia deixat en una situació molt precària a gran part de la població, alhora
que obligava també a molts estiuejants a reduir les seves despeses. La gent de caldes
es va dedicar en aquesta època a treballar en les tasques domèstiques de les cases
del passeig.
Posteriorment, Caldes ha esdevingut un poble eminentment estiuenc. Només cal
passejar-se pels seus carrers una tarda d’hivern i una d’estiu var advertir el contrast.

Segles XX: LA POLÈMICA
Caldes d’Estrac o Caldetes?
Coincidint amb els anys de major esplendor del poble, la denominació Caldetes va
assolir la màxim difusió. En tots els casos, sense excepció es parlava de caldetes, i si
algú esmentava Caldes d’Estrac, sempre ho deia darrera del nom de Caldetes, com un
aclariment, ja que aquest continuava essent d’apel·latiu oficial del poble.
Va ser en aquests anys quan es va considerar el topònim de Caldetes com un
castellanisme producte dels modismes de l’alta societat barcelonina, cosa que es
completament errònia.
Es considerava el fet de parlar castellà com un signe aristocràtic diferenciador. Eren
anys en què, d’una manera o altre, quasi tota la gent del poble depenia de la colònia
estiuenca, la qual, per la seva part, s’encarregava de deixar ben clar la distància que
separava les dues comunitats, la dels senyors i la del seus servidors.

Aquesta subordinació va resultar igualment decisiva en moment en què els vilatans
van haver d’escollir, triant la denominació de Caldetes , oblidant el significat que tenia i
les passades reivindicacions territorials. Ningú recordava Caldes d’Estrac, tret de
l’administració pública i alguns nostàlgics que continuaven utilitzant-lo. Fins hi tot en el
1933 es concretà Caldetes en el Nomenclàtor de ciutats que formaven el territori
català, sense mencionar Caldes d’Estrac, que fins al moment era la denominació
oficial. Un parell de dies desprès de la publicació d’aquest nomenclàtor es va presentar
en el Ple Ordinari que celebrà el ple municipal, com un tema totalment desfavorable la
possibilitat de dur a terme la substitució de Caldetes per Caldes d’Estrac.
La primera iniciativa de l’alcalde, va ser convocar a totes les forces vives de la
població, representades per entitats i associacions d’aquell moment. Es va acordar
formar una Comissió que s’encarregués de canalitzar la protesta popular contra el
canvi de nom. Aquesta comissió va decidir que la millor manera per dur a terme
aquesta protesta era passar a recollir a domicili la signatura de totes aquelles persones
que s’hi adherissin, per a posteriorment adreçar-les a la més alta autoritat catalana: El
President de la Generalitat.
La resposta a aquesta crida va ser espectacular,a que en menys d’una setmana es
van recollir gairebé el 100% de firmes de majors de disset anys que residien en el
poble. Tota aquesta documentació es va entregar al president Francesc Macià i es va
aprofitar l’oportunitat de convidar-lo a visitar el poble.
Després de la visita del President al poble i amb l’arribada de l’estiu la gent de Caldes
ja no estava per masses discussions al tenir prou feina per atendre el seu propi mitjà
de subsistència.
Malgrat l’apaivagament estiuenc, de tant en tant el tema rebrollava quan alguns dels
estiuejants nomenava la paraula Caldetes davant d’un veí del poble. Aquell estiu
tothom era de Caldes d’Estrac, de Caldetes no es trobava ningú! I comte en dir
Caldetes moltes vegades, ja que el mot era considerat poc més que un menyspreu. En
canvi, per la gent de fora, passava tot el contrari: ells anaven a passar l’estiu a
Caldetes i més d’un no sabia que existís un poble anomenat Caldes d’Estrac.
Poc després es van calmar els ànims i va semblar que durant un temps la gent es va
oblidar de la qüestió. Un temps més tard, un decret de la conselleria de Governació va
aprovar una nova llista dels noms dels municipis on, de nou apareixia el nom de
Caldetes, deixant en evidència el cas que es va fer a la campanya realitzada la
primavera anterior.
Els caldencs es van sentir molt decebuts, al veure que no s’havia comtat amb la seva
opinió, evidentment contraria al canvi de nom. Per aquest motiu es van emprendre
totes les accions possibles per aconseguir que es canviés el nomenclàtor proposat.
Pocs dies després , els consellers corroboraren les accions realitzades i en van iniciar
de noves. La més destacada va ser la de repartir el text de la protesta entre els
diputats del Parlament de Catalunya, ja que pensaven que eren ells qui tenien l’ultima
paraula quan el projecte de Divisió territorial es presentés per a ser aprovat.
En un informe elaborat perquè el conseller de Governació, decidís sobre els casos
conflictius produïts després de la publicació del llistat municipal, es va proposar que
s’adoptés la doble denominació: Caldetes o Caldes d’Estrac.
Es pensa que aquest comunicat no va sortir mai del despatx del Conseller,ja que el
projecte de Divisió territorial va quedar aparcat i mai va ser discutit al Parlament.
Tot i la precarietat del país en el mes d’agost de 1936, el president Companys i el
conseller d’economia, Josep Tarradellas, van signar el Decret per el qual s’establia ”a
efecte de reorganitzar l’economia catalana” la divisió del territori català en nou regions i
trenta-vuit comarques.
A Caldes va passar una cosa similar; després de les gestions realitzades per oposarse al canvi de nom, el poble quedava a l’espera de la decisió del Parlament. Veient
l’escàs interès que van demostrar les instàncies supremes del govern català i els fets
que d’octubre de 1934, poc a poc el tema es va anar oblidant i el pensament dels
caldencs es va ocupar de problemes més importants, ja que es trobaven a les portes

de la guerra civil, per tant el problema va quedar apartat, ja tenien prou feina en
superar les dificultats que va comportar.
El desenllaç de la guerra va esborrar del mapa de Catalunya la divisió territorial
acabada d’implantar, per tornar a començar el procés d’inscriure les províncies.
Reneix la discussió
Durant l’època franquista, el poble va ser anomenat per decret “Caldas de Estrach” i
en conseqüència era conegut també per “Caldetas”, es a dir, van subsistir les dues
denominacions , evidentment, adaptades a la grafia castellana imperant. Aquest fet
però, no va impedir que succeís el mateix que quan els noms eren catalans. Caldas
d’Estrach, s’utilitzava en el llenguatge oficial, mentre que Caldetes s’imposava en el
llenguatge de la gent de carrer.
Amb el pas del temps va, el nom de Caldetas va anar guanyant terreny amb la gent del
carrer, tenint en conte que les circumstàncies polítiques van jugar-hi a favor ja que el
fet de que semblés un nom més castellà que no pas Caldas de Estrach.
D’aquesta època només s’ha trobat referència a una sola acció, protagonitzada pel
consorci Municipal quan el dia 12 de Novembre del 1959 va acordar d’iniciar els
tràmits per canvia el nom oficinal de Caldas de Estrach pel més conegut i usat;
Caldetas.
El Consorci el que volia aconseguir era adequar la nomenclatura oficial a la popular,
per aquest motiu es va iniciar de nou la lluita toponímica, igual que s’havia fet
anteriorment, l’any 1933, però amb la diferència de que la gent del poble, aquesta
vegada no va reaccionar de cap manera, per tant Caldas de Estrach, es va mantenir
com a nom oficial.
Van haver de passar més de disset anys per tal de que un grup de joves del poble
iniciés de nou tot aquell procés. S’ha de comentar que s’està vivint en l’època post
franquista, on el moviment catalanista estava en plena efervescència i s’estava
intentant recuperar la cultura, la identitat i les seves institucions i el moment per
catalanitzar el nom de poble.
Van recollir un 30% de firmes dels veïns, que es van presentar al Consorci, el qual va
acordar recollir tota la informació necessària per procedir a canviar el nom del poble.
L’estiu de 1979, es va rebre la resposta de l’institut, on la resposta era la mateixa que
en el 1933: recomanava la utilització del nom de Caldetes com a denominació oficial
del poble, ja que es considerava la més coneguda arreu, però també suggeria el de
Caldes d’Estrac com a forma alternativa.
Després d’aquesta resposta el Consorci va iniciar els tràmits per tal de que el nom del
poble fos “Caldes d’Estrac – Caldetes, d’aquesta manera es pretenia mantenir la
fidelitat històrica i alhora , fer cas de la indicació rebuda per l’Institut d’Estudis
Catalans.
La gent del poble estava ja força cansada de tantes noves propostes. Desprès de
tantes propostes ja no sabien ben bé que es el que passava. El 6 de març de 1980 es
proposa tramitar l’oficialitat exclusiva del nom de Caldes d’Estrac. Després de,
novament, moltes discussions es va arribar a l’acord de fer una nova enquesta, que va
mostrar uns resultats decebedors. Nomes 160 persones van expressar al seva opinió,
en una clara demostració del desinterès que estava causant aquest tema,
excessivament manipulat durant els darrers anys.
Cap a finals d’octubre del 1982, es va produir una sorpresa: La Direcció general
d’Administració Local va enviar una notificació a l’Ajuntament on li feia evident, que de
moment no es podia canviar el nom, ja que la qüestió estava en debat mentre
s’esperava l’elaboració d’una nova llei que regulés tot l’assumpte dels canvis de nom,
només s’admetia catalanitzar-lo, es a dir, el poble es deia Caldes d’Estrac i prou!
Davant d‘aquesta nova situació, el Consistori va aprovar definitivament la denominació
de caldes d’Estrac, si bé va sol·licitar poder fer servir el de Caldetes, encara que no fos
oficial, doncs considerava que era el més conegut.

ANNEX VI
Condicions d’Habitabilitat dels habitatges. Decret 55/2009, 7 d’Abril
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DECRET
GHG¶DEULOVREUHOHVFRQGLFLRQVG¶KDELWDELOLWDWGHOVKDELWDWJHVLODFqGXOD
G¶KDELWDELOLWDW

Així mateix, aquest segon capítol efectua una precisió en el sentit d’establir que en
els supòsits d’exoneració de l’obligació de presentar la cèdula que estableix l’article
D GHOD/OHLGHGHGHVHPEUHGHOGUHWDO¶KDELWDWJHHOVLQIRUPHVTXH
han d’emetre els tècnics competents s’han de referir a les condicions d’habitabilitat
dels habitatges i no a aspectes relatius a la legalitat urbanística que, perquè també
sigui de compliment obligat per a la concessió de la cèdula, s’hauran d’acreditar
PLWMDQoDQWXQFHUWL¿FDWGHO¶DMXQWDPHQWRQV¶XELTXLOD¿QFDTXHHVSUHWpQWUDQVPHWUH
També s’afegeix la possibilitat d’exoneració als transmitents de l’obligació de lliurar
la cèdula quan l’habitatge s’adquireix per al seu enderroc.

Preàmbul
/¶DUWLFOHGHO¶(VWDWXWG¶DXWRQRPLDGH&DWDOXQ\DGLVSRVDTXHOD*HQHUDOLWDWWp
competència exclusiva en matèria d’habitatge. De conformitat amb l’article esmentat,
la Generalitat gaudeix, entre d’altres, de competències per regular la inspecció i el
control sobre la qualitat de la construcció, la innovació tecnològica i la sostenibilitat
aplicable als habitatges, la seva conservació i manteniment, així com la regulació
relativa a la seva habitabilitat.

Finalment, aquest capítol es dedica també al procediment d’atorgament de la
cèdula, amb incidència en la possibilitat que els ens locals puguin atorgar-la quan
s’hagi produït la delegació a favor seu, de conformitat amb el que preveuen la Llei
del dret a l’habitatge i la normativa de règim local de Catalunya. Per a l’efectivitat
de la delegació de competències, serà necessària l’acceptació de cada ens local
interessat.

En el marc del desplegament de l’Estatut d’autonomia, el 28 de desembre de 2007 va
ser aprovada la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. La disposició
addicional desena de la Llei esmentada determina que el Govern ha d’actualitzar
i adaptar el Decret de condicions d’habitabilitat a les exigències d’aquesta Llei pel
que fa als criteris de qualitat i als continguts de la cèdula d’habitabilitat. En aquest
sentit, de l’aprovació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge,
se’n deriva un nou marc d’exigències respecte dels criteris de qualitat i habitabilitat
que han de complir els habitatges a Catalunya, cosa que fa necessària una revisió
GHO¿QVDUDYLJHQW'HFUHWGHG¶RFWXEUHVREUHUHTXLVLWVPtQLPVG¶KDELWDELOLWDWHQHOVHGL¿FLVG¶KDELWDWJHVLGHODFqGXODG¶KDELWDELOLWDW

Les condicions d’habitabilitat dels habitatges, atès que es tracta de qüestions emiQHQWPHQWWqFQLTXHVHVUHJXOHQHQHOVGRVDQQH[RVHVSHFt¿FVGHO'HFUHW(OSULPHU
es dedica als habitatges de nova construcció i els que resultin de la reconversió d’un
HGL¿FLH[LVWHQWRG¶REUHVGHJUDQUHKDELOLWDFLyLHOVHJRQWUDFWDGHOHVFRQGLFLRQV
d’habitabilitat en els habitatges preexistents a aquest Decret.
Pel que fa al primer annex, cal destacar el seu objectiu d’adaptar el model d’habitatge que sorgeix de les normatives vigents a la realitat de les llars actuals. Si bé
HO¿QVDUDYLJHQW'HFUHWGHG¶RFWXEUHMDGHFODUDYDO¶REMHFWLXG¶DGDSWDU
ODWLSRORJLDGHOVKDELWDWJHVPLWMDQoDQWIyUPXOHVPpVÀH[LEOHVTXHOHVWUDGLFLRQDOV
en aquest Decret es dóna un pas endavant en aquest sentit i s’introdueixen, entre
G¶DOWUHVQRYHWDWVHOIRPHQWGHWLSRORJLHVÀH[LEOHVLDGDSWDEOHVDGLIHUHQWVPDQHUHV
G¶KDELWDUO¶~VXQLYHUVDOGHO¶KDELWDWJHGHOVFROÂOHFWLXVDPEGL¿FXOWDWVGHPRELOLWDW
WHPSRUDORSHUPDQHQWRHOIRPHQWGHO¶H¿FLqQFLDHQHUJqWLFDGHOVKDELWDWJHV(Q
DTXHVWVHQWLWO¶DSDUWDWSULPHUG¶DTXHVWDQQH[HVGHVWLQDDOHVGH¿QLFLRQVGHOV
conceptes que es consideren necessaris per a la correcta comprensió d’allò que es
UHJXOD/¶DSDUWDWVHJRQHVUHIHUHL[DOHVFRQGLFLRQVG¶KDELWDELOLWDWGHOVHGL¿FLVGH
nova construcció que contenen habitatges i recull el conjunt de prestacions que
KDQG¶RIHULUDTXHVWVHGL¿FLVHVVHQFLDOPHQWHQDVSHFWHVUHODWLXVDDFFHVVLELOLWDWR
dotacions al servei de la comunitat. L’apartat tercer de l’annex 1 es refereix a les
condicions d’habitabilitat dels nous habitatges, entre les quals cal destacar la seva
voluntat de relacionar el dret de disposar d’un habitatge digne amb el paràmetre de
la superfície desitjable, perquè aquesta condició es pugui complir. Així mateix, es
FRQFUHWHQOHVFRQGLFLRQVUHODWLYHVDDFFHVVLELOLWDWÀH[LELOLWDWVRVWHQLELOLWDWLHVWDOYL
energètic, que en la nova Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge,
HVFRQ¿JXUHQFRPDUHTXLVLWVGHTXDOLWDWGHOSDUFLPPRELOLDULLV¶HVWDEOHL[HQOHV
SUHVWDFLRQVTXHKDG¶RIHULUO¶KDELWDWJHD¿GHJDUDQWLUFRQGLFLRQVGHFRQIRUWLTXDOLWDW
GHYLGD&RPDHOHPHQWVGLIHUHQFLDOVPpVVLJQL¿FDWLXVUHVSHFWHGHOHVQRUPDWLYHV
H[LVWHQWVHVSRWGHVWDFDUODSRWHQFLDFLyGHODÀH[LELOLWDWLODLQGLIHUHQFLDFLyG¶HVSDL
GHOHVHVWDQFHVGHO¶KDELWDWJHHVSHFt¿FDPHQWGHOHVKDELWDFLRQVG¶~VLQGLYLGXDOOD
llibertat en la compartimentació, la garantia d’accessibilitat, el reconeixement de
dotacions necessàries, com ara l’emmagatzematge o el rentat de roba, i el foment
dels espais intermedis amb l’exterior.

$PEOD¿QDOLWDWGHGHVSOHJDUOD/OHLHVPHQWDGDDTXHVW'HFUHWV¶HVWUXFWXUD
VHJXLQWXQDVLVWHPjWLFDVHPEODQWDODGHO'HFUHWTXHHVGHURJDD¿GHIDFLOLWDUQH
la ràpida assimilació pels operadors que l’han d’aplicar. Tot i així, caldrà tenir en
consideració que la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, regula
DOJXQVDVSHFWHVGHPDQHUDVX¿FLHQWPHQWGHWDOODGDSHUODTXDOFRVDDTXHVWVVHUDQ
aplicables sense necessitat de desplegament normatiu.
El primer capítol del Decret se centra en el desplegament de les disposicions
JHQHUDOVDPEODGHWHUPLQDFLyGHOVHXREMHFWHTXHpVG¶XQDEDQGDGH¿QLUOHVFRQdicions d’habitabilitat dels habitatges, distingint-ne els nivells d’exigència segons
VLJXLQGHQRYDFRQVWUXFFLyRXVDWV±WDPEpDQRPHQDWV³SUHH[LVWHQWV´VHJRQVOD
WHUPLQRORJLDGHOD/OHLGHGHGHVHPEUHGHOGUHWDO¶KDELWDWJH±LG¶DOWUD
banda, regular la cèdula d’habitabilitat com a instrument mitjançant el qual s’efectua la comprovació del compliment d’aquests requisits. Aquest primer capítol fa
HVSHFLDOUHIHUqQFLDDODFRRUGLQDFLyQHFHVVjULDDPEHOSODQHMDPHQWXUEDQtVWLFD¿
que en la seva tramitació es pugui comprovar de manera efectiva la idoneïtat dels
SDUjPHWUHVTXHHQHOSURFpVHGL¿FDWRULDIHFWDUDQODWLSRORJLDGHOVKDELWDWJHVSHU
obtenir-ne la millor racionalitat distributiva i des del punt de vista mediambiental.
A banda d’això, en aquest capítol es concreta l’estàndard de superfície per persona
HQHOVKDELWDWJHVLHOVHXOOLQGDUPj[LPG¶RFXSDFLyDPEOD¿QDOLWDWGHFRQWULEXLUDOD
lluita contra una utilització anòmala dels habitatges, com ara la seva sobreocupació,
de conformitat amb el que preveu la Llei del dret a l’habitatge.
El segon capítol està dedicat a la regulació de la cèdula d’habitabilitat, i n’estableix
l’obligatorietat per a tots els habitatges de Catalunya. Això es pot sintetitzar en la
necessitat que disposin de cèdula, abans de la seva ocupació, tant els habitatges
QRXVFRPHOVUHVXOWDQWVGHODUHFRQYHUVLyG¶XQDHGL¿FDFLyH[LVWHQWRG¶XQHVREUHV
de gran rehabilitació, mentre que per a la resta de casos, és a dir, els habitatges usats
o preexistents, només caldrà que en disposin quan es procedeixi a la transmissió
o la cessió del seu ús. Sens perjudici d’això, es tingui o no la cèdula d’habitabilitat
vigent, tots els habitatges sempre han de mantenir com a mínim les condicions
d’habitabilitat per a les quals se’ls va concedir la cèdula, en compliment del deure
de conservació i rehabilitació que correspon als propietaris i propietàries de qualsevol habitatge.

L’annex segon regula les condicions d’habitabilitat que han de tenir els habitatJHVSUHH[LVWHQWVDO¶HQWUDGDHQYLJRUG¶DTXHVW'HFUHWDPEHVFDVVHVPRGL¿FDFLRQV
respecte de la normativa anterior, atès que en aquest cas la novetat principal ha
GHVRUJLUGHODJHQHUDOLW]DFLyGHOHVLQVSHFFLRQVWqFQLTXHVGHOVHGL¿FLVDVSHFWHMD
previst en la mateixa Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Les
PRGL¿FDFLRQVTXHV¶LQFORXHQHQDTXHVW'HFUHWWHQHQHOGREOHREMHFWLXG¶DGHTXDU
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$UWLFOH
Dades per incloure en els projectes tècnics a presentar per a l’obtenció de la lliFqQFLDG¶REUHVG¶HGL¿FDFLy
1. En els plànols dels projectes d’habitatges de nova construcció o els que hagin
VRIHUWPRGL¿FDFLRQVHQODVXSHUItFLHRDOWHULQOHVFRQGLFLRQVG¶KDELWDELOLWDWV¶KL
ha de fer constar, per a cada habitatge, la superfície útil i el nombre d’estances i
espais que conté, que han de complir les condicions d’habitabilitat previstes i que es
FODVVL¿TXHQFRPDVDODG¶HVWDU ( PHQMDGRU 0 FXLQD & KDELWDFLy + FDPEUD
higiènica (CH), espai destinat a l’emmagatzematge personal (EP), espai destinat
a l’emmagatzematge general (EG), espais intermedis amb l’exterior (EI) i altres
estances i espais interiors que no siguin passadissos o distribuïdors (AP).
(OVSOjQROVGHOSURMHFWHKDQGHGH¿QLUHOVHOHPHQWVTXHVHJRQVHOFULWHULGHÀH[LELOLWDWTXHSUHYHXO¶DSDUWDWGHO¶DQQH[G¶DTXHVW'HFUHWVLJXLQVXVFHSWLEOHV
de ser o no efectivament executats. En el mateix sentit, la memòria del projecte ha
GHMXVWL¿FDUODYLDELOLWDWGHOVFULWHULVGHÀH[LELOLWDWHPSUDWV
2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya, els ens locals i els col·legis
d’arquitectes i d’aparelladors i arquitectes tècnics poden establir un procediment,
mitjançant la subscripció del conveni corresponent, per tal que els visats dels collegis esmentats acreditin les condicions d’habitabilitat dels projectes d’habitatges
referits a l’apartat anterior.

se en alguns aspectes a la realitat dels habitatges ja construïts i de permetre una
adaptació gradual a les exigències de qualitat de la societat actual.
Per acabar, l’annex tercer conté els models de cèdula d’habitabilitat per a habitatges
de nova construcció i per a habitatges preexistents.
Per tot això, d’acord amb els dictàmens del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del
conseller de Medi Ambient i Habitatge i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
1. Aquest Decret regula les condicions d’habitabilitat que han de tenir els habitatges en el territori de Catalunya, amb independència que tinguin o no protecció
R¿FLDOGLIHUHQFLDQW
a) Habitatges de nova construcció, concepte en el qual s’inclouen els d’obra
QRYDLHOVUHVXOWDQWVGHODUHFRQYHUVLyG¶XQDHGL¿FDFLyH[LVWHQWRG¶REUHVGHJUDQ
rehabilitació. Aquests habitatges han de complir com a mínim les condicions d’habitabilitat previstes a l’annex 1.
b) Habitatges usats o preexistents, que han de complir com a mínim les condicions
d’habitabilitat que es determinen a l’annex 2.
2. Sens perjudici del que preveu aquest Decret, tots els habitatges han de complir
també les condicions que s’estableixen a la resta de les normes sectorials aplicables.

$UWLFOH
(VWjQGDUGGHVXSHUItFLHSHUSHUVRQDLOOLQGDUPj[LPG¶RFXSDFLyGHOVKDELWDWJHV
De conformitat amb el que preveu la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l’habitatge, la sobreocupació constitueix una utilització anòmala dels habitatges i
XQLQFRPSOLPHQWGHODIXQFLyVRFLDOGHODSURSLHWDW$¿GHGHWHUPLQDUO¶H[LVWqQFLD
GHOVVXSzVLWVGHVREUHRFXSDFLyTXHSUHYHXHQHOVDUWLFOHVF LE HQUHODFLy
DPEO¶DUWLFOHH GHOD/OHLHVPHQWDGDHV¿[DXQHVWjQGDUGPtQLPGHVXSHUItFLHHQ
els habitatges que resulta de l’aplicació dels paràmetres següents:
68 6XSHUItFLH~WLOPtQLPDHQPë
N = Nombre de persones del programa.

Article 2
&RRUGLQDFLyDPEHOSODQHMDPHQWXUEDQtVWLFLDPEOHVRUGHQDQFHVHGL¿FDWzULHV
municipals
1. El planejament urbanístic ha de ser coherent amb les determinacions que en
matèria d’habitabilitat dels habitatges regulen la Llei 18/2007, de 28 de desembre,
GHOGUHWDO¶KDELWDWJHLDTXHVW'HFUHW$PEDTXHVWD¿QDOLWDWHOVLQVWUXPHQWVG¶RUdenació urbanística que afectin l’ús residencial han d’establir les determinacions
RSRUWXQHVSHUWDOTXHODQRYDHGL¿FDFLyTXHHVIDFLHQH[HFXFLyGHO'HFUHWSXJXL
complir les determinacions sobre habitabilitat de la Llei del dret a l’habitatge i
d’aquest Decret.
 /HVRUGHQDQFHVHGL¿FDWzULHVPXQLFLSDOVKDQGHUHVSHFWDUOHVGHWHUPLQDFLRQV
d’aquest Decret, sens perjudici que puguin contenir normes de qualitat més exigents
que les normes d’habitabilitat que s’hi contenen.
 $PEFDUjFWHUSUHYLDO¶DWRUJDPHQWGHOHVOOLFqQFLHVXUEDQtVWLTXHVGHFRQVWUXFFLy
LG¶HGL¿FDFLyGHQRYDSODQWDLOHVG¶DPSOLDFLyUHIRUPDPRGL¿FDFLyRUHKDELOLWDFLy
G¶KDELWDWJHVRHGL¿FLVDPEKDELWDWJHVSUHYLVWHVDO¶DUWLFOHGHO7H[WUHIyVGHOD
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, els ens locals
han de controlar que els projectes presentats compleixen amb les determinacions
d’aquest Decret.
Els ens locals que per manca de serveis tècnics ho demanin poden ser
assistits en la realització d’aquest control per un altre ens local o per altres
administracions d’àmbit territorial superior, de conformitat amb el que preYHXHQHOVDSDUWDWVLGHO¶DUWLFOHGHOD/OHLGHGHGHVHPEUH
del dret a l’habitatge.
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Aquest estàndard mínim, en funció del nombre de persones, determina el seu
llindar màxim d’ocupació, i el seu incompliment té els efectes que es deriven de la
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Se n’exceptuen les unitats
de convivència vinculades per llaços de parentiu, si l’excés d’ocupació no comporta
incompliments manifestos de les condicions exigibles de salubritat i higiene ni
genera problemes greus de convivència amb l’entorn. Als efectes d’aquest Decret,
s’entén que existeix parentiu entre els cònjuges, les persones lligades per relació de
FRQVDQJXLQLWDWLD¿QLWDW¿QVDOTXDUWJUDXRSHUDGRSFLyLOHVTXHFRPSOHL[LQOHV
condicions previstes en la regulació de la convivència estable en parella.
Article 5
0DQWHQLPHQWGHFRQGLFLRQVG¶KDELWDELOLWDWGHO¶KDELWDWJH
Els habitatges de nova construcció que obtinguin la cèdula d’habitabilitat, d’acord
amb el nivell que exigeix aquest Decret, hauran de complir, com a mínim, els requisits
establerts per a aquest nivell per obtenir les successives cèdules que se sol·licitin.
Article 6
Activitat d’inspecció
El departament de la Generalitat competent en matèria d’habitatge, els ens locals
i les altres administracions competents poden procedir a la inspecció dels habitatges
per comprovar-ne les condicions d’habitabilitat.
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sició. Aquesta obligació s’ha de fer constar per nota marginal en el Registre de la
3URSLHWDWTXHSRGUjVHUFDQFHOÂODGDPLWMDQoDQWFHUWL¿FDFLyPXQLFLSDODFUHGLWDWLYD
que l’enderroc s’ha efectuat.
 (OVQRWDULVLQRWjULHVKDQGHWUDPHWUHDPESHULRGLFLWDWPHQVXDODOGHSDUtament de la Generalitat competent en matèria d’habitatge una relació amb les
dades bàsiques dels actes de transmissió d’habitatges en què s’hagin produït
els supòsits d’exoneració de l’obligació de presentar la cèdula previstos en
aquest article.

Article 7
'H¿QLFLy
1. La cèdula d’habitabilitat és l’acte administratiu, contingut en un document
HVSHFt¿FDQRPHQDWDL[tHQYLUWXWGHOTXDOV¶DFUHGLWDTXHXQKDELWDWJHFRPSOHL[OHV
condicions de qualitat que preveuen la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret
a l’habitatge, i aquest Decret i que, per tant, és apte per ser destinat a residència
humana.
2. La cèdula s’anomena de primera ocupació quan es refereix a habitatges de
nova construcció, i de segona i successives ocupacions si es refereix a habitatges
usats o preexistents.

Article 10
Exigència de cèdula de les empreses subministradores
Les empreses subministradores d’energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicaFLRQVLDOWUHVVHUYHLVKDQG¶H[LJLUODFqGXODG¶KDELWDELOLWDWYLJHQWDOVXVXDULV¿QDOV
perquè aquests puguin contractar els serveis, i n’han d’incorporar una còpia al seu
expedient de contractació, tot això sens perjudici del compliment d’altres normes
sectorials aplicables.
(QHOFDVG¶KDELWDWJHVDPESURWHFFLyR¿FLDOGHVWLQDWVDSULPHUDRFXSDFLyV¶KD
G¶LQFRUSRUDUXQDFzSLDGHODTXDOL¿FDFLyGH¿QLWLYD

Article 8
Obligatorietat de la cèdula
1. Tots els habitatges han de disposar de cèdula d’habitabilitat, de conformitat
amb aquest Decret. Aquesta cèdula té una vigència de 15 anys.
 (OVKDELWDWJHVGHQRYDFRQVWUXFFLyLHOVTXHKDJLQVRIHUWPRGL¿FDFLRQVHQ
la superfície o s’hi alterin les condicions d’habitabilitat han de disposar de cèdula
prèviament a la seva ocupació.
En la resta de supòsits, i per tal que les persones transmitents puguin lliurar la
cèdula als adquirents, de conformitat amb el que preveu l’article 26.2 de la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, cal que els habitatges disposin
de cèdula en el moment en què es produeixi la seva transmissió entre vius, lloguer
o cessió d’ús, incloses les derivades de segones i successives transmissions.
 (QFDVG¶KDELWDWJHVSURPRJXWVVRWDTXDOVHYROUqJLPGHSURWHFFLyS~EOLFDOD
TXDOL¿FDFLyGH¿QLWLYDVXEVWLWXHL[ODFqGXODG¶KDELWDELOLWDWGHSULPHUDRFXSDFLyGXUDQW
un període de 15 anys. Un cop transcorregut aquest període des de l’expedició de la
TXDOL¿FDFLyGH¿QLWLYDOHVVHJRQHVLVXFFHVVLYHVWUDQVPLVVLRQVUHTXHULUDQO¶REWHQFLy
de la cèdula d’habitabilitat.

Article 11
Contingut de la cèdula
/DFqGXODKDG¶HVSHFL¿FDUODVXSHUItFLH~WLOGHO¶KDELWDWJHLOHVHVWDQFHVLHOVHVSDLV
que el componen en el moment de la seva emissió.
Article 12
Competència per a l’atorgament de la cèdula
1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’habitatge atorga la
cèdula d’habitabilitat a través dels seus serveis corresponents.
També és atorgada pels ens locals quan s’hagi produït la delegació a favor seu, de
conformitat amb el que preveu l’article 26.5 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre,
del dret a l’habitatge, i d’acord amb les normes sobre delegació de competències
GHOD*HQHUDOLWDWDOVHQVORFDOVTXHFRQWpHO'HFUHWOHJLVODWLXGHG¶DEULO
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
L’efectivitat de la delegació requerirà que aquesta sigui acceptada per cada ens
local interessat.
2. Els ens locals que s’acullin a la delegació han de mantenir la comunicació
per via telemàtica amb el departament de la Generalitat competent en matèria
d’habitatge per tal que aquest pugui disposar d’informació actualitzada sobre
O¶HVWDWGHWUDPLWDFLyGHOHVFqGXOHVD¿GHPDQWHQLUHOVHJXLPHQWGHODTXDOLWDWGHO
parc d’habitatges de Catalunya. Aquesta informació ha de tenir el contingut que
es prevegi en el model establert.
 $PpVHOVHQVORFDOVTXHV¶DFXOOLQDODGHOHJDFLyKDQGHPDQWHQLUO¶DU[LX
corresponent amb el contingut íntegre dels expedients d’atorgament, denegació
i revocació de cèdules d’habitabilitat. Sens perjudici d’això, mensualment han de
remetre al departament de la Generalitat competent en matèria d’habitatge, prefeUHQWPHQWHQVXSRUWLQIRUPjWLFXQDFzSLDGHOVH[SHGLHQWV¿QDOLW]DWV

Article 9
Supòsit d’exoneració de l’obligació de lliurar la cèdula
1. Les persones adquirents d’un habitatge poden exonerar de manera expressa
les transmitents de l’obligació de lliurar-los la cèdula d’habitabilitat només en cas
d’habitatges usats o preexistents que hagin de ser objecte d’obres de rehabilitació
que permetin el compliment de les condicions d’habitabilitat, o bé si l’habitatge
s’adquireix per al seu enderroc.
2. En cas d’exoneració per realització d’obres de rehabilitació, s’ha de lliurar un
informe, emès per un tècnic o tècnica competent, que acrediti que l’habitatge pot
obtenir la cèdula d’habitabilitat, quant al compliment de les condicions d’habitabilitat que preveu aquest Decret, després de l’execució de les obres de rehabilitació.
/¶LQIRUPHV¶KDG¶DFRPSDQ\DUG¶XQFHUWL¿FDWYLJHQWHPqVSHUO¶DMXQWDPHQWGHO
WHUPHPXQLFLSDORQV¶XELTXLOD¿QFDHQHOTXDOV¶DFUHGLWLTXHO¶~VG¶KDELWDWJHHVWj
DXWRULW]DWG¶DFRUGDPEODQRUPDWLYDXUEDQtVWLFDLTXHOD¿QFDQRHVWjVRWPHVDD
cap expedient de protecció de la legalitat urbanística.
/HVSHUVRQHVDGTXLUHQWVGHOVKDELWDWJHVKDQGH¿QDOLW]DUOHVREUHVTXHO¶LQIRUPH
tècnic determini i sol·licitar la cèdula d’habitabilitat en el termini màxim de tres anys
des de la data d’adquisició de l’habitatge i, en tot cas, abans de tornar a transmetre’l
per qualsevol dels títols previstos a l’apartat 2 de l’article 8. Aquesta obligació s’ha
de fer constar per nota marginal en el Registre de la Propietat, que podrà ser cancellada mitjançant la presentació de la cèdula d’habitabilitat un cop obtinguda.
 (QFDVGHSUHYLVLyG¶HQGHUURFGHO¶KDELWDWJHDGTXLULWSHUWDOTXHHVSXJXL
produir l’exoneració de l’obligació de lliurar la cèdula d’habitabilitat, caldrà que
l’adquirent l’enderroqui en un termini màxim d’un any des de la seva data d’adqui-

$UWLFOH
Tramitació de la cèdula de primera ocupació
1. La cèdula d’habitabilitat de primera ocupació s’ha de sol·licitar mitjançant
l’imprès o el suport telemàtic establert.
2. Quan la cèdula es tramiti davant els serveis del departament de la Generalitat
competent en matèria d’habitatge, i es disposi de llicència urbanística de primera
ocupació concedida per l’ens local corresponent, cal acreditar-la i presentar un
GXSOLFDWGHOFHUWL¿FDW¿QDOG¶REUHVLKDELWDELOLWDWGHJXGDPHQWYLVDWSHOFROÂOHJL
professional corresponent.
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En el cas que no es disposi de llicència de primera ocupació, cal acreditar la
documentació següent:
a) Llicència d’obres o document equivalent.
E  2ULJLQDOGHOFHUWL¿FDW¿QDOG¶REUDLG¶KDELWDELOLWDWVLJQDWSHOSHUVRQDOWqFQLF
competent i visat pel col·legi professional respectiu, en el qual s’expressi que l’habitatge té el nivell d’habitabilitat que exigeix aquest Decret. En el cas que aquest
FHUWL¿FDWQRV¶DSRUWLHOVVHUYHLVGHOGHSDUWDPHQWGHOD*HQHUDOLWDWFRPSHWHQWHQ
PDWqULDG¶KDELWDWJHSRGHQH[FHSFLRQDOPHQWFHUWL¿FDUO¶KDELWDELOLWDWVHPSUHTXH
FRQFRUULQFLUFXPVWjQFLHVMXVWL¿FDGHVTXHDL[tKRDFRQVHOOLQ
F  2ULJLQDOGHOFHUWL¿FDWGHFRPSOLPHQWGHOSURJUDPDGHFRQWUROGHTXDOLWDW
d) Sol·licitud de la llicència municipal de primera ocupació.
 (QHOVFDVRVHQTXqV¶KDJLSURGXwWODGHOHJDFLyTXHSUHYHXO¶DUWLFOHGHOD
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, la cèdula d’habitabilitat de
primera ocupació es tramita i atorga pels ens locals respectius. De conformitat amb
el que preveu l’article 27 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, l’atorgament de la llicència urbanística de primera ocupació pot portar implícit
l’atorgament, per mitjà d’un altre document, de la cèdula d’habitabilitat.
 6LKLKDFRQÀLFWHHQWUHODOOLFqQFLDXUEDQtVWLFDGHSULPHUDRFXSDFLyLODFqdula d’habitabilitat per raons relatives a les condicions d’habitabilitat, la resolució
correspon als serveis de la demarcació territorial del departament de la Generalitat
competent en matèria d’habitatge.

 /DFqGXODWDPEpV¶KDGHGHQHJDUHQHOFDVG¶HGL¿FLVO¶RFXSDFLyFRPDKDELtatge dels quals no compleixi els requeriments urbanístics o d’habitatge exigits
legalment.
 /DGHQHJDFLyKDGHFRQWHQLUODPRWLYDFLyGHOHVUDRQVTXHIRQDPHQWHQOD
decisió.

$UWLFOH
Tramitació de la cèdula per a segona i successives ocupacions
1. La cèdula d’habitabilitat per a segona i successives ocupacions se sol·licita
mitjançant l’imprès o el suport telemàtic establert.
2. Els serveis del departament de la Generalitat competent en matèria d’habitatge
atorguen la cèdula per a segona i successives ocupacions, excepte quan s’hagi produït
la delegació que preveu l’article 26.5 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret
a l’habitatge, supòsit en què l’ens local corresponent tramita i atorga la cèdula.
 (QHOVGRVVXSzVLWVSUHYLVWRVDO¶DSDUWDWDQWHULRUSHUVROÂOLFLWDUODFqGXODV¶KDGH
SUHVHQWDUXQFHUWL¿FDWG¶KDELWDELOLWDWVXEVFULWSHUXQWqFQLFRWqFQLFDFRPSHWHQWL
visat pel col·legi respectiu, en el qual s’expressi que l’habitatge té les condicions d’habitabilitat exigides per aquest Decret. El visat ha de ser preferentment telemàtic.

Article 19
5HJLVWUHGHFqGXOHV
1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’habitatge ha de
disposar d’un registre en què han de constar les cèdules atorgades a Catalunya. El
5HJLVWUHGHFqGXOHVKDG¶HPHWUHFHUWL¿FDWVHQTXqFRQVWLVLHOVKDELWDWJHVGLVSRVHQ
GHFqGXODG¶KDELWDELOLWDWLHQFDVD¿UPDWLXHOVHXFRQWLQJXW/¶DFFpVDOHVGDGHVGHO
5HJLVWUHLO¶HPLVVLyGHOHVFHUWL¿FDFLRQVV¶KDQGHUHDOLW]DUGHFRQIRUPLWDWDPEHO
procediment que estableix la Llei de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
2. Els ens locals que s’acullin a la delegació prevista a l’article 26.5 de la Llei
GHGHGHVHPEUHGHOGUHWDO¶KDELWDWJHWDPEpSRGHQHPHWUHFHUWL¿FDcions sobre les cèdules corresponents als habitatges del seu terme municipal, de
conformitat amb el que preveu el paràgraf anterior.

Article 18
5HYRFDFLyGHODFqGXOD
1. D’acord amb el que estableix l’article 26.6 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre,
del dret a l’habitatge, la pèrdua de les condicions mínimes d’habitabilitat que preveuen
la Llei esmentada i aquest Decret comporta la revocació de la cèdula d’habitabilitat,
mitjançant el procediment corresponent amb audiència de la persona interessada,
de conformitat amb el que estableix la normativa de procediment administratiu
comú. La cèdula pot ser revocada per l’òrgan de la Generalitat competent per a
la seva concessió o, en els casos en què s’hagi produït la delegació, per l’ens local
que la va concedir. En aquest darrer cas, l’ens local ha de posar en coneixement
del departament de la Generalitat competent en matèria d’habitatge l’expedient de
revocació, de conformitat amb el que disposa l’article 12 d’aquest Decret.
2. La revocació de la cèdula es pot dur a terme sens perjudici de les mesures
dirigides a la conservació i a la rehabilitació de l’immoble i del règim sancionador
que siguin aplicables.

Article 15
Termini de resolució
 (OWHUPLQLSHUQRWL¿FDUO¶DWRUJDPHQWRODGHQHJDFLyGHODFqGXODG¶KDELWDELOLWDW
pVGHGLHVKjELOVGHVGHODGDWDGHUHFHSFLyHQHO5HJLVWUHGHODVROÂOLFLWXGDPE
la documentació completa.
 6LHQHOWHUPLQL¿[DWDO¶DSDUWDWDQWHULRUQRV¶KDQRWL¿FDWUHVROXFLyH[SUHVVD
les persones interessades poden entendre estimada la sol·licitud d’obtenció de la
cèdula d’habitabilitat per silenci administratiu positiu, circumstància que es pot
DFUHGLWDUGHFRQIRUPLWDWDPEHOTXHSUHYHXO¶DUWLFOHGHOD/OHLGH
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Article 20
Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge
De conformitat amb les funcions d’assessorament que la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l’habitatge, preveu per al Consell de Qualitat, Sostenibilitat
i Innovació, aquest òrgan consultiu ha d’emetre un informe a petició dels òrgans
competents per a l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat en relació amb les discrepàncies que puguin aparèixer, quant a la interpretació i el compliment de les
previsions tècniques d’habitabilitat.
Article 21
Model de cèdula
El document de la cèdula d’habitabilitat, tant en els casos en què sigui lliurada
per l’Administració de la Generalitat de Catalunya com pels ens locals amb competència delegada, ha d’ajustar-se al contingut del model que s’estableix a l’annex
G¶DTXHVW'HFUHW

Article 16
Suspensió de la tramitació de la cèdula
La tramitació de la cèdula d’habitabilitat se suspèn per les causes que preveu la
legislació urbanística.
Article 17
Denegació de la cèdula
1. L’incompliment de les condicions d’habitabilitat dóna lloc a la denegació de
la cèdula.
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Segona
Cèdules sol·licitades amb anterioritat a la vigència d’aquest Decret
1. Les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades amb anterioritat a l’entrada
HQYLJRUG¶DTXHVW'HFUHWHVUHVROGUDQGHFRQIRUPLWDWDPEHO'HFUHWGH
G¶RFWXEUHVREUHHOVUHTXLVLWVPtQLPVG¶KDELWDELOLWDWHQHOVHGL¿FLVG¶KDELWDWJHV
i de la cèdula d’habitabilitat.
2. En el cas de projectes visats abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret, i
per als que es demani llicència d’obres abans d’un any des de la data de visat, les
condicions mínimes d’habitabilitat exigibles als habitatges són les que estableix
HO'HFUHWGHG¶RFWXEUHVREUHUHTXLVLWVPtQLPVG¶KDELWDELOLWDWHQHOV
HGL¿FLVG¶KDELWDWJHVLGHODFqGXODG¶KDELWDELOLWDW7DPEpV¶DSOLFDUDQOHVFRQGLFLRQV
PtQLPHVG¶KDELWDELOLWDWGHO'HFUHWDOHVHGL¿FDFLRQVGHQRYDFRQVWUXFFLy
realitzades a l’empara d’una llicència d’obres anterior a l’entrada en vigor d’aquest
Decret. En aquests supòsits, el procediment per a l’atorgament de la cèdula es regeix
segons el que disposa aquest Decret.

Primera
5qJLPGHOHVFRQGLFLRQVG¶KDELWDELOLWDWHQHOFDVG¶REUHVGHJUDQUHKDELOLWDFLy
A l’efecte del que preveu l’apartat 1.a) de l’article 1 d’aquest Decret, les obres de
gran rehabilitació per a les quals s’aplicarà l’annex 1 són només les que comportin
O¶HQGHUURFDPHQWG¶XQHGL¿FLVDOYDQWQH~QLFDPHQWOHVIDoDQHVWRWLTXHHQDTXHVWV
supòsits no s’exigirà el compliment de l’apartat 2.7 de l’annex 1 esmentat, referit a
l’alçada lliure entre forjats.
$ODUHVWDG¶REUHVGHJUDQUHKDELOLWDFLyVHJRQVUHVXOWHQGH¿QLGHVDO¶DUWLFOHK GH
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, se’ls aplicarà l’annex 2.
Segona
5qJLPGHOHVFRQGLFLRQVG¶KDELWDELOLWDWHQHOFDVG¶REUHVGHUHFRQYHUVLyD~V
G¶KDELWDWJH
 (OVHGL¿FLVTXHUHFRQYHUWHL[LQHOVHX~VRULJLQDODOG¶KDELWDWJHVHQPpVGHO
cinquanta per cent de la seva superfície sobre rasant han de complir l’annex 1,
excepte el seu apartat 2.7.
 (OVHGL¿FLVTXHUHFRQYHUWHL[LQHOVHX~VRULJLQDODOG¶KDELWDWJHVHQVXSHUItFLH
VREUHUDVDQWLJXDORPHQRUDOFLQTXDQWDSHUFHQWKDQGHFRPSOLUHOVDSDUWDWVL
de l’annex 1.

Tercera
$GHTXDFLyGHOSODQHMDPHQWXUEDQtVWLFLOHVRUGHQDQFHVG¶HGL¿FDFLyDOHVGHWHUPLnacions d’aquest Decret
1. Tots els instruments de planejament urbanístic aprovats inicialment una vegada vigent aquest Decret s’han d’ajustar expressament a les determinacions que
aquest estableix.
2. El règim transitori regulat en aquest precepte s’entén sens perjudici de la
UHJXODFLyHVSHFt¿FDVREUHVRVWHQLELOLWDWLHVWDOYLHQHUJqWLFTXHHVWDEOHL[O¶DSDUWDW
E LF GHO¶DQQH[G¶DTXHVW'HFUHW

Tercera
'LYLVLyG¶KDELWDWJHVSUHH[LVWHQWV
En cas de divisió d’un habitatge usat o preexistent, un dels habitatges resultants
pot complir l’annex 2, però ha de tenir, en qualsevol cas, una superfície útil mínima
GHPë/DUHVWDKDGHFRPSOLUHOVDSDUWDWVLGHO¶DQQH[

Quarta
Termini per a l’aplicabilitat del requisit de l’alçada en supòsits de contradicció
amb el planejament urbanístic i les ordenances municipals
Sens perjudici del que preveu la disposició anterior, en els casos en què l’alçaGDUHJXODGRUDGH¿QLGDSHOSODQHMDPHQWXUEDQtVWLFROHVRUGHQDQFHVHGL¿FDWzULHV
municipals vigents a l’entrada en vigor d’aquest Decret no permeti el compliment
de l’alçada mínima que preveu l’apartat 2.7 de l’annex 1, durant el període de tres
anys prevaldrà l’alçada reguladora prevista al planejament i les ordenances. Un cop
WUDQVFRUUHJXWHOWHUPLQLGHWUHVDQ\VVHQVHTXHV¶KDJLSURGXwWODUHYLVLyRPRGL¿FDFLy
del planejament urbanístic, s’aplicarà l’alçada reguladora que permeti el compliment
de l’apartat 2.7 de l’annex 1 d’aquest Decret.

Quarta
0HVXUHVSHUSRWHQFLDUHOVHVSDLVLQWHUPHGLVGHOVKDELWDWJHVDPEO¶H[WHULRU
El departament de la Generalitat competent en matèria d’habitatge i el departament de la Generalitat competent en matèria d’urbanisme impulsaran de manera
coordinada les actuacions necessàries per potenciar i incentivar la implantació dels
espais intermedis dels habitatges amb l’exterior que preveu aquest Decret.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Primera
5qJLPG¶KDELWDELOLWDWGHOVKDELWDWJHVDQWHULRUVDODYLJqQFLDG¶DTXHVW'HFUHW
1. Les cèdules d’habitabilitat vàlidament obtingudes amb anterioritat a l’entrada
HQYLJRUG¶DTXHVW'HFUHWPDQWHQHQODVHYDH¿FjFLDGXUDQWHOWHUPLQLSUHYLVWDOD
normativa vigent en el moment en què van ser concedides. Per a les successives
renovacions de la cèdula, s’han d’aplicar les disposicions que preveu aquest
Decret.
2. No obstant això, les cèdules d’habitabilitat obtingudes amb anterioritat
DO¶G¶DJRVWGHQRPpVSRGHQVHUUHQRYDGHVVLV¶DFUHGLWDTXHOHVHQWLWDWV
per a les quals es demana tenien la condició d’habitatge, de conformitat amb la
legislació que els era d’aplicació en el moment de concessió de la cèdula i sempre
que compleixin les condicions d’habitabilitat de l’annex 2 d’aquest Decret. En
el cas que no puguin demostrar la seva condició d’habitatge, cal que acreditin
l’obtenció del canvi d’ús urbanístic corresponent, si escau, per a l’entitat de què
es tracti, i el compliment per a aquesta de les condicions d’habitabilitat de l’annex
DSDUWDWG¶DTXHVW'HFUHW

$SDUWLUGHO¶HQWUDGDHQYLJRUG¶DTXHVW'HFUHWTXHGDGHURJDWHO'HFUHW
GHG¶RFWXEUHVREUHUHTXLVLWVPtQLPVG¶KDELWDELOLWDWHQHOVHGL¿FLVG¶KDELWDWJHV
i de la cèdula d’habitabilitat, sens perjudici de la seva aplicació en els supòsits que
preveuen les disposicions transitòries d’aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
(VPDQWpODYLJqQFLDGHO¶2UGUH372GHGHVHWHPEUHVREUHO¶DGDSWDFLy
a l’ús de sistemes telemàtics del procediment d’atorgament de la cèdula d’habitabilitat, en tot allò que no s’oposi al contingut d’aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor al cap de sis mesos de la seva publicació al Diari
2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D.
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Apartat 2
&RQGLFLRQVG¶KDELWDELOLWDWH[LJLEOHVDOVHGL¿FLVG¶KDELWDWJHV
2.1 Accessibilitat.
7RWVHOVHGL¿FLVSOXULIDPLOLDUVG¶REUDQRYDLHOVTXHUHVXOWLQGHODUHFRQYHUVLyG¶XQ
HGL¿FLH[LVWHQWLG¶REUHVGHJUDQUHKDELOLWDFLyTXHDIHFWLQHOFRQMXQWGHO¶HGL¿FLKDQ
de disposar d’un itinerari practicable per accedir a cadascun dels habitatges.
2.2 Accés i espais comuns de circulació.
1. L’accés a l’habitatge s’ha de fer a través d’un espai d’ús públic, d’un espai
comú o d’un espai annex al mateix habitatge al qual es tingui accés de la mateixa
manera.
2. Els espais comuns situats davant de la porta de l’ascensor han de permetre la
inscripció d’un cercle d’1,50 m de diàmetre.
 (VFDOHV
El nombre, les dimensions, la ventilació i les característiques de les escales han de
FRUUHVSRQGUHDPEODUHJXODFLyHVSHFt¿FDGHVHJXUHWDWHQFDVG¶LQFHQGLVLVHJXUHWDW
d’utilització que determina la normativa vigent.
 $VFHQVRUV
 (OVHGL¿FLVG¶KDELWDWJHVKDQGHGLVSRVDUG¶DVFHQVRUVHPSUHTXHDTXHVWVLJXL
imprescindible per convertir en practicables els itineraris des de l’exterior de l’edi¿FLDO¶DFFpVDFDGDVFXQGHOVKDELWDWJHV([FHSFLRQDOPHQWHQHOVHGL¿FLVGHSODQWD
baixa més una planta, situats en solars entre mitgeres i que tinguin un màxim de
quatre habitatges a la planta superior, s’hi admetran les plataformes elevadores per
a ús dels usuaris dels habitatges.
 (OVHGL¿FLVG¶KDELWDWJHVGHQRYDFRQVWUXFFLyKDQGHGLVSRVDUGHGRVDVFHQVRUV
quan es compleixi qualsevol dels supòsits següents: que el recorregut d’accés que
uneix la via pública amb qualsevol habitatge impliqui pujar o baixar un desnivell de
VLVRPpVSODQWHVDPEPpVGHKDELWDWJHVRTXHVHVXSHULHOVHUYHLDKDELWDWJHV
o més, per sobre o per sota de la planta d’accés.
2.5 Patis de ventilació.
1. Els patis, si són coberts per una claraboia, han de tenir una sortida d’aire en el seu
coronament amb una superfície no inferior a la de la seva superfície en planta.
2. Els patis de ventilació o relacionats amb l’ús de l’habitatge no podran utilitzarse per a la ventilació directa d’aparcaments col·lectius ni de locals amb activitats
industrials o sorolloses.
2.6 Dotacions comunitàries.
$SDUWLUGHYXLWKDELWDWJHVHOVHGL¿FLVKDQGHFRPSWDUDPEXQHVSDLSHUD~VGHOD
comunitat, accessible des de l’exterior o zones comunes, d’una superfície mínima
GHPëLXQDDOoDGDQRLQIHULRUDP$TXHVWDVXSHUItFLHV¶KDG¶LQFUHPHQWDUHQ
PëSHUFDGDQRXKDELWDWJHTXHH[FHGHL[LDTXHVWQRPEUH$TXHVWHVSDLKDGH
disposar de desguàs, punt de llum i presa d’aigua.
2.7 Alçada mínima construïda.
$OVHGL¿FLVG¶REUDQRYDO¶DOoDGDOOLXUHHQWUHIRUMDWVGHSODQWHVDPE~VG¶KDELWDWJH
ha de ser com a mínim de 2,70 m.
2.8 Infraestructura comuna de telecomunicacions.
(OVHGL¿FLVG¶KDELWDWJHVKDQGHGLVSRVDUG¶XQDLQIUDHVWUXFWXUDFRPXQDGHWHOHcomunicacions, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de telecomunicacions.
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ANNEX 1
&RQGLFLRQVG¶KDELWDELOLWDWGHOVKDELWDWJHVGHQRYDFRQVWUXFFLy
Apartat 1
'H¿QLFLRQV
A l’efecte del que preveu aquest annex, s’entén com a:
Habitatge practicable: l’habitatge que, sense ajustar-se a tots els requeriments
de l’habitatge adaptat, permet, a les persones amb mobilitat reduïda, l’accés
i la utilització de manera autònoma dels espais d’ús comú, les habitacions,
ODGRWDFLyKLJLqQLFDPtQLPDLO¶HTXLSGHFXLQDHQOHVFRQGLFLRQVGH¿QLGHVD
O¶DSDUWDW
+DELWDWJHÀH[LEOHO¶KDELWDWJHFRQFHEXWGHPDQHUDTXHIDFLOLWLODVHYDDGDSWDELOLWDW
a les necessitats canviants dels seus ocupants i que resti obert a la intervenció dels
usuaris en la seva compartimentació.
Espais intermedis amb l’exterior: els que, situats fora de l’envolupant tèrmic
de la superfície habitable interior i que no disposin de calefacció ni refrigeració,
SXJXLQRIHULUXQDUHVSRVWDYHUVjWLOLH¿FDoGDYDQWGHOVFRQGLFLRQDPHQWVWqUPLFV
acústics o de millora de les possibilitats d’estalvi energètic de l’habitatge en
les diferents estacions climàtiques i orientacions. Es consideren com a espais
intermedis amb l’exterior les galeries, les tribunes, els porxos i les terrasses
cobertes.
Dotació higiènica obligatòria: és el conjunt d’aparells higiènics que correspon a
un habitatge, segons el seu nombre d’habitacions.
Longitud de façana: la que resulta de mesurar la línia recta que uneix els punts
extrems de la porció de façana que limita l’habitatge.
Perímetre de façana de l’habitatge: el que resulta de la suma de les longituds de
cada una de les façanes que donin a un espai obert, pati d’illa o de parcel·la, que
GH¿QLGHVSHOSODQHMDPHQWYLJHQWHQFDGDFDVVLJXLQDSWHVSHUFRPSOLUOHVFRQGLFLRQV
exigides de ventilació i il·luminació. Per considerar porcions de façanes diferents,
les longituds d’aquestes façanes han de formar entre si un angle amb un valor situat entre 60 i 120 graus, sense tenir en compte els cossos sortints, i en cas d’una
façana a pati de parcel·la, la longitud de façana és el màxim polígon còncau que es
pot inscriure en planta.
6XSHUItFLH~WLOLQWHULRUpVODVXSHUItFLHFRPSUHVDGLQVHOSHUtPHWUHGH¿QLWSHU
la cara interna dels tancaments de cada espai habitable. Del còmput de superfície
útil, en quedarà exclosa la superfície ocupada pels tancaments interiors de l’haELWDWJHVLJXLQ¿[HVRPzELOVSHOVHOHPHQWVHVWUXFWXUDOVLSHUOHVFDQDOLW]DFLRQVR
FRQGXFWHVDPEVHFFLyKRULW]RQWDOVXSHULRUDPëDL[tFRPOHVVXSHUItFLHVGH
les zones amb una alçada lliure inferior a 1,90 m. Quan l’habitatge es desenvolupi
en més d’una planta, la superfície ocupada per l’escala interior es comptabilitzarà
com a superfície útil.
Llums directes: en els espais d’ús comú i les habitacions, qualsevol punt de la seva
apertura obligatòria a l’exterior ha de tenir la visió, dins d’un angle de 90 graus la
ELVHFWULXGHOTXDOVLJXLSHUSHQGLFXODUDODIDoDQDG¶XQVHJPHQWKRULW]RQWDOGHP
VLWXDWSDUDOÂOHODPHQWDODIDoDQDDXQDGLVWjQFLDGHP

$SDUWDW
&RQGLFLRQVG¶KDELWDELOLWDWH[LJLEOHVDOVKDELWDWJHV
 +DELWDELOLWDWLRFXSDFLy
Tots els habitatges han de ser aptes per a l’ocupació de dues persones, i han de
FRQVWDUFRPDPtQLPG¶XQDHVWDQoDXQDFDPEUDKLJLqQLFDLXQHTXLSGHFXLQD
DGPHWUHGLUHFWDPHQWODLQVWDOÂODFLyG¶XQHTXLSGHUHQWDWGHUREDSUHYHXUHXQDVRlució per a l’assecat natural de la roba, i tenir una superfície útil interior no inferior
DPë

%JTQPTJDJPOT

%JTQPTJDJPOT
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 6RVWHQLELOLWDWLHVWDOYLHQHUJqWLF
(OVKDELWDWJHVKDQGHVHUFRQFHEXWVDWHQHQWO¶DSUR¿WDPHQWGHOHVFRQGLFLRQV
naturals del clima. En particular, disposaran d’elements arquitectònics que, tenint
en compte la relació interior-exterior, proporcionin una resposta sostenible als
requeriments climàtics, i la seva concepció i compartimentació han de garantir la
ventilació transversal natural provocada per la disposició de façanes i/o patis de
ventilació.
Resten exclosos del compliment de la condició de ventilació transversal natural
els habitatges que es trobin en qualsevol dels supòsits següents:
D (OVTXHHVWURELQHQHGL¿FLVVXEMHFWHVDSODQHMDPHQWJHQHUDORGHULYDWDSURYDW
LQLFLDOPHQWDEDQVGHO¶HQWUDGDHQYLJRUG¶DTXHVW'HFUHWOOHYDWTXHXQDPRGL¿FDFLy
d’aquest planejament amb nous paràmetres i ordenació de volums que comportin
alteracions en la tipologia dels habitatges permeti el seu compliment.
2.b) Els que es trobin en sòls urbans consolidats.
F (QWRWFDVHOVGHVXSHUItFLH~WLOLQIHULRUDPë
Els habitatges que es trobin dins dels supòsits de l’apartat anterior han de dotar-se
GHVLVWHPHVGHYHQWLODFLyIRUoDGDQDWXUDORPHFjQLFDGHVWLQDWVHVSHFt¿FDPHQWDOD
renovació interior de l’aire, o disposar d’un pati en el qual, com a mínim, es pugui
inscriure un cercle de 1,80 m de diàmetre.
 &RPSDUWLPHQWDFLy
1. La compartimentació de l’habitatge serà lliure, amb l’única limitació que
els espais destinats a les habitacions puguin independitzar-se i que els destinats a
cambres higièniques siguin recintes independents.
2. La compartimentació de l’habitatge podrà ser concebuda amb criteris
GHÀH[LELOLWDWVHPSUHTXHHVPDQWLQJXLQLQDOWHUDEOHVGHFRQIRUPLWDWDPE
HOSURMHFWHWqFQLFRULJLQDOODGRWDFLyREOLJDWzULDGHFDUjFWHU¿[FRQVLVWHQWHQ
l’equip de cuina i les cambres higièniques, els elements que tinguin una funció
HVWUXFWXUDORVLJXLQHOHPHQWVFRPXQVDO¶HGL¿FLLHOVTXHFRQIRUPLQHOWDQFDment amb l’exterior.
 &DSHVSDLGHO¶KDELWDWJHQRSRWVHUYLUG¶DFFpVREOLJDWDTXDOVHYROORFDOTXHQR
sigui d’ús exclusiu del mateix habitatge.
 /HVFDPEUHVKLJLqQLTXHVQRSRGHQVHUYLUGHSDVREOLJDWDODUHVWDGHSHFHV
que integrin l’habitatge.
 $FFHVVLELOLWDW
1. Els habitatges han de ser, com a mínim, practicables, i han de complir les
condicions següents:
1.a) Que a la cuina (C) es pugui inscriure un cercle d’un metre i vint centímetres
de diàmetre (1,20 m), lliure de l’afectació del gir de les portes, entre els paraments
LRO¶HTXLSDPHQW¿[G¶DTXHVWD
1.b) Que es garanteixi l’accés als aparells que integrin la dotació mínima higiènica
(dutxa/banyera, vàter i rentamans) de manera que permetin la inscripció, entre 0
i 0,70 m d’alçada, d’un cercle d’un metre i vint centímetres (1,20 m) de diàmetre,
lliure de l’afectació del gir de les portes.
1.c) Que la porta d’accés a l’habitatge i les dels espais practicables tinguin una
amplada mínima de pas de 0,80 m i una alçada lliure mínima de 2 m.
1.d) Que els espais destinats a la circulació tinguin una amplada mínima d’un
metre (1 m) i permetin la inscripció d’un cercle d’un metre i vint centímetres (1,20
m) davant les portes d’accés als espais practicables.
2. En els habitatges d’una habitació, aquesta ha de ser practicable. En la resta
d’habitatges, com a mínim dues habitacions han de tenir la condició de practicables.
En el cas que l’habitatge es desenvolupi en diferents nivells, han de ser practicables,
com a mínim, l’accés, una cambra higiènica, la cuina, un espai d’ús comú o una
habitació.
 /HVSRUWHVG¶DFFpVDOVHVSDLVLQWHUQVGHO¶KDELWDWJHTXHQRVLJXLQSUDFWLFDEOHV
han de tenir una amplada lliure mínima de pas de 0,70 m i una alçada lliure mínima
de 2 m.
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 /¶DPSODGDOOLXUHPtQLPDGHOHVHVFDOHVLQWHULRUVG¶XQPDWHL[KDELWDWJHVHUjGH
0,90 m. Disposaran de baranes no escalables de 0,90 m d’alçada.
 $OoDGDPtQLPDKDELWDEOH
L’alçada lliure entre el paviment acabat i el sostre ha de ser com a mínim de 2,50
m. En el cas de cambres higièniques, cuines i espais de circulació, aquesta alçada
no serà inferior a 2,20 m. En el cas de cobertes inclinades, el valor mitjà de l’alçada
mínima no ha de ser inferior a 2,50 m.
 )DoDQDPtQLPD
1. Tots els habitatges han de disposar com a mínim d’una façana oberta a l’espai
OOLXUHH[WHULRUDO¶HGL¿FLGH¿QLWDL[tHQHOSODQHMDPHQWFRUUHVSRQHQWVLJXLDTXHVW
públic o privat. Aquesta façana ha d’oferir ventilació i il·luminació com a mínim a
un dels espais de la zona d’ús comú de l’habitatge (EM), que no podrà ser exclusivament la cuina quan aquesta sigui segregada.
2. El perímetre mínim de façana exigible als habitatges (L) es determina en
funció de la seva superfície útil (S), i no podrà ser inferior a la relació S/9 mesurada
en metres lineals.
 (QO¶KDELWDWJHGHVHQYROXSDWHQGLIHUHQWVSODQWHVHVFRPSWDELOLW]DUDQOHVORQgituds de façana de cada nivell en què el forjat limiti amb la façana.
En el supòsit d’una planta amb altell sense obertures directes a l’exterior i separat
de la façana a través d’un doble espai, per al còmput del perímetre de façana de
l’habitatge no es comptabilitzarà la superfície útil de la planta altell si el requisit de
disposar de les peces obligatòries es compleix en la planta inferior.
 (VSDLVG¶~VFRP~
1. La superfície mínima del conjunt d’espais que integren la zona d’ús comú
±VDODG¶HVWDU ( PHQMDGRU 0 FXLQD & ±HVGHWHUPLQDHQIXQFLyGHOQRPEUH
d’habitacions, de conformitat amb el quadre següent:
1UHG¶KDELWDFLRQV
6XSHUItFLH(0&


Pë


Pë


Pë

RPpV
Pë

(OFRQMXQWGHO¶(0&HVSRWUHGXLU¿QVDXQHQODVHYDVXSHUItFLH~WLOVHPSUH
que aquesta reducció es compensi amb un increment de superfície igual en la resta
d’habitacions del mateix habitatge.
2. Quan la cuina sigui segregada, la seva superfície mínima ve determinada en
funció del nombre d’habitacions, d’acord al quadre següent:
Nre. d’habitacions
6XSHUItFLHFXLQD

1
Pë

2 o més
Pë

 (OFRQMXQW(0&SRWFRQVWLWXLUXQHVSDL~QLF
 /¶HVSDLTXHFRQWLQJXLODVDODG¶HVWDU ( LRHOPHQMDGRU 0 KDGHSHUPHWUHOD
LQVFULSFLyHQWUHSDUDPHQWVG¶XQFHUFOHGHGLjPHWUHGHWUHVPHWUHV P (QDTXHVW
espai, el contacte amb la façana serà d’una amplada mínima de dos metres (2 m),
sense que s’admetin estrangulacions en planta inferiors a un metre i cinquanta
centímetres (1,50 m).
5. A la cuina, l’espai lliure entre el taulell de treball i la resta d’equipament o paraments ha de tenir una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m).
6. En el cas que l’espai de la cuina s’integri a la zona del menjador (M) o de la
sala d’estar-menjador (EM), la superfície vertical oberta que relacioni aquests espais
QRKDGHVHULQIHULRUDWUHVPHWUHVLPLJTXDGUDWV Pë 
 +DELWDFLRQV
1. Les superfícies útils de les habitacions es determinen d’acord amb el quadre
següent:
1UHG¶KDELWDFLRQV
6XSHUItFLH+
6XSHUItFLH+

%JTQPTJDJPOT
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Pë



Pë
Pë


Pë
Pë

RPpV
Pë
Pë
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1UHG¶KDELWDFLRQV
6XSHUItFLH+
6XSHUItFLH+










Pë






 (VWHQHGRU
1. A tots els habitatges s’ha de preveure una solució per a l’assecament natural
de la roba.
2. Quan es disposi d’un espai destinat a l’assecat natural de la roba, aquest comptarà amb un sistema permanent de ventilació, estarà protegit de vistes des de l’espai
públic i no haurà d’interferir en les llums directes de cap apertura necessària per a
la il·luminació o ventilació exigides als espais d’ús comú o habitacions.
 $PpVGHOVSDWLVGHYHQWLODFLyHVSRWGLVSRVDUGHSDWLVGHVWLQDWVDHVWHQGUH
la roba sempre que les seves dimensions permetin inscriure un cercle d’1,80 m de
diàmetre.
 (OVHVWHQHGRUVSRGUDQVHUFROÂOHFWLXVFREHUWVRGHVFREHUWVLSURWHJLWVGHYLVWHV
des de l’espai públic.
 (VSDLVLQWHUPHGLVDPEO¶H[WHULRU
Si els espais intermedis amb l’exterior són tancats, han de disposar d’una superItFLHYLGUDGDQRLQIHULRUDOGHODVHYDVXSHUItFLHGHIDoDQD/DVXSHUItFLHG¶LO
luminació i ventilació no ha de ser inferior a la suma de les superfícies d’il·luminació
i ventilació de les estances que s’obrin a l’exterior.
 'RWDFLyHTXLS
Tots els habitatges han de disposar de:
a) Els serveis d’aigua freda i calenta, evacuació d’aigües i electricitat, d’acord
amb la normativa vigent.
b) Un equip higiènic que estigui format, com a mínim, per un rentamans, un
vàter i una dutxa.
c) Un equip de cuina que estigui format, com a mínim, per una aigüera i un aparell
GHFRFFLyLTXHGLVSRVLG¶XQVLVWHPDHVSHFt¿FG¶H[WUDFFLyPHFjQLFDVREUHO¶DSDUHOO
GHFRFFLyFRQQHFWDWTXHSHUPHWLO¶H[WUDFFLyGHEDIVLIXPV¿QVDODFREHUWD
d) La instal·lació completa per a un equip de rentat de roba.
e) Un porter electrònic o sistema similar que faciliti l’entrada i permeti la comuQLFDFLyLQWHUDFWLYDGHVGHO¶DFFpVDO¶HGL¿FLDPETXDOVHYROKDELWDWJH
f) Un sistema d’accés als serveis de telecomunicacions de manera que l’habitatge
SXJXLGLVSRVDUFRPDPtQLPGHOVVHUYHLVHVSHFL¿FDWVDODQRUPDWLYDTXHUHJXOD
les infraestructures comunes de telecomunicacions.
 (OHPHQWVGHSURWHFFLyGHO¶KDELWDWJH
Els desnivells superiors a 0,60 m han d’estar protegits per elements protectors o
baranes resistents als cops.

RPpV
Pë
Pë

/HVKDELWDFLRQVSRGHQUHGXLU¿QVDXQODVHYDVXSHUItFLH~WLOVHPSUHTXH
aquesta reducció es compensi amb un increment de superfície igual en la resta
d’habitacions del mateix habitatge.
2. Com a mínim, en una de les habitacions amb superfície igual o superior a 9
PëV¶KLKDGHSHUPHWUHODLQVFULSFLyG¶XQFHUFOHGHPGHGLjPHWUHLDODUHVWD
es podrà inscriure un cercle de 2 m de diàmetre.
 9HQWLODFLyLLOÂOXPLQDFLyQDWXUDO
1. Els espais d’ús comú i les habitacions han de tenir ventilació i il·luminació
natural directa des de l’exterior mitjançant obertures d’una superfície no inferior
a 1/8 de la seva superfície útil comptabilitzada entre 0 i 2 m d’alçada respecte del
paviment.
2. A l’efecte del càlcul de la superfície de ventilació i il·luminació, els espais
intermedis tenen la consideració d’espais exteriors.
 (VSDLVSHUDO¶HPPDJDW]HPDWJH
1. Tots els habitatges han de disposar, com a mínim, d’una superfície destinada
a l’emmagatzematge personal i general, d’acord amb el quadre següent:
1UHG¶KDELWDFLRQV
(PPDJDW]HPDWJHSHUVRQDO
(PPDJDW]HPDWJHJHQHUDO
7RWDOHPPDJDW]HPDWJH


Pë
Pë
Pë


Pë
Pë
Pë

RPpV
Pë
Pë
Pë

2. Per tal que una superfície tingui la condició d’espai destinat a l’emmagatzematge personal, ha de disposar d’unes dimensions no inferiors a 0,55 m de fons,
una amplada de 0,50 m, i una alçada d’1,50 m.
 3HUTXqXQDVXSHUItFLHWLQJXLODFRQGLFLyG¶HVSDLGHVWLQDWDO¶HPPDJDW]HPDWJH
JHQHUDOKDGHGLVSRVDUG¶XQHVGLPHQVLRQVQRLQIHULRUVDPGHIRQVXQDDPSODGD
GHPLXQDDOoDGDG¶P
 (OVHVSDLVGHVWLQDWVDO¶HPPDJDW]HPDWJHHVSRGHQVLWXDUIRUDGHOHVKDELWDFLRQV
i les seves superfícies es comptabilitzaran amb independència de les superfícies
dels espais on s’ubiquin.
 &DPEUHVKLJLqQLTXHV
1. Tots els habitatges han de disposar, com a mínim, d’una dotació d’aparells
destinats a la higiene, d’acord amb el quadre següent:
1UHG¶KDELWDFLRQV
Vàter
Rentamans
Plat de dutxa/banyera

R
1
1
1
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ANNEX 2
&RQGLFLRQVG¶KDELWDELOLWDWHQHOVKDELWDWJHVXVDWVRSUHH[LVWHQWV

RPpV
2
2
1

—1 Composició
Tots els habitatges usats o preexistents han d’estar compostos, com a mínim, per
una sala, una cambra higiènica i un equip de cuina, i han de permetre la instal·lació
directa d’un equip de rentat de roba.
—2 Accés
2.1 L’accés a l’habitatge s’ha de fer a través d’un espai públic, d’un espai comú
o d’un espai annex al mateix habitatge al qual es tingui accés de la mateixa manera.
2.2 L’accés a l’habitatge és la porta que comunica l’habitatge amb l’exterior.
Aquest accés no pot servir d’accés obligat a qualsevol local que no sigui d’ús exclusiu
del mateix habitatge o comunitari.
 (OVHVSDLVG¶DFFpVGHO¶HGL¿FLTXHHOFRQWpKDQGHWHQLUXQVLVWHPDHOqFWULF
d’il·luminació de manera que quan s’hi transiti puguin quedar il·luminats.

2. Els aparells destinats a la higiene se situaran en les cambres higièniques, i la
seva agrupació és lliure.
 (VSDLSHUUHQWDUODURED
1. Tots els habitatges de dues o més habitacions han de disposar d’un espai reVHUYDWDODUHQWDGRUDGHUREDG¶XQDVXSHUItFLHPtQLPDG¶Pë$TXHVWHVSDLKD
de comptar amb ventilació a l’exterior mitjançant una apertura o ventilació forçada
estàticament o mecànicament. Si la rentadora de roba s’integrés a la zona de la cuina,
la superfície mínima d’aquesta s’incrementarà en un metre quadrat.
2. Si la rentadora de roba s’integrés en una cambra higiènica, tindrà la consideUDFLyGHGRWDFLy¿[DDHIHFWHVGHOFRPSOLPHQWGHOHVFRQGLFLRQVG¶DFFHVVLELOLWDWSHU
a persones amb mobilitat reduïda.

² Construcció
La construcció que conforma o afecta l’habitatge ha de:

%JTQPTJDJPOT

%JTQPTJDJPOT
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a) Ser sòlida.
b) Evitar que traspuï humitat.
c) Ser estanca a les aigües pluvials.
d) Evitar la inundació de l’habitatge.
e) Tenir el sòl trepitjable, tant de l’habitatge com del seu accés. El sòl ha d’estar
completament pavimentat, no ser polsegós i no implicar perill per a les persones.
On hi hagi un desnivell superior a 0,60 m s’haurà de disposar d’elements protectors
o baranes resistents als cops.
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c) Si el subministrament és per captació pròpia o per aforament, que disposi d’un
dipòsit de reserva de 200 litres.
G  3HUPHWLXQFRQVXPVHJXLWGHOLWUHVG¶DLJXDDXQDWHPSHUDWXUDGHJUDXV
i amb un cabal de 10 litres per minut.
6.2 Disposar d’un sistema d’evacuació d’aigües residuals de manera que:
a) Estigui en bon estat.
b) Connecti amb tot l’equip que el requereixi.
c) Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic.
d) Si en el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, que connecti
amb aquesta, i si no n’hi ha, que les aigües brutes no s’aboquin a l’exterior si no es
depuren prèviament.
 6LO¶KDELWDWJHHVWjVLWXDWHQXQQXFOLXUEjRWpODSRVVLELOLWDWG¶HVWDUFRQnectat a una xarxa exterior de subministrament d’energia elèctrica amb condicions
econòmiques similars a les d’un habitatge situat al nucli urbà, ha de disposar d’una
instal·lació interior de manera que:
a) Tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada peça.
b) Tingui un endoll per a cada aparell d’equip obligatori.
c) Tingui dos endolls a la sala i a la cuina, i un a les habitacions. En cas que la
sala contingui l’equip de cuina, ha de disposar com a mínim de quatre endolls.
d) No impliqui un risc per a les persones ni pertorbacions en el funcionament
normal d’altres instal·lacions.
 'LVSRVDUG¶XQHTXLSKLJLqQLFHQWqVFRPHOVDSDUHOOVKLJLqQLFVTXHDPE
la dotació d’aigua corrent corresponent i el desguàs, estan destinats a la higiene i
l’evacuació del cos humà, de manera que:
a) Estigui format com a mínim per un lavabo, un vàter i una dutxa en bon estat.
b) El vàter ha d’estar inclòs en una cambra higiènica independitzable.
F  /DGXW[DKDGHWHQLULPSHUPHDELOLW]DWHOVHXVzOLHOVVHXVSDUDPHQWV¿QVD
una alçada de 2,10 m.
d) La cambra higiènica tingui una ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un
conducte en el qual s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical,
la ventilació pot ser activada estàticament.
6.5 Tenir instal·lat un equip de cuina de manera que:
a) Estigui format com a mínim per una pica i un aparell de cocció elèctric o de
gas.
b) Estigui en una mateixa peça.
c) La peça on estigui inclòs no contingui cap aparell de l’equip higiènic.
d) La peça on estigui inclòs tingui una ventilació a l’aire lliure directa o a través
d’un conducte en el qual s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és
vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.
6.6 Tenir instal·lat o admetre directament la instal·lació d’un equip de rentat
de roba de manera que en l’espai previst hi hagi, com a mínim, una presa d’aigua
freda, un desguàs i una presa de corrent.

² Superfície útil
 /DVXSHUItFLH~WLOPtQLPDGHOVKDELWDWJHVXVDWVRSUHH[LVWHQWVDO¶HQWUDGD
HQYLJRUG¶DTXHVW'HFUHWpVGHPëH[FHSWHHQHOVXSzVLWTXHSUHYHXODGLVSRVLFLy
addicional tercera.
/DVXSHUItFLH~WLOLQWHULRUpVODFRPSUHVDGLQVHOSHUtPHWUHGH¿QLWSHUODFDUDLQWHUQD
dels tancaments de cada espai habitable. Del còmput de superfície útil, en quedarà
H[FORVDODVXSHUItFLHRFXSDGDSHOVWDQFDPHQWVLQWHULRUVGHO¶KDELWDWJHVLJXLQ¿[HV
o mòbils, pels elements estructurals i per les canalitzacions o conductes amb secció
KRULW]RQWDOVXSHULRUDPëDL[tFRPOHVVXSHUItFLHVGHOHV]RQHVDPEXQDDOoDGD
lliure inferior a 1,90 m i les superfícies de terrasses i altres elements exteriors.
 ([FHSFLRQDOPHQWV¶DGPHWHQKDELWDWJHVDPEXQDVXSHUItFLH~WLOPtQLPD
G¶HQWUHPëLPëTXHKDJLQHVWDWFRQVWUXwWVDPEOOLFqQFLDG¶REUHVVROÂOLFLWDGD
DEDQVGHO¶GHIHEUHUGHLTXHGLVSRVLQGHFqGXODG¶KDELWDELOLWDWYLJHQW
obtinguda abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret. Aquesta cèdula caducarà
en el moment en què es produeixi, per qualsevol títol, la transmissió de la propietat o de la possessió d’aquests habitatges, i no podran tornar a obtenir cèdula
d’habitabilitat.
—5 Peces
5.1 La sala és un espai d’ús comú que haurà de disposar d’una superfície útil no
LQIHULRUDPëVHQVHFDSHVWUDQJXODPHQWHQSODQWDLQIHULRUDPDGPHWUHOD
LQVFULSFLyG¶XQTXDGUDWTXHPHVXUL[PLQRFRQWHQLUFDSDSDUHOOKLJLqQLF
6LFRQWpO¶HTXLSGHFXLQDODVXSHUItFLH~WLOPtQLPDVHUjGHPë
La sala haurà de disposar d’una apertura en façana a l’espai públic, pati d’illa o
pati de parcel·la, directa o a través d’una galeria, de manera que entre 0,80 m i 2,00
PG¶DOojULDWLQJXLFRPDPtQLPXQDVXSHUItFLHGHPëLQRSRGUjIHUVHHQFDS
cas, a través de la sala la ventilació obligatòria de cap altra peça. Si l’apertura és al
SDWLGHSDUFHOÂODDTXHVWQRWLQGUjXQDVXSHUItFLHHQSODQWDLQIHULRUDPë
 /HVKDELWDFLRQVKDXUDQGHWHQLUXQDVXSHUItFLH~WLOQRLQIHULRUDPëLDGmetre la inscripció d’un quadrat que mesuri en planta 1,80 x 1,80 m. S’hauran de
poder independitzar i no podran contenir cap vàter, safareig o abocador, ni l’equip
obligatori de cuina o de rentat de roba.
Les habitacions hauran de disposar d’una apertura en façana a l’espai públic, pati
d’illa o pati de parcel·la, directa o a través d’una galeria, de manera que entre 0,80
PLPG¶DOojULDWLQJXLQFRPDPtQLPXQDVXSHUItFLHGHPë
 /DJDOHULDpVODSHoDTXHWpXQ¿QHVWUDOTXHGyQDGLUHFWDPHQWDO¶DLUHOOLXUH
amb una superfície en alçada no inferior a la superfície en planta de la mateixa
galeria.
 8QDDSHUWXUDpVXQDSRUWDR¿QHVWUDSUDFWLFDEOH/DVXSHUItFLHG¶XQDDSHUWXUD
és la del seu pas obert o de la seva superfície translúcida.
—6 Equip
L’equip mínim del qual ha d’estar dotat un habitatge perquè sigui habitable ha de
complir els requisits següents:
6.1 Tenir una instal·lació d’aigua freda i calenta que:
a) Estigui en bon estat.
b) Com a mínim, serveixi a la pica de la cuina, a un lavabo i a una dutxa o
banyera.
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ANNEX 3
0RGHOVGHFqGXODG¶KDELWDELOLWDW
1. Model de cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.
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2. Model de cèdula d’habitabilitat per a segona i successives ocupacions.
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ANNEX VII
Manual de Manteniment de l’edifici.

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació
de les seves instruccions d’ús i manteniment específiques.

7.3- Manteniment Edifici.
1. Instruccions d’ús
Introducció
1.1 Fonaments
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la
protecció del medi ambient,, l’edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per
conservar i garantir les condiciones inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides
normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les
instruccions d’ús i manteniment que s’especifiquen a continuació.
L’ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot
comportar:







La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l’edificació.
L’envelliment prematur de l’edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor
patrimonial, funcional i estètic.
Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de
l’edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil.
La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció
sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments
de consums d’energia i de contaminació atmosfèrica.
La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o
clausura.


L’obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives,
entre les que es destaquen:









Codi civil.
Codi civil de Catalunya.
Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 de novembre.
Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març.
Llei de l’Habitatge 24/1991 de 29 de novembre
Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.
Ordenances municipals.
Reglamentacions tècniques.

Sobre el règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal:
La propietat de l’immoble es regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei
49/1960 de 21 de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de21 de
juny) i pels Estatuts específics de la comunitat recollits en l’Escriptura de Divisió Horitzontal i,
en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior.
Aquesta normativa fixa l’organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat
de propietaris, i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit
destaca l’obligatorietat de mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i
les instal·lacions –siguin comunes o privatives- i contribuir a les despeses generals
d’explotació i manteniment de l’edifici, segons el seu coeficient de participació contemplat en
l’Escriptura de Compra-venda i l’Escriptura de Divisió Horitzontal de l’edifici.

I. Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La fonamentació de l’edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no
alterar la seva seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les
condicions de càrrega i de salubritat previstes per a les quals s’ha construït l’edifici.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels
fonaments i/o dels elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la
propietat o del seu representant, el projecte d’un tècnic competent, el compliment de
les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Incidències extraordinàries



Les fuites de la xarxa d’aigua o de la xarxa de clavegueram s’han de reparar
immediatament. L’acció continuada de l’aigua pot lesionar la fonamentació i/o
modificar les condicions resistents del subsòl.
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres,
entre d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre
d’altres) poden afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de
contenció de terres.

II. Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic
d’acord amb el Pla de manteniment.

1.2 Estructura
I. Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Es el conjunt dels elements resistents (sostres, bigues, parets o pilars) d’una
edificació que suporta i condueix les càrregues gravitatòries, de vent i de sisme als
fonaments.
L’estructura pot suportar una càrrega limitada per la qual cosa l’edifici s’ha d’utilitzar
d’acord amb l’ús al que se l’ha destinat. En general, cal posar els mobles de gran pes
prop dels pilars o murs de càrrega.

No es poden fer obres en l’estructura sense el consentiment de la propietat o
comunitat de propietaris de l’immoble, la supervisió d’un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Aquesta prescripció inclou la realització de regates i/o obertures de forats en parets
de càrrega, la redistribució d’espais interiors per canvi d’envans, la sobreposició d’un
nou paviment a l’existent (augmentem per mort al forjat en incrementar les
sobrecàrregues) i l’obertura de forats de sostres per intercomunicació de plantes.
Els elements estructurals no han de rebre humitats ja que afecten a la seva
durabilitat. Els element d’acer s’han de mantenir protegits de l’aigua per evitar
oxidacions. Es repintaran quan es presentin signes d’oxidació.
Les humitats poden ser directes (pluja, fuites d’instal·lacions relacionades amb
l’aigua ) o indirectes (condensacions, capil·laritat). Les primeres s’eviten cuidant les
façanes, cobertes i instal·lacions d’aigua i desguàs. Les segones, amb una bona
ventilació dels habitatges i/o locals, sobretot de les cambres humides (cuines, banys,
espais sota coberta, ...).
Intervencions durant la vida útil de l’edifici.
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de
l’estructura, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte
d’un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent
llicència municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia
estructura (recolzament, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc) i amb la finalitat
de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars
característiques als originals.
Neteja:
En el cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que
puguin tenir els productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En
qualsevol cas, s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.

 Inspeccions tècniques de l’estructura.
 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la
pròpia estructura (recolzament, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc..)

1.3 Cobertes
I. Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La coberta és aquell sistema d’elements col.locats per damunt d’un edifici que el
protegeixen de les inclemències del temps.
No es poden fer obres a les cobertes sense el consentiment de la propietat, la
supervisió d’un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la
corresponent llicència municipal.
Si a la coberta de l’edifici s’instal·len noves antenes, equips d’aire condicionat,
tendals, tanques o, en general, aparells que requereixen ser fixats, cal consultar a un
tècnic competent per tal que la subjecció no afecti al sistema d’impermeabilització, a
les baranes i/o xemeneies. Si, a més a més, aquestes noves instal·lacions
necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les
proteccions adequades per tal d’evitar desperfectes durant les operacions de
manteniment.
Les cobertes planes, transitables, s’han de mantenir netes i sense herbes, fulles, i
altres elements aliens, tenint especial cura en els morrions de les buneres de
desguàs.
Cal impedir l’abocament de productes químics agressius com olis, dissolvents,
lleixius, etc.

Incidències extraordinàries:

Les cobertes no transitables només seran utilitzades per a tasques específiques del
personal de manteniment, havent-se de transitar amb molta cura per evitar
desperfectes. L’accés romandrà tancat amb clau.



Intervencions durant la vida útil de l’edifici:



Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d’aigua o de la xarxa de
desguàs s’han de reparar immediatament. L’acció continuada de l’aigua pot
lesionar l’estructura.
S’avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions
(oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc) en els elements
estructurals, en les seves proteccions o en els components que suporta (envans,
paviments, obertures, entre d’altres)perquè prenguin les mesures oportunes.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia
coberta (juntes, proteccions, etc,..), s’utilitzaran productes idèntics als existents o
d’equivalents característiques que no alterin les seves prestacions inicials.
Neteja:
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.

II. Instruccions de manteniment.
Incidències extraordinàries:
Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:



Si s’observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sota coberta caldrà
avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament

les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la
zona afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura.


Les baranes metàl·liques d’acer es repintaran quan presentin signes d’oxidació o cada
2 anys màxim. Les ferramentes de les portes, balconeres i les finestres s’han de
greixar periòdicament. No s’han de donar cops forts a les portes i a les finestres.

Després de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà:
-

Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin
en bon estat.
Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions.
No llençar la neu de les cobertes al carrer.
Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV,
tendals, xemeneies, etc.) i l’estat dels elements singulars de la coberta
(lluernes, claraboies, entre d’altres).

Les cintes de les persianes enrotllables s’han de revisar cada 10 anys canviant-les si
fos necessari.
No es pot estendre roba a les façanes exteriors a nos er que hi hagi un lloc específic
per fer-ho.
No es poden alterar les parets mitgeres obrint forats o incorporant elements aliens.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

II. Instruccions de manteniment
Els diferents components de les cobertes i els seus element singulars (xemeneies,
lluernes, badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
-

Inspeccions tècniques de la coberta.
Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la
impermeabilització.
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació,
trobades amb paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors,
ancoratges d’elements , elements passants, obertures i accessos, careners,
aiguafons o claraboies, entre d’altres).

1.4 Façanes
I. Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les façanes són aquell sistema d’elements solidaris que conformen la cara exterior de
la paret d’un edifici i el protegeixen de les inclemències del temps.
No està permesa la modificació compositiva de la façana amb tancaments de
terrasses i porxos, tendals, substitució de fusteries o persianes, reixes de protecció,
pintats d’elements de façanes o de parets de terrasses, aparells d’aire condicionat,
obertura de forats i antenes, entre d’altres.

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les
façanes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió
d’un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent
llicència municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia
façana (juntes, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes
idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin les seves
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
Neteja:
Les fusteries, es bastiments i els vidres s’han de netejar amb aigua tèbia o amb
productes específics, excloent els abrasius. En cas de desenvolupar altres treballs de
neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre les
elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i
manteniment donades pel fabricant.
Els forats de recollida i sortida d’aigua dels marcs de les finestres i dels balconeres
han d’estar nets.
Incidències extraordinàries:


Els despreniments d’elements de la façana són un risc tant pels usuaris com
pels vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de
degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als
responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures
oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers.



Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:

Les terrasses i/o balcons s’han de mantenir nets (especialment els desguassos). No
està permesa la col·locació d’elements estranys (formació de coberts, tanques
estenedores, aparells d’aire condicionat, antenes, emmagatzematge de materials,
jardineres d’obra, mobles, etc.) que puguin interrompre la correcta evacuació de les
aigües pluvials, embussar les buneres, malmetre les baranes i/o representar pesos
excessius a l’estructura.
Les plantes s’han de regar de nit, vigilant no crear regalims d’aigua que embrutin el/s
revestiment/s de la façana.



Tancar portes i finestres.
Plegar i desmuntar els tendals.
Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin
caure al buit.
Si s’escau, subjectar les persianes.

Després de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:

-

Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions.
Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes,
tendals, persianes, entre d’altres)
No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.

Neteja:
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s’han
de netejar periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves
condicions de seguretat i salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja
que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot
seguint les instruccions donades pel seu fabricant.

II. Instruccions de manteniment
Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el
Pla de manteniment.

Incidències extraordinàries:
Si s’observen gunitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que
puguin afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s’haurà d’avisar als
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores
oportunes.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
-

Inspeccions tècniques de les façanes.
Revisions de l’estat de conservació dels revestiments.
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació,
trobades amb fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits,
baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres).

En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc) cal
mantenir la calma i actuar en funció de les possibilitats personal i no efectuar
accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot
adoptant les mesures genèriques que es donen a continuació:

1.5 Zones interiors d’ús comú
I.

Accions:
Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable
de la propietat de l’edifici i, si és possible, alerti a persones properes. En cas
que ho consideri necessari avisi al Servei de Bombers.

Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:

Si s’intenta sortir d’un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si
són calentes. En cas afirmatiu no s’han d’obrir.

A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en
l’apartat d’introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de
funcionalitat, seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.

Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb
roba mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de
saltar per la finestra ni despenjar-se per les façanes.

A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació
d’elements aliens que puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o
acústic, de la seva seguretat en cas d’incendis, o una disminució de la seva
accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, il·luminació
inadequada, entre d’altres).
Les zones d’ús comú han d’estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la
correcta circulació i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi,
no han de fer-se servir com a magatzems, cambres de comptadors o d’altres zones
d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap
element aliè.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les
zones comuns, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la
supervisió d’un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la
corresponent llicència municipal.

Evacuació:
Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha estat convenientment
avisada, no s’entretingui i abandoni la zona.
Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre
grapes, retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.

II.

Instruccions de manteniment
Els diferents components de les zones comuns tindran u n manteniment periòdic
d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
-

Pe a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus
mecanismes, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions
de seguretat i habitabilitat inicials.

Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i
tancaments interiors de les zones d’ús comú.
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s’han de
greixar periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de
recollida i sortida d’aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han
de netejar.

-

Les baranes i altres elements metàl·lics d’acer es sanejaran i repintaran quan
presentin signes d’oxidació.

-

1.6 Interiors d’habitatges
I.

Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
A l’habitatge no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit
desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin
afectar negativament a altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i, per
tant, a les prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.
El penjat d’objectes en els envans s’ha de fer mitjançant tacs i cargols específics
d’acord amb les característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les
comprovacions a l’abast per evitar afectar les instal·lacions encastades (xarxes
d’electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.).

Els elements interiors de l’habitatge (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s’han
de netejar per conservar el seu aspecte i les seves condicions d’ús i salubritat. Sempre
s’ha de vigilar que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment
indicats per al material que es vol netejar i seguir les instruccions donades per seu
fabricant. En general no es formaran golls d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni productes
abrasius.
Abans de netejar aparell elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions
donades pel fabricant.
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d’extracció de fums de la cuina, ja
que poden provocar incendis.
S’ha d’evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges,
envasos de matèries inflamables, etc., ja que són un risc d’incendi. Cal tenir cura amb
l’emmagatzematge de productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.)
evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no acumulant-ne grans quantitats i
ventilant periòdicament.
Incidències extraordinàries:


Si s’observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que
puguin afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s’haurà d’avisar als
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores
oportunes.



En cas d`incendi caldrà prendre les mesures següents:

No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment
les de traçat horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions,
pot perillar l’estabilitat de l’element.
Els espais interiors dels habitatges s’han de ventilar periòdicament per higiene i per
evitar humitats de condensació. La ventilació s’ha de fer preferentment a primera hora
del matí o en hores de sol (durant 20 0 30 minuts) i sempre que es detectin entelats els
vidres i els revestiments ceràmics.

Accions:
-

En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al
sostre, ni s’anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel
manteniment de l’edifici. En el cas de revestiments aplicats directament al sostre la
subjecció es farà mitjançant tacs i cargols.

-

No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per
evitar, que al obrir-les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé.

Si es pot obrir-la una mica.

Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel
fabricant.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
Les obres a l’interior de l’habitatge es poden realitzar sempre que no afectin elements
comuns de l’edifici. No s’iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de
propietaris, hauran de complir la normativa vigent i disposar de la corresponent
autorització municipal. En el cas que es modifiquin envans es necessitarà el projecte
d’un tècnic competent.

Evacuació:
-

Neteja:

Si hi ha foc en una habitació no obrir la finestra. Tancar la porta i
mullar-la per fora.
Avisar a tots els ocupants de l’habitatge.
Avisar els bombers.
Si la situació és extrema i l’evacuació difícil s’han de posar portes
tancades entre nosaltres i el fum. Tapar les possibles entrades de fum
amb roba i coixins, preferentment mullats, posats a les escletxes de
les portes. Buscar una habitació amb finestra a l’exterior.

-

Si l’incendi es produeix en un pis per sobre nostre, per regla general,
es pot procedir a l’evacuació.
Si el foc és exterior a l’habitatge i a l’escala hi ha fum, no sortir de
l’habitatge, cobrir les escletxes de la porta amb draps mullats, obrir la
finestra i donar senyals de presència.
Si s’intenta sortir d’un lloc, temptejar les portes amb la mà per veure si
són calentes. En cas afirmatiu no s’han d’obrir.
No saltar per la finestra ni despenjar-se amb llençols o flassades.
Quan s’evacua l’edifici no s’han d’agafar pertinences i encara menys
tornar a entrar a buscar-ne.

-

-

II.

Si la via d’escapament passa per llocs on hi ha fum, ajupir-se i caminar
a quatre grapes. Ales zones baixes hi ha més oxigen i menys gasos
tòxics. Retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.
Llevat de casos en que sigui impossible sortir, l’evacuació s’ha de fer
cap avall, mai cap amunt.

manteniment de la instal·lació situada entre l’aixeta de pas general de l’edifici i els
comptadors correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l’edifici.
Es recomana tancar la clau de pas de l’habitatge en cas d’absència prolongada. Els
tubs d’aigua vistos no s’han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics
ni tampoc per a penjar-hi objectes.

Instruccions de manteniment:
A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de
manteniment, l’usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de
manteniment i reparació causades per l’ús ordinari de l’habitatge o local. Aquestes
operacions sovint no tenen una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l’ús que es
fa, o bé si apareixen símptomes que alertin de la necessitat d’executar-les. En cas de
dubte és convenient demanar consell a un professional.







Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si
s’escau, l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos.
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s’han de
greixar perquè funcionin amb suavitat.
Els canals i forats de recollida i sortida d’aigua dels marcs de les finestres i de les
balconeres s’han de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s’han de
revisar i canviar quan presentin signes de deteriorament.
En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els
carregaments entre els aparells sanitaris e els paviments i/o envernissades,
substituint-les per unes de noves quan presentin deficiències.
Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i
s’han de repintar d’acord amb el seu envelliment.
Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de
manteniment donades pel fabricant.

Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges als
operaris convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment
i les diferents intervencions que es requereixin per a la correcta conservació de l’edifici.

1.7 Instal·lació d’aigua.
I.

Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació d’aigua s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les
prestacions de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha
dissenyat la instal·lació.
La instal·lació d’aigua està formada per l’aixeta de pas general d’aigua de l’edifici que,
a través del tub d’alimentació, arriba fins als comptadors, d’on surten les derivacions
individuals fins a l’aixeta de pas de cada habitatge o local.
Els habitatges tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que
alimenten les diferents zones (cuines i banys). El manteniment de la instal·lació a partir
del comptador (i no des de l’aixeta de pas de l’habitatge) va a càrrec de cada usuari. El

En cas de reparació de la instal·lació cal tancar la clau de pas. La substitució de
canonades ha de fer-se amb el mateix material.
L’escalfador d’aigua s’ha d’utilitzar i revisar periòdicament segons les instruccions d’ús
i manteniment donades per fabricant.
Els armaris o cambres de comptadors no han de tenir cap element aliè a la instal·lació,
s’ha de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d’accés restringit al
personal de la companyia de subministrament, a l’empresa que faci el manteniment i,
en cas d’urgència, al responsable designat per la propietat.
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal:


Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament
d’aigua diari de fins a 15 litres d’aigua per aixeta.



Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint
i millorant, si s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats pel seu estalvi:
limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble descàrrega o
descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, i s`escau, aixetes de
lavabos i dutxes temporitzades.



No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a
omplir la banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena
càrrega per optimitzar el consum d’aigua.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin
les instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la
companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una
empresa autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador
especialitzat i d’acord amb la normativa vigent.
Neteja:
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es
tancarà la seva connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei
s’haurà de netejar.
Incidències extraordinàries:







En cas d’absència prolongada es recomanable tancar l’IGA (Interruptor General
Automàtic) de l’habitatge. Si es vol deixar algun aparell en funcionament, com la
nevera, no es tancarà l’IGA però si els interruptors magneto tèrmics dels altres
circuits.

Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s’ha d’avisar
ràpidament als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les
mesures correctores adients. Les fuites d’aigua s’han de reparar
immediatament per operaris competents, ja que l’acció continuada de l’aigua
pot malmetre l’estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la
fonamentació i/0 modificar les condicions resistents del terreny.
En cas d`’una fuita d’aigua o d`¡una inundació caldrà:

No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o
humits, S’extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els
aparells elèctrics, essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a
l’efecte.

Tancar la clau de pas de l’aigua de la zona afectada.
Desconnectar l’electricitat.
Recollir tota l’aigua.
Comprovar l’abast de les possibles lesions causades tant al propi
habitatge, local o zona com a les veïnes.
Fer reparar l’avaria.
Avisar a la companyia d’assegurances pels desperfectes ocasionats a
propis i a tercers.

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent.
Les males connexions originen sobreescalfaments o espurnes que poden generar un
incendi. La desconnexió d’aparells s’ha de fer estirant de l’endoll, mai del cable.
Les clavilles dels endolls han d’estar ben collades per evitar que facin espurnes. Les
males connexions originen escalfaments que poden generar un incendi. La
desconnexió d’aparells s’ha de fer del cable.

En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l’aigua per les canonades per
evitar que es glacin.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
II.

Instruccions de manteniment.
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les
instal·lacions elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la
companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb
el Pla de manteniment.

A les cambres de bany, s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte
dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin
les distàncies mínimes de seguretat.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
-

Revisió i neteja de cambres de comptadors.
Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel
consum humà i de l’aigua calenta sanitària.

Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa
vigent, a la potència contractada i amb una empresa autoritzada.

1.8 Instal·lació d’electricitat.

Tots els aparells connectats s’han d’utilitzar i revisar periòdicament seguint les
instruccions de manteniment facilitades pels fabricants o instal·ladors.

I.

Neteja:

Instruccions d’ús.
Condicions d’ús:

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l’interruptor magneto tèrmic
del circuit corresponent.

La instal·lació d’electricitat s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint-se
les prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha
dissenyat la instal·lació.

Incidències extraordinàries:
 Si s’observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits,
làmpades foses en zones d’us comú, etc)s’ha d’avisar als responsables de
manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures oportunes.

La instal·lació elèctrica està formada per l’estació transformadors, que alimenta a les
CGP’s, des d’on comença la línea repartidora que arriba fins als comptadors, on
parteixen les derivacions individuals fins als quadres de comandament i protecció de
cada habitatge o local, des d’on neixen els circuits de distribució interior.
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la
instal·lació no es pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà
doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no
sobrepassar – de forma simultània- la potència màxima admesa per la instal·lació.

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d’aigua o
un altre tipus de combustible.

II.

Instruccions de manteniment.

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el pla de manteniment.

Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa
vigent i amb una empresa especialitzada.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:

Neteja:



Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de
netejar i, per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.

Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la
instal·lació.

Incidències extraordinàries:

Si no es fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l’empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a
tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.



Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d’aigua els
sifons dels aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la
xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s’ha d’avisar als responsables del
manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les
fuites de la xarxa de desguàs s’han de reparar immediatament per operaris
competents, ja que l’acció continuada de l’aigua pot malmetre l’estructura, la
fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsól.



Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació
es revisaran els sifons i les vàlvules.



Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres,
entre d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d’altres)
poden afectar els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs.

Tots els aparells connectats s’han d’utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions
de manteniment facilitades pels fabricants.
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de
l’edifici i el quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius
(habitatge) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l’edifici. El
manteniment de la instal·lació situada entre el quadre de comandament i protecció de
l’habitatge i els aparells d’aquests correspon a l’usuari.

1.9 Instal·lació de desguàs.
I.

Instruccions d’ús.

II.

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic
d’acord amb el Pla de manteniment.

Condicions d’ús:
És la xarxa de conductes que evacuen les aigües pluvials i les aigües negres. Es
composa bàsicament de conductes verticals (baixants), on connecten, entre d’altres,
els desguassos de les cobertes i dels aparell sanitaris de l’edifici, i conductes
horitzontals (claveguerons) que reben els baixants i condueixen les aigües a través de
pericó sifònic.
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint. les
prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat
la instal·lació.
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d’escombraries on llençar elements
(bosses, plàstics, gomes, compreses, draps, fulles d’afaitar, bastonets, etc) i líquids
(greixos, olis, benzines, líquids inflamables, etc) que puguin generar obstruccions i
desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs.

Instruccions de manteniment

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:



Revisió de la instal·lació.
Neteja d’arquetes.

El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge) correspon a
la propietat o a la comunitat de propietaris de l’edifici. El manteniment de la instal·lació i
aparells situats dins l’espai de l’habitatge correspon a l’usuari.

1.10
I.

Instal·lació de telecomunicacions.

Instruccions d’ús.

En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar
àcids o productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los.

Condicions d’ús:

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat,
mantenint les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat
la instal·lació.

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa
de desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada.

Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents:
-

Servei de televisió digital terrestre. L’antena col·lectiva de TV no es pot
manipular individualment, no es poden fer canvis ni ampliacions en les

connexions de l’antena de TV sense permís de la propietat o comunitat de
propietaris de l’edifici ni sense la participació d’un tècnic especialista.
-

La instal·lació del porter electrònic es composa bàsicament d’un timbre ubicat en
l’entrada de l’edifici i una derivació fins a d’intèrfon de l’habitatge amb polsador
d’obertura de la porta d’acció de l’edifici.

Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL). La
instal·lació de telefonia es composa bàsicament de la presa general, la
canalització d’enllaç i l’armari o caixa de registre d’on surt la xarxa de
distribució fins al punt de connexió (PTR) de l’habitatge. Cal seguir les
instruccions d’ús i manteniment de la instal·lació de telefonia i dels seus
components proporcionades per la companyia i dels fabricants i/o
instal·ladors dels aparells.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la
instal·lació del portes electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o dels seu
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una
empresa especialitzada.

No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de
propietaris.

Incidències extraordinàries:
Si s’observen deficiències en la qualitat del so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres
desprotegits, etc) s’ha d’avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè es
facin les actuacions oportunes.

Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè
a la instal·lació i estan tancats amb clau i són d’accés restringit al personal de
l’empresa que faci el manteniment o instal·ladors autoritzats.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la
instal·lació de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un
instal·lador autoritzat.
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús
privatiu doncs poden perjudicar la qualitat del so o imatge d’altres usuaris.
Incidències extraordinàries:
Si s’observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes
i/o registres desprotegits, antenes en mal estat, etc), s’ha d’avisar als responsables del
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.
II.

Instruccions de manteniment.
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb
una empresa especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar
resposta d’una manera ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir.

1.11
I.

Instal·lació de porter electrònic

Instruccions d’ús.
Condicions d’ús:
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat,
mantenint les prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.

II.

Instruccions de manteniment

Caldrà seguir les instruccions d’ús i manteniment de la instal·lació del
portes electrònic proporcionades pels seus fabricants o instal·ladors.

