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RESUM
L’objectiu d’aquest projecte és la rehabilitació i el canvi d’ús a partir d’un projecte Bàsic de una Masia a
un Casal de Joves., Aquest edifici fa cruïlla entre els carrers Ramon i Cajal i Carretera Nova de
Alcanar, una localitat de la comarca catalana del Montsià. La construcció és de principis del segle
XVIII, el 1730, i és propietat de l’andalús Caballero. Aquest està format per PB+2, per un jardí i un petit
magatzem. La superfície construïda total del habitatge es de aproximadament uns 1200 m², mentre
que la part del jardí té uns 700 m². El seu nom és el Palau d’ Alcanar.

Amb aquest projecte el que es pretén és aprofitar al màxim la construcció existent. S’ha efectuat un
estudi, analitzant

les diverses possibilitats de distribució, circulació, zonificació, pas de les

instal·lacions, orientacions... Per a que la distribució sigui el més eficient possible.

Aquest projecte està principalment

distribuït en 3 grans volums; Cadascun d’aquest té la seva

introducció i explica el desenvolupament de cada bloc. En el primer, que és aquest mateix, és una part
escrita amb il·lustracions i tracta sobre el nucli o la memòria; el segon fa referència a tot l’apartat gràfic
que és necessita per al desenvolupament d’aquest, i el tercer és un apartat complementari que servei
per a una millor comprensió del projecte
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1.2/ SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

1/ INTRODUCCIÓ
Alcanar, és el poble més meridional de Catalunya i està situat a la comarca del Montsià. Aquest queda
definit entre el riu Sènia i l´Ebre, exactament fins el vell barranc dels Aiguamolls i la desembocadura

1.1/ OBJECTIU DEL PROJECTE

del primer.
En aquest projecte es pretén realitzar una rehabilitació i un canvi d’us d’un edifici urbà del Segle XVIII

El municipi al nord limita amb el terme de Sant Carles de la Ràpita, al sud, ja Comunitat Valenciana,

situat a la població d’ Alcanar en el sud de la província de Tarragona. El propòsit serà consolidar,

amb el municipi de Vinaròs. Al seu oest trobem la vall d´Ulldecona i per l’est la mar Mediterrània.

rehabilitar i reutilitzar tota l’edificació, adaptant-la al nou ús: un Casal per a joves i un Hotel d’Entitats.

Alcanar està a 3km de la costa, a 77 metres sobre el nivell del mar.

En el projecte s’ha intentat desenvolupar al màxim la normativa actual; Codi Tècnic de l’ Edificació amb

La Il·lustració 1.1 ens indica la situació de la població d’Alcanar dintre de la Comunitat Autònoma de

tots els seus DB que li corresponguin, el Pla General d’Ordenació Urbans, la RITE, el REBT, Decret

Catalunya

d’Accessibilitat de Catalunya... Totes aquestes aniran acompanyades de les seves tècniques generals
de construcció.

Aquest primer bloc fa referència principalment a la història de la construcció del Palau, al seu estat
actual, a les patologies existents i a l’ edificació. La nova proposta de construcció, inclou unes noves
instal·lacions, i un resum del pressupost.

En resum, l’ objectiu d’aquest treball ha estat

desenvolupar

un projecte complert amb totes les

dificultats que això comporta.

Il·lustració 1. 1.- Situació d’ Alcanar dintre el Plànol de Catalunya
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1.3/ EL POBLE D’ALCANAR

dues entrades: una per Carretera Nova nº 1 i 3, i l’altra Ramon i Cajal nº 26.
La il·lustració 1.3 ens mostra tota la extensió de la població d’ Alcanar des de una altura considerable.

Il·lustració 1. 3.- Fotografia Aérea de la localitat d' Alcanar
1.3.1/ GEOGRAFIA
El municipi d' Alcanar és el que està situat més al sud de la façana costera catalana, just al costat del
massís del Montsià, entre Sant Carles de la Ràpita ,Ulldecona i el riu Sénia; limita entre la comunitat

Il·lustració 1. 2.- Emplaçament del Palau dintre la localitat d’ Alcanar
La comunicació amb el poble d’ Alcanar es realitza, generalment per carretera. Tant si es ve pel nord
com si ve pel sud, els dos camins principals per arribar a la població d’ Alcanar són la N-340 ( l’antiga

Valenciana i Catalunya i la seva extensió és de 39,19 Km2 .El seu principal nucli poblat està situat al
costat del riu Sénia i el seu terme municipal s' estén al llarg d' aproximadament 14 Km de costa, al mig
de la qual hi ha el nucli pescador: Les Cases d' Alcanar.

Via Augusta) o bé l’ AP-7.
A part d’aquesta petita petit nucli existeixen petites edificacions vora el mar; són el que tradicionalment
s'anomenen prats, sínies o sorts. En altre temps aquestes eren dedicades a l'explotació agrària de
regadiu. Són nombroses i reduïdes parcel·les que formen el colorit mosaic de la geografia canareva i
que avui dia més aviat són utilitzades com a segones residències o residències d' estiu.
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Al costat de cadascuna d’aquestes, cada cop més s’han anat construint, edificacions modernes, xalets

1.3.3/ CLIMATOLOGIA

i urbanitzacions que poc a poc van canviant la fisonomia pròpia les formes de pensar i de viure. Malgrat
tot, Alcanar encara conserva una forta identitat pròpia que amb una economia principalment agrícola i
una forma de vida tranquil·la. Això a fet que, a diferència d' altres llocs del seu voltant , no ha hagi estat
destruïda per una gran afluència de turistes.

El clima de la població d’ Alcanar és mediterrani litoral, amb precipitacions escasses i amb altes
temperatures. Sent la tardo la estació de l’any amb més precipitacions, i l’estiu la més seca. En la taula
1.1 ens mostra un resum de tota la climatologia de la població en l’últim any. Aquesta informació està
extreta del Observatori de l’Ebre i els quadres conten informació de cadascun dels mesos sobre
temperatura màxima i mínima, sobre temperatura màxima mitjà i mínima mitjà, i finalment sobre les

1.3.2/ ECONOMIA

precipitacions acumulades.

CLIMATOLOGIA

El terme d´ Alcanar consta aproximadament d’uns 8000 habitants, repartits entre el poble d´ Alcanar,
Les Cases, Alcanar platja i la Selleta.

Sector Primari:
L’economia del municipi d’ Alcanar està lligada, principalment al cultiu de cítrics. L’activitat ramadera al
poble és més escassa però també hi és present. L’activitat pesquera, és la font de subsistència des de
fa molt temps i que encara ara ocupa la majoria de població activa de Les Cases d’ Alcanar

Sector Secundari.
Existeix una indústria dedicada a la producció de Ciment, és la fàbrica més important del municipi que
genera nombrosos llocs de treball per a la població canareva i les poblacions veïnes.

Sector Terciari
Històricament, i des de la època dels anys 70, el turisme s’ha fixat a la població costera de Les Cases
d’ Alcanar. Amb l’ impuls del turisme rural dels darrers anys, un seguit de cases rurals s’han establert a
municipi d’ Alcanar...

ANY 2011

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Màx. (Cº) Min (Cº) Màx Mitja (Cº) Mín Mitja (Cº) Pluja acumulada (l/m2)
21,4
0,6
15,6
5,8
16,2
24,5
1,7
18,3
6,6
1,9
27,2
2,5
18,2
8,5
144
32
7,2
23,8
12,1
88,5
33,7
11
27,5
14,3
28,8
35,2
11,8
29,9
17,6
9,7
35,8
13,1
30,2
18,4
2,3
36,5
18,1
33,5
21,6
1,7
35,4
14,5
31,6
18,4
0,3
34
7,2
26,5
13,7
20
25,2
6
18,7
10,9
176,8
20,6
1,3
16,6
7,7
2,2

Taula 1. 1.- Climatologia de l'any 2011 en el municipi d' Alcanar
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A finals del Segle XIX, principis del XX, l’edifici va ser reformat amb l’estil imperant del moment, el
Modernisme, mostra d’aquesta reforma són els grans finestrals de la Planta Primera.

2.1/ MEMÒRIA HISTÒRICA

Al Segle XX, un cop finalitzada, la Guerra Civil, l’edifici va ser condicionat com a Escola Pública per a
nens. La gent del poble encara recorda com l’escola era dividida en cinc classes, una per a cada curs,
hi assistien alumnes des dels 9 fins als 14 anys. La il·lustració 2.3 ens mostra els ancoratges on es

2.1.1/ HISTÒRIA DEL PALAU

col·locava la bandera espanyola, fet habitual d’aquella època en tots els col·legis franquistes.

L’edifici és conegut popularment, per la seva singularitat i potència, amb el nom de “ El Palau
d’Alcanar”. Data la seva construcció de principis del segle XVIII, concretament del 1730, va ser un
encàrrec del militar andalús Juan Caballero a l’exterior de les llavors muralles del recinte d’ Alcanar
just tocant al camí de Vinaròs. (Matamoros, 1922)

Desprès de la guerra de Successió (1714) i de la desfeta catalana, el bàndol guanyador va donar
carta blanca per a la arribada de gent forastera i homes de llei a les terres del sud de Catalunya. A la
població d’Alcanar varen arribar tot un seguit de famílies benestants, els Aiguavives, els Chavalera, els

En el 1975, la família Peris, descendents i hereus dels Caballero, van encarregar una projecte de
reforma a l’arquitecte tortosí, Federic Llorca. L’any 2009 la propietat va ser adquirida per una família
del poble, Pepa Reverter i Ramón Úbeda.

Cal dir que l’ edificació està inclosa en el catàleg del Patrimoni Arquitectònic, annex al Pla General
d’Ordenació Urbana d’ Alcanar, que conté normes d’obligat compliment en cas de projectar-ne
qualsevol obra d’edificació. (Balada)

Anglès, ... i els Caballero.

El 1739, un quart de segle desprès de la desfeta de Catalunya a la Guerra de Successió, es va celebrar
al Palau la cerimònia d’ingrés a la noblesa del botifler Jeroni Anglès, com a recompensa pel seu suport
a les tropes de Felip V de Borbó. (Bel Beltran, De Gran Gala al Palacio)

El 1776, és documenta la Capella de la Santíssima Trinitat al recinte de la casa d’Agustí Caballero, que
era agregat capellà de la parròquia d’ Alcanar. Era coneguda antiguament per la Verge del Palau (Bel
Beltran, El noble Senyor Don Jeroni i Pastor, un cavaller canareu)

Al Segle XVIII, un familiar de Caballero, capità General de València, va dirigir i presentar el projecte
d’una Nova Població dita de Sant Felip a les Cases d’ Alcanar.

Al Segle XIX, a través d’un document cadastral es coneix que la casa es va reconvertir, totalment o
parcialment, en un important equipament industrial, un molí fariner, que funcionava amb l’aigua de la
sèquia. La il·lustració 2.1 ens mostra el Carrer Ramon i Cajal, per sota d’aquest passava la sèquia. En
canvi la Il·lustració 2.2 és un plànol de l’Emplaçament en aquella època, en roig ens marca el Palau, en
verd la Església parroquial (es marca per tenir una referència de situació). En el plànol també podem
veurem per on passaven les sèquies que servien per regar els camps d’ Alcanar i el Palau.

Il·lustració 2. 1.- Carrer Ramon i Cajal (per sota passava la sèquia)
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2.1.2/ ANÀLISI, OBRES I HIPÒTESIS
Aquest apartat és d’una gran complexitat, degut a la manca de documents constructius del Palau. Es té
constància de les dues últimes reformes, tot i que es creu que se’n van realitzar més, probablement
sense projecte.

La primera de les dues últimes reformes data de la primera meitat del Segle XX, segons una placa
informativa a l’exterior de l’edifici, la Il·lustració 2.4, diu així:

EL PALAU
“Construït el 1730, es reformà entre els segles XIX i XX amb un estil popular modernista. Amb als
finestrals, carreus a les finestres i un gran jardí, s’utilitza com a escola a mitjans del segle XX. El nom del
Palau és una denominació popular motivada per les seves grans dimensions”

La segona reforma de la que es té referència exacta, ja que s’ha pogut obtenir el projecte, és la del
1975. El projecte va ser encarregar pels propietaris de l’edifici en aquell moment, la família Peris, amb
l’objectiu d’habilitar quatre vivendes per als seus descendents.

Il·lustració 2. 2.- Plànol d' Alcanar per on passava la sèquia

Il·lustració 2. 4.- Placa informativa del Palau
Il·lustració 2. 3.- Antics ancoratges
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La porta d’accés al jardí mostra una un juxtaposició d’obertures fruit d’una reforma. Es creu que
antigament l’obertura de la porta era de majors dimensions, tal com veiem en la il·lustració 2.11 , i que

Cal dir que aquest apartat és un seguit d’hipòtesis realitzades in situ amb l’ajuda d’un Tècnic Qualificat,
ja que no existeixen o no s’han trobat documents gràfics que ho demostrin.

en algun moment va aparèixer la necessitat de canviar la fusteria. Van aprofitar dues portes de fusta,
procedents d’una altra edificació. Per tal d’adaptar aquestes noves portes al forat existent, van haver de
tapiar l’antiga obertura per la part de sobre, afegint-hi una claraboia, i ampliar el forat per la seva part

A) ESCALES:

dreta.

És creu que originalment, l’accés a la planta primera també es realitzava per mitjà d’unes escales
situades al mateix punt que troben les actuals. Després de realitzar diferents cates a l’edifici s’observa

Com podem veure en els alçats d’estructura, els murs interiors estan formats per uns arcs de

que els sostres són uniformes i homogenis, es a dir no existeix cap discontinuïtat.

descàrrega de grans dimensions. Amb les posteriors reformes s’han anat amagant mitjançant envans,
per independitzar espais, veure la il·lustració 2.12.

B) PLANTA BAIXA

La porta principal d’accés al Palau, es troba al Carrer Carretera Nova, però existeix al seu costat una
altra porta d’accés, de dimensions més reduïdes, en farem referència durant la reforma de 1975.

Durant la lectura exterior de les parets, vam trobar senyals d’antigues obertures però que actualment
estan tapiades. Dues d’aquestes obertures es situen a la cruïlla dels dos carrers, són dues obertures
rematades per un arc que està realitzat amb peces ceràmiques col·locades a sardinell. L’origen el
podem trobar en l’època en que El Palau era utilitzat com a molí fariner, són unes obertures de molt
poca altura, la qual cosa ens fa pensar que devien realitzar-se per tal de transportar fàcilment els sacs
de farina des de l’interior a l’exterior de l’edifici, veure les il·lustracions 2.5 i 2.6.

Existeix dues portes més que van ser anul·lades. La primera d’aquestes està situada, a mà esquerra de
la porta principal (en la Façana Carretera Nova), i ens la marca la Il·lustració 2.7. El desnivell entre el
carrer i la planta baixa es devia salvar amb alguna escala, la qual actualment no existeix. En canvi la
segona porta , la que ens marca la Il·lustració 2.8, donava accés a la vivenda pel carrer Ramón i Cajal.
El forat que va quedar el van aprofitar com a armari, encastat.

La porta d’entrada a la cuina, situada a la paret que comparteixen l’edifici i la zona del contrafort,
després de realitzar una cata, ens mostra com antigament hi havia una obertura de majors dimensions
rematada amb un arc rebaixat, veure la Il·lustració 2.9. Aquesta tipologia d’obertura la trobem també
en un altre punt del mur central. Veure la Il·lustració 2.10.

Il·lustració 2. 5.- Antiga Obertura per transportar els sacs de farina (1/2)
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Il·lustració 2. 6.- Antiga Obertura per transportar els sacs de farina (2/2)

Il·lustració 2. 7.- Antiga Porta d’accés de Carretera Nova

Il·lustració 2. 8.- Antiga Porta d’accés del C/ Ramon i Cajal

Il·lustració 2. 9 .- Porta de entrada a la cuina
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Il·lustració 2. 10.- Mur central

Il·lustració 2. 11.- Porta d’accés al jardí

13

Il·lustració 2. 12 .- Arc de descàrrega tapiat
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C)

PLANTA PRIMERA

En aquest pis existeix un falç sostre d’escaiola que recobreix tota la planta. Mitjançant unes cates,
s’han pogut observar dos tipologies de sostre; la part de l’edifici més propera al jardí, el falç sostre
amaga un forjat constituït per unes biguetes i taulons de fusta, tal com indica la Il·lustració 2.13. En
canvi a l’altra part de l’edifici trobem un forjat constituït per biguetes de fusta i revoltons ceràmics, tal
com ens indica la Il·lustració 2.14. Es desconeix totalment la època i el per què d’aquesta diferència.

Il·lustració 2. 14.- Forjat de biguetes de fusta i revoltons ceràmics

Il·lustració 2. 13.- Forjat de biguetes i taulons de fusta
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D) PLANTA GOLFES

Al terra de la planta existeixen dos tipus d’acabats, així ens ho indica la Il·lustració 2.15, unes rajoles
ceràmiques i un acabat de formigó. Sembla que aquest últim material es va introduir en la reforma
realitzada a principis del segle XX.

En aquesta planta s’observen unes irregularitats en el paviment. Sí ens hi fixem en la Il·lustració 2.16,
mostra com antigament aquesta planta no devia estar pavimentada, però hi existien envans.
Posteriorment es va enrajolar i més tard es va enderrocar l’envà. Per la qual cosa s’observa un
desnivell a banda i banda del petit espai que ocupava l’envà.

Existeix una zona de la coberta on les bigues portants no són completament paral·leles entre elles, ens
fixem i apreciem que aquest fet es degut a la existència d’una xemeneia que arriba des de la planta
baixa i es troba al mur central de l’edifici.

Les bigues que conformen el sostre de la Planta Primera també es veuen afectades per l’existència de
la xemeneia, ja que les bigues són perpendiculars a la paret central, (que és la que descarreguen). La
solució que es va emprar va ser la realització d’un JOB, veure la il·lustració 2.17, amb la col·locació

Il·lustració 2. 15.- Canvi de paviment

d’una jàssera de fusta per clavar les biguetes, segurament amb claus de ferro, per la part de sota.

A la Planta Baixa, no ens trobem amb aquesta solució perquè les biguetes del sostre de la zona que
envolta la xemeneia són paral·leles al mur central, es a dir, descarreguen en un altre mur.

Existeixen dues sortides de fums a la coberta, una procedent de la xemeneia del mur central, veure la
il·lustració 2.18 i l’ altra que no té correspondència amb cap element interior de l’edifici. En una obra
posterior a 1730 es va anul·lar la xemeneia, probablement procedent d’una antiga cuina, ja que
actualment aquesta estança està situada a la zona del contrafort, aquesta no sempre ha format part de
l’edificació.

A la banda nord-est de la planta existeix una terrassa i un galliner posterior a 1730, actuació que
comentarem en l’apartat coberta.

La lectura interior de la paret de façana permet detectar un trencament en la uniformitat de l’acabat, es
a dir, l’existència d’unes antigues obertures a nivell de terra. Aquestes obertures s’utilitzaven per
ventilar la planta i assecar els productes del camp, com ara garrofes, ametlles...etc, però també
s’utilitzaven per pujar els sacs des de la Planta Baixa fins la Planta Golfes mitjançant un antic sistema
de politges, veure la il·lustració 2.19.

Il·lustració 2. 16.- Prova de l’existència d’un envà
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Il·lustració 2. 17.- Detall de Job
Il·lustració 2. 19.- Antic sistema de politges

Il·lustració 2. 18.- Xemeneia Tapiada
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E) COBERTA

Actualment la coberta està formada per dos pendents, però es creu que en un principi estava formada
a tres vessants, això ens ho mostra la disposició interior de l’encavallada. En la il·lustració 2.20 es pot
observar una estructura preparada per a rebre tres faldons, en la il·lustració 2.21 ens mostra una biga
coixa que mor a l’interior del galliner.

Sembla que l’actual coberta no és la original de 1730 perquè, tot i el mal estat en que es troba, és
impossible que una coberta de fusta pugui aguantar tres-cents anys. Com hem dit , a la banda nord-est
de la planta existeix una coberta plana i un galliner, es creu que aquesta terrassa es devia realitzar en
el moment en que van reformar la coberta i va passar de tenir tres faldons a tenir-ne només dos.
Originalment, l’estructura portant de la coberta devia estar formada únicament per unes bigues
principals i unes biguetes perpendiculars a aquestes. Però amb el pas del temps i amb l’objectiu de
millorar l’estabilitat i obtenir un millor repartiment de la càrrega, la coberta ha patit un seguit de petites
actuacions de manteniment. En la Il·lustració 2.22 podem veure uns puntal de reforç.

Il·lustració 2. 21.- Biga coixa a l’interior del galliner

Il·lustració 2. 20.- Estructura de 3 faldons

Il·lustració 2. 22.- Puntal de reforç
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F) CONTRAFORT

En la il·lustració 2.23 es veu la part de l’edifici que envolta el contrafort, és la que s’anomena zona del
contrafort.

Aquesta es va realitzar anys desprès de la construcció original.

Pel que fa al propi

contrafort, existeixen dos hipòtesis. La primera; és que ha existit des de sempre, i la segona; és que en
algun moment de la història, i degut a la falta d’estabilitat de l’ edificació, es va decidir construir-lo.

LA REFORMA DEL 1975

La última reforma que es va realitzar al Palau va ser l’any 1975. Els anteriors propietaris van encarregar
un projecte amb l’objectiu d’habilitar quatre vivendes a l’interior de l’edifici, una en Planta Baixa, dues a
Planta Primera i la última situada en la Planta Intermitja. Aquesta ha estat una de les reformes més
importants i és la que es manté en l’actualitat.

A continuació s’indiquen les actuacions més importants: es van construir unes escales noves. En la
Il·lustració 2.24 s’observa que una part de la corretja de l’escala amaga un petita part d’una finestra de
la Planta Primera i que l’arribada de les escales es produeix gairebé al damunt del finestral, veure
il·lustració 2.25, la hipòtesis que es marca és que antigament les escales estaven situades en aquest
mateix punt, però possiblement eren escales de contrapetjades altes i esteses estretes, la reforma va
projectar unes escales més còmodes, que ocupaven més espai en planta.

Durant aquesta reforma es va realitzar una nova porta d’accés al Palau, que és la porta de més a la
dreta de la Façana Carretera Nova , veure la il·lustració 2.26. D’aquesta manera es va poder disposar
d’un recorregut més directe, del carrer fins a les vivendes de les plantes superiors.

L’ augment de la superfície en planta de les escales, va tenir unes repercussions més importants a la
Planta Golfa. En la Il·lustració 2.27 ens mostra com es va haver de tallar una de les bigues portants de
la coberta per tal de poder accedir a la planta. Aquesta biga inclinada descansa sobre un jàssera
recolzada d’una part al mur exterior i l’ altra a un nou pilar d’acer. Aquest pilar obliga a afegir un nou
perfil d’acer al forjat de Planta Primera.

Il·lustració 2. 23.- Contrafort existent

Una de les aportacions més importants d’aquesta reforma és el reforç estructural dels sostres. Es van
afegir, uns perfils d’acer per tal de taller les llums a les biguetes existents i posteriorment, uns altres
perfils per a poder portar les descàrregues dels primers perfil als murs de pedra. Per millorar-ne
l’estètica i també les qualitats interiors de l’habitatge, el conjunt es va acabar amb un falç sostre
d’escaiola. Dalt del sostre de la planta intermitja és va afegir un nou forjat, que és la terrassa de la
planta primera.

Fruit d’aquesta reforma és també el canvi de paviment. El terra mostra una rajola ceràmica bastant
moderna. Es va realitzar una cata, la veiem en la il·lustració 2.28, i es pot poder observar una capa
de compressió formada per ciment i ferro dolç.
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Per a la vivenda que es va habilitar en la zona del contrafort, es va realitzar un estintolament per tal
d’ampliar la seva superfície en planta. Aquest és va fer amb dues jàsseres metàl·liques.
A través del badalot de l’escala accedim a una petita terrassa, és la torre que veiem des del carrer
Carretera Nova. Com hem dit, aquesta part de l’edifici es va fer després de 1730, i és en la seva
estètica on de seguida es detecta que pertany a una època més actual. Ja que constructivament
s’observa que les baranes estan fetes en totxana.

Il·lustració 2. 25.- La Finestra queda en voladiu en la escala

Il·lustració 2. 24.- Finestra per sota de la corretja d'escala

Il·lustració 2. 26.- Accessos a l'edifici per Carretera Nova
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2.2/ ESTAT ACTUAL

2.2.1/ DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI
L’edifici té forma rectangular, i consta d’una planta baixa, una planta primera i una planta golfes. La
zona de la torre, a més a més, disposa també d’una planta intermitja, situada entre la Planta Baixa i la
Planta Primera.

El Palau es mostra com un edifici imponent, de gran claredat estructural i gran

sobrietat estètica.

A) FAÇANA CARRETERA NOVA
És la façana principal de l’edifici i aquesta presenta una gran discontinuïtat am el seu arrebossat en
tota ella.

La Planta Baixa ens permet l’accés al Palau a través de dues portes, la més gran és

rectangular amb carreus de pedra vistos i la més petita dóna accés al replà de les escales.

La Il·lustració 2.29 ens mostra la part esquerre de la façana, en la Planta Baixa d’aquesta existeixen
tres finestres quadrades, alineades en les de la Planta Primera, rematades amb carreus de pedra vistos
Il·lustració 2. 27.- Accés a Planta Golfa

i amb unes reixes .

La planta primera conté cinc finestrals idèntics rematats amb un arc rebaixat. Aquestes són les
obertures que doten l’edificació d’un carisma especial. I estan protegides per unes senzilles baranes
de ferro.

Just a sobre de la porta principal, sobresurt un balcó. La seva obertura, rematada també amb carreus
de pedra vistos, és de forma rectangular, tret

que trenca amb el ritme compositiu de la resta

d’obertures d’aquesta planta.

Les obertures del segon pis, de la Planta Golfa són quadrades i passin quasi be desapercebudes per
les seves reduïdes dimensions. En la Il·lustració 2.30 s’observa l’existència de dues finestres
rematades amb un arc rebaixat.

En aquesta façana s’observa també la presència dels típics forats que deixaven antigament les
bastides al ser desmuntades.

Il·lustració 2. 28.-“ Cata” del paviment en planta primera
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B) FAÇANA RAMON I CAJAL
La façana del carrer Ramón i Cajal consta de dues parts; una que està amb contacte amb l’interior de
l’edifici i l’altra amb el jardí. Ambdues parts presenten una discontinuïtat amb els seus revestiments

En la Planta Baixa no existeix cap obertura, però la Il·lustració 2.31 ens mostra com la Planta Primera
conté quatre finestres idèntiques a les de la façana principal.

La Planta Golfa conté una finestra quasi quadrada, aquesta no està alineada amb cap altra obertura. I
s’ observa que conjuntament en la Façana Jardí, existeix una petita terrassa descoberta, que trenca
amb la continuïtat de la coberta inclinada.

La Il·lustració 2.32 ens mostra un tancat de pedra que tanca la propietat, element que conté la porta
d’accés al jardí des de l’espai públic. Existeix una altra porta, veure Il·lustració 2.33, que dona a una
construcció annexa a l’edifici. El qual és un garatge que es troba en ruïnes, situat a la part esquerra de
l’edifici. Un dels aspectes a destacar de la Façana són els dos contraforts existents. Un dona a la
Façana Carretera Nova, i l’altre a la Façana Jardí.
Il·lustració 2. 29.- Part esquerra de la Façana Carretera Nova

Il·lustració 2. 30.- Finestres situades a la part dreta superior de Carretera Nova

Il·lustració 2. 31.- Finestres en el Carrer Ramon i Cajal
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C) FAÇANA JARDÍ
La Il·lustració 2.34

ens mostra que aquesta Façana és la més complexa del edifici,ja que conté

diferents tipus de finestres, que formen diferents composicions, i és la única que tot el seu acabat es
homogeni.

La Planta Baixa consta de tres finestres alineades amb un arc rebaixat, una porta principal que dona
accés a l’edifici (dalt d’aquesta porta tenim una petita claraboia). En la part esquerra de l’edifici existeix
una porta i una finestra que trenca amb l’estètica de l’edifici. Per sobre d’aquesta n’hi ha una altra que
pertany a la Planta Intermitja

En la Planta primera tenim 5 finestres alineades entre elles però no simètriques, que són iguals que les
de la primera planta de les altres façanes. En la part esquerre existeix una composició irregular,
rematada amb una terrassa.

En la Planta Golfa, tenim 5 finestres, que són quasi quadrades. Estan alineades entre elles, però no
segueixen cap composició amb les altres obertures inferiors. En la part que dona a la façana nord i
Il·lustració 2. 32.- Porta d’accés al jardí des del Carrer Ramon i Cajal

existeix una terrassa. Des d’aquesta façana podem observar, que per sobre del mur, sobresurt una
xemeneia i que a la intersecció amb la façana nord existeix un contrafort.

Il·lustració 2. 33.- Porta d’accés a l’antic magatzem

Il·lustració 2. 34.- Façana Jardí
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E) L’ INTERIOR

La Il·lustració 2.35 ens mostra la Façana Mitgera, Aquesta està situada al jardí i la seva la única utilitat
és la de separar la propietat del conjunt de les edificacions contigües. A l’esquerra podem observar

L’interior d’aquest edifici està format per una Planta Baixa, una Planta intermitja, una Planta Primera i
una Planta Golfa. Tots les estances i superfícies útils del edifici queden enregistrades en les següents

l’antic magatzem.

Taules.
Planta Baixa:
Consta de 2 Rebedors, 6 sales, 6 habitacions i 3 lavabos. Posteriorment és van realitzar una cuina, 1
safareig, una despensa i una habitació e comptadors.

* VEURE PLÀNOL A1 ESTAT ACTUAL

PLANTA BAIXA
QUADRE DE SUPERFÍCIES
Replà

5,26 m

2

Habitació 1

10,08 m

2

Despensa

5,26 m

2

Habitació 2

13,94 m

2

Rebedor 1

7,3 m

2

Habitació 3

13,95 m

2

Rebedor 2

11,68 m

2

Habitació 4

11,9 m

2

Safareig

42,28 m

2

Habitació 5

8,19 m

2

Sala 1

8,49 m

2

Habitació 6

5,26 m

2

Sala 2

22,16 m

2

WC 1

4,46 m

2

Sala 3

28,46 m

2

WC 2

1,54 m

2

Sala 4

17,06 m

2

WC 3

1,05 m

2

Sala 5

27,65 m

2

Cuina

13,56 m

2

Taula 2. 1.- Quadre de superfícies en Planta Baixa
Il·lustració 2. 35.- Paret mitgera a l’esquerra antic magatzem

Planta Intermitja
Consta d’una cuina, un lavabo i una habitació que dona a la Façana Jardí.
ACTUAL

PLANTA INTERMITJA
QUADRE DE SUPERFÍCIES
Replà

5,26 m

2

Cuina

5,26 m

2

7,3 m

2

11,68 m

2

Habitació
WC

Taula 2. 2.- Quadre de superfícies en Planta Intermitja

* VEURE PLÀNOL A2 ESTAT
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Planta primera:

F) LA COBERTA

Consta d’un replà, 1 rebedor, 1 Safareig, 2 passadissos, 7 habitacions, 3 lavabos, 2 cuines, 2 sales.
També existeix una Terrassa (Que és el sostre de la planta intermitja) * VEURE PLÀNOL A3 ESTAT ACTUAL

La Il·lustració 2.36 ens indica La Coberta Principal, aquesta està feta amb teula àrab i, és a dues
aigües. Els vessants recauen en la Façana Carretera Nova i en la Façana Jardí, i en cadascuna

PLANTA PRIMERA
QUADRE DE SUPERFÍCIES

d’aquestes existeix una xemeneia. A la cantonada de les altres dues façanes (fet a posterior) hi una

21,68 m

2

Terrassa

18,45 m

Rebedor

11,11 m

2

Cuina 2

10,08 m

Safareig

13,03 m

2

Sala 1

24,16 m

Passadis

27,97 m

2

Passadis

19,22 m

Habitació 1

13,85 m

2

Habitació 5

16,79 m

Habitació 2

16,29 m

2

Habitació 6

16,79 m

Habitació 3

16,18 m

2

Habitació 7

17,98 m

Habitació 4

21,73 m

2

WC 3

6,63 m

WC 1

4,53 m

2

WC 4

5,18 m

WC 2

4,53 m

2

Cuina

32,21 m

Cuina

8,95 m

2

Replà

2

petita coberta plana transitable.

* VEURE PLÀNOL A5 ESTAT ACTUAL

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Taula 2. 3.- Quadre de superfícies en Planta Primera
Planta Golfa:
Aquesta ocupa tota la planta. Tot i que existeix un petit rebost, un antic galliner i una petita terrassa que
dona a la Façana del Jardí * VEURE PLÀNOL A4 ESTAT ACTUAL

PLANTA GOLFA
QUADRE DE SUPERFÍCIES
Replà

4,34 m

2

Sala 1

152,37 m

2

Sala 2

77,9 m

2

Sala 3

49,37 m

2

3,36 m

2

Habitació

Taula 2. 4.- Quadre de superfícies en Planta Golfa

Il·lustració 2. 36.- Coberta principal de teula àrab a 2 aigües
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G) EL MAGATZEM
La il·lustració 2.37 ens mostra el magatzem,
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2.2.2 SISTEMES CONSTRUCTIUS
actualment està en un estat de ruïna. Aquest té una

forma rectangular de petites dimensions. Exteriorment existeixen unes escales que donen accés a la
coberta plana del magatzem, i uns pilars que ens fan pensar amb la existència d’un antic porxo.



TOPOGRAFIA I TERRENY

L’àmbit de conjunt, en el seu espai interior és de topografia gairebé plana, a l’exterior, el C/ de la
Carretera Nova presenta una lleuger pendent (1%) cap al C/ Ramon i Cajal; el Carrer Ramon i Cajal

* VEURE PLÀNOL A0 ESTAT ACTUAL

presenta una pendent de 3,35% en Dirección al mar, un desnivell de 1,35 m.


ESTUDI GEOTÈCNIC

En aquest apartat s’ha inclòs un estudi geotècnic d’un terreny que està a molt poca distància d’ on es
troba l’ actual projecte. D’aquesta manera es pot obtenir una referència de la qualitat del nostre terreny.
A continuació es mostren les 6 Figures que corresponent a l’estudi geotècnic. La primera és la
Il·lustració 2.38, i ens indica el sondeig que s’ha utilitzat en la elaboració del l’estudi geotècnic, aquest
és de 10 metres de profunditat. La Segona i tercera són les Il·lustracions 2.39 i 2.40, aquestes ens
indiquen els assajos que s’han realitzat en el sondeig. Finalment les il·lustracions 2.41 , 2.42, 2,43
són la llegenda del estudi geotècnic que ens serveix per comprendre el sondeig i els assajos.

Il·lustració 2. 37.- Antic Magatzem
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Il·lustració 2. 38.- Sondeig de l’estudi Geotècnic

Il·lustració 2. 39.- Assaig del Sondeig (1/2)
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Il·lustració 2. 40.- Assaig del Sondeig (2/2)
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Il·lustració 2. 41.- Llegenda del Estudi Geotècnic (1/3)
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Il·lustració 2. 43.- Llegenda del Estudi Geotècnic (3/3)

Il·lustració 2. 42.- Llegenda del Estudi Geotècnic (2/3)
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EDIFICI
FONAMENTS

Per saber les dimensions dels fonaments, es va realitzar una “Cata” (veure la il·lustració 2.44).
D’aquesta manera es va poder saber les dimensions (veure Figura 2.38), i comprovar que la seva
altura és de 1,30 m. En les figures 2.36 i 2.37 es mostra respectivament la situació i l’emplaçament
d’aquesta, dintre el conjunt de l’edifici

Il·lustració 2. 45.- Secció “Cata” del fonament

Il·lustració 2. 44.-“ Cata” del Fonament

Il·lustració 2. 46.- Situació de la “Cata” realitzada en la Planta Baixa

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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B) ESTRUCTURA HORITZONTAL
Planta Baixa :

La Il·lustració 2.48 ens indica la direcció de les bigues que estan situades en la Planta Baixa. A
continuació algunes de les seves característiques

Zona 1 (Color blau) : Aquest sostre està format per un forjat unidireccional amb bigues de ciment i
revoltó ceràmic. La direcció de les bigues és longitudinal.

Zona 2 (Color verd): Aquest sostre està format per unes bigues de fusta de secció quadrada. A sobres
d’aquestes existeix uns taulons de fusta, i una xapa de compressió feta de ciment.

Zona 3 (Color taronja): Aquest sostre és igual que el de la zona 2, però aquest cop les bigues són
circulars

Il·lustració 2. 47.- Emplaçament de la cata en Planta Baixa

A) ESTRUCTURA VERTICAL

La estructura vertical està formada per 3 murs de maçoneria longitudinal i 6 de transversals. La
Amplada dels murs és de uns 60 cm aproximadament i alguns d’aquests contenen arcs de descàrrega,
encara que no tots els murs són iguals. Cal destacar que 3 dels murs transversals contenen arcs de
descàrrega en la Planta Baixa, però que deixen de ser- presents en la Planta Primera.

Il·lustració 2. 48.- Estructura en Planta Baixa
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Planta Intermitja

Planta Primera

La Il·lustració 2.49 ens indica la direcció de les bigues que estan situades en la Planta Intermitja. A

La il·lustració 2.50 ens indica la direcció de les bigues que estan situades en la Planta Primera. A

continuació algunes de les seves característiques.

continuació ens mostra algunes de les característiques del sostre

Zona 1: Aquest sostre

conté un forjat unidireccional (color blau), compost per bigues de formigó

Zona 1: L’ estructura original del sostre estava formada per un forjat unidireccional, amb bigues de

semiresistens i revoltons de ciment, però a més existeix una IPN 160 (color vermell) . Això és degut a

fusta de secció quadrada (color verd), i de revoltons ceràmic. En una reforma posterior (la de l’any

que per sobre del forjat de la planta Intermitja, n’existeix un altre forjat (que és la terrat de la planta

1975) es va afegir una estructura metàl·lica addicional de reforç. Aquesta conté 9 IPN 36 (color

primera)

vermell), 10 IPN 26 (color fuxia), 2 IPN del 22 (color lila). A part de la estructura metàl·lica esmentada,
existeixen 2 bigues de formigó prefabricades (color groc), que estan situades al replà d’escala on és
l’accés a la planta golfa.

Il·lustració 2. 49.- Estructura en Planta Intermitja

Il·lustració 2. 50.- Estructura en Planta Primera

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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C) ESCALES

Planta Golfa
En la Figura 2.51 ens indica la direcció de les bigues que estan situades en la Planta Golfa. A
continuació es mostra algunes de les característiques del sostre

Les escales estan situades en els dos vestíbuls que donen a la Façana Carretera Nova. Les escales
tenen l’arrencada en la Planta Baixa, en la cota del jardí, un cop arriba a la cota de la Façana Carretera
Nova, existeix una bifurcació, una part que arriba a la Planta Intermitja, i l’altra a la resta de les Plantes.

Zona 1: El sostre de la planta golfa és una coberta inclinada a dues aigües. Està composta per unes

i desprès fins la Planta Golfa. Les petjades són de 30 cm i Les contrapetjades de 19 cm.

bigues principal circulars de fusta (color marró), que distribueixen les cargues cap als murs del central
cap als laterals. A sobre uns taulons de fusta, el seu intereix és de 54cm. En cada biga principal

D) ALTRES

existeix dos puntals de fusta que milloren la distribució de les càrregues, aquestes van a parar als
Existeixen altres parts de l’edifici per comentar. Els envans interiors són de supermaó, amb un gruix

murs.

total de 7 cm, la fusteria exterior conté 46 obertures, mentre que la interior té 49 portes i 4 finestres,
Com a la resta de plantes, la construcció posterior de l’escala, va obligar a realitzar una estructura
addicional de reforç per tal de poder accedir a la planta golfa. Aquesta es va realitzar per mitjà d’una
jàssera IPN (color vermell) recoberta amb formigó, que recolza al mur i al pilar, HPN 14. Aquesta
intervenció va obligar a afegir una estructura addicional al sostre de la planta primera.

Il·lustració 2. 51.- Estructura en Planta Golfa

aquestes últimes donen al mateix interior. Pel que fa les instal·lacions estan totes en desús.
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At the end of XIX, begining of the XX, the building was converted according to the style of the time,
Modernism,proof of that can be seen with the large windows on the 1st floor.

2.1/ HISTORICAL BIBLIOGRAPHY

In the XX at the end of the Civil War, the Palau became a Public Primary School and local people still
remember how the school was divided into 5 classrooms, one for each grade, children went from the

2.1.1/ HISTORY OF PALAU

ages of 9 – 14 years . In photo 2.3 we can appreciate the steel structure from which the Spanish flag
would fly as it did in most schools of the Franco period.

This 1730 building is populary known as “Palau d´Alacanar” it was comissioned by Juan Caballero ,an
Andalusian Army man and was built outside the town ramparts, adjacent to the road to Vinaroz.(

In recent years we have discovered that in 1975 members of the Caballero family comissioned a

Matamoros 1922 )

restoration project to Federic Llorca, an architech from Tortosa.
In 2009 the property was bought by Pepa Reverter and Ramon Ubeda a local family.

After the war of Succesion in 1714 and the defeat of the Catalans gave carte blanche to migrants and
men of the law to settle in the southern parts of Catalunya.Alcanar welcomed various monied families,

The building is catalogued in the Architectural Heritage document ,an annex to the Ordenance and

the Aiguavives,the Chavalera,the Angles, and the Caballero.

Urban Surveyance map of Alcanar.......

In 1739 a quarter of a century after the defeat of Catalunya in the war of Succesion,they celebrated in
the Palau an acceptance ceremony to nobelty of noble Jeroni Angles, this was done as an act of
thanks for the support given to Philip V of Borbon troops ( Bel Beltran, De Gran Gala al Palacio )

In 1776 the Chapel of Santissima Trinitat previously known as “ Verge del Palau “is registred in the
grounds of Agusti Caballero ´s house, the Palau, ( Bel Beltran, a Caranaeu gentelman Don Jeroni i
Pastor )

In the XVIII century, an Army General from Valencia, family member of Caballero, presented and lead
a project for a new town called Sant Felip de Les Cases de Alcanar.

In a document from the land Registry dating from the XIX, we discover that the house was converted
totally or parcially into a flour mill running from the water found in the …., in photo 2.1 we can see
Ramon I Cajal street under which....
photo 2.2 is a general map of the time where we see the Palu marked in red and the Parish church in
green. On the map we can also see where the water sorces were located for the irrigation of the fields
from Alcanar and the Palau.

Photo 2. 1. – Street Ramon i Cajal (passed under the drain)
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2.1.2/ HYPOTHETICAL OF WORK CARRIED OUT
This is a complex part due to the lack of documents to credit the restorations carried out, we are aware
of the last two restoration projects even though they were carried out without official planning
permission.

The first of the two restauration projects date back to the second half of XX, proof of which , is a
plaque on the façade of the building that says...

The Palau
Built in 1730 , reformed between XIX and XX following the popular style of the time,Modernism, with big
windows and a large garden,it was used as a school in the middle of the XX. The given name of “Palau”
makes reference to the large dimensions of the building.

The second reform was carried out by the owners at the time, the Peris family in 1975, we have record
of the project which was to divide the building into 4 for their descen appartments for their descendants.
Photo 2. 2. - Map of Alcanar he went to the drain

Photo 2. 3. - Former anchors

Il·lustració 2. 1.- Placa informativa del Palau
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maybe from a different building altogether, to to cover the exiting opening and bricking up the space in

REFORMS FROM 1730-1975

between and adding a skylight plus widening the right handside.
It is important to point out that all the reforms mentioned in this project during this period are purely
hypothetical as there are no substantiated planning documents .The investigations were carried out by a
qualified Technician

The inside structure elevations are made with large support arches . In ater modifications , there was a
need to create independant rooms ,see photo 2.12.

A) STAIRS

It is belived that access to the second floor was through a staircase located in the same place as the
present one. After several technical investigations were carried out, we discover that the ceilings were
solid and consistent throughout.

B) GROUND FLOOR

The main entrance door to the building is located on Carretera Nova Street ,where there isalso a
smaller door next to it, to which we will refer later on. During the 1975 reforms, on searching throughout
the outer walls we found signs of other

entrances which are at present bricked up. T wo of the

openings which were found at the the crossing of two streets, are small pointed arch accesses made
with ceramic pieces in rowlock style.Its origen goes back to the time when the building was used as a
flour mill. Due to the size of these low openings leads us to assume they were used to easily transport
the sacks of flour from inside to the ouside of the mill.see photos 2.5 and 2.6

There are two more doors which were blocked up, the first one is on the left handside of the main door (
Carretera Nova Street ) see photo 2.7, the difference in level between the street and the ground floor of
the building ,makes us think there must have been some stairs to compensate the different
levels,although there is no evience to prove this.
On the other hand,the opening for the second door,see photo 2.8, which used to give access to the
house from Ramon i Cajal Street, was later used as a built-in- cupboard.

The entrance door to the kitchen, situated on the wall shared with the tower was discovered to be a
larger door, with a low arch ,see photo 2.9 This type of opening is also found in a different part of the
main internal wall,see photo 2.10

The door which gives access to the garden,shows a combination of opening sizes , most likely as a
result of a modification. It is believed that the original opening was larger ,see photo 2.11 and at some
later date ,there was a the need to change the door, perhaps an adaptation of two wooden doors,

Photo 2. 5. - Old Opening for transporting sacks of flour (1/2)
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Photo 2. 6. - Old Opening for transporting sacks of flour (2/2)
Photo 2. 8. - Old Door Access C / Ramon y Cajal

Photo 2. 7. - Former New Gateway Road
Photo 2. 9. - Door entrance to the kitchen
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Photo 2. 2.- central wall

Photo 2. 3.- Entrance to the garden
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Photo 2. 4 .- Arc discharge walled

14

C)
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FIRST FLOOR

On this floor , there is a false ceiling made of plaster which covers the whole area, research shows that
there are two types of ceilings, the part of the house nearest to the garden, the structure is made of
beams and wooden planks,see photo 2.13, however on the other side of the building we found a
structure made of wooden beams and ceramic curved roof tiles , see photo 2.14.
We are unaware of the reasons for the differences.

Photo 2. 6.- Forged and wooden beams curved ceramic

Photo 2. 5.- Wrought beams and wooden planks
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THE ATTIC FLOORS

There are two types of floors in the attic rooms , see photo 2.15, one with red terracota tiles and the
other made of concrete.Its believed that the later was used as a floor leveler.

In the attic floors we can observe some irregularities,if we look look at photo 2.16, it shows that the floor
originally was not tiled.Tiles were put on later ,only to be demolished at a later date, creating a drop in
level in the floor area.

There is an area with support beams that are not equally spaced , this is due to a fireplace on the
main wall of the ground floor.

The beams on the first floor are also affected by the position of the fire place, as they are perpendicular
to the main supporting wall, a way round

this problem was to build wooden trusses with nails

underneath to help support the beams, see photo 2.17
This could not be done to the ground floor as the beams in the ceiling around the fireplace are parallel
to the main supporting wall.
Photo 2. 7.- Changing pavement
There are two chimney stacks, one belongs to the main wall fireplace,see photo 2.18, and another one
without any conection to any element inside the building.
It could belong to a modification after 1730, when the fireplace, possibly from the kitchen was blocked
up, nowadays ,the existing kitchen is situated in “the tower” which has not always been part of the main
building.

To the north side of the attic there is a patio and a chicken hut which is not recorded in the 1730
reforms,we will address this point later

On studying inside walls of the façade we can see some irregularities in the finishing of the wall, these
are ventilation hatches at floor level which were used to air and dry agricultural produce such as carob
beans, almonds etc. An old pulley system was also used to raise sacks of produce through these
hatches , see photo 2.19

Photo 2. 8.- Proof of the existence of a partition
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Il·lustració 2. 9.- Job Detail
Photo 2. 11.- Old system of pulleys

Photo 2. 10.- walled chimney
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E) THE ROOF

The present roof has two slopes but it is thought to have had 3 pitches photo 2.20 shows a structure
able to house 3 support beams, photo 2.21 shows a shorter beam ending on a pillaar constructed close
to the innerwall.

Its believed that the present roof does not date from 1730, as although it is in a resonable good state
for its age, it is impossible for a wooden roof to last three hundred years. As it is mentioned before,on
the north-east side of the attic room, there is a patio and a storage space,it makes you think that this
patio area was built at the time when the roof was restored and a third roof was added

Originally the supporting structure for the roof must have been made of wooden main beams and
smaller beams. During subsequent years ,in order to give further support and better stability,the roof
has had several additions of extra supporting beams, see photo 2.22

Photo 2. 13.- Beam lame inside the henhouse

Photo 2. 12.- Structure of 3 skirts
Photo 2. 14.- Prop reinforcement
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F) BUTTRESS



In photo 2.23 we can see a buttress which we refer to earlier on as “the tower”.This was added after the

The owners at the time, comissioned four separate living premises in the “Palau”, one on the ground

original construction of the building, There are two theories why this was there, firstly that it had always

floor, two on the first floor and another one in the “tower “ area. This was one of the major changes that

existed and secondly it was added at a later date to stabilize the wall.

was ever been carried out, and it still exists. Below is a detailed description of it.

1975 REFORMATION

The stairs were also newly built in 1975.In photo 2.24 we can seen that part of the stairs hide a small
corner of a window on the first floor and the top of the stairs terminate level with the bottom of a
window, see photo 2.25, the hypothesis is that this irregularity in the staircase

was to replace a

narrower steeper set of stairs, which took more space off the landing.

During this reform, a new extra door was added which can be seen from Carretera Nova street, thus
making access to the living accomodation easier.

The increase of the floor area to accomodate the new staircase had important repercussions to the attic
rooms,in photo 2.27 shows how one of the roof beams had to be cut in order to access that floor. The
leaning beam rests on an outside wall and on an new steel pillar.

One of the most important additions to this reform is the reinforcement of the ceilings ,new steel
structures were added to the existing beams and later.To esthetically improve the new false ceiling it
was finished of in plaster . A new patio was created with the addition of the extra. floor on the first floor.

As a result of this reform there is a change in the surface of the floor area, the floor shows relatively new
Photo 2. 15.- buttress existing

ceramic tiles, in photo 2.28 we can see a steel reinforced concrete floor.

The extention of the building onto the garden was done by adding a

Through the skylight on the landing we have access to a small patio, which is “the tower”, as mentioned
before ,this was built after 1730 and we know from its appearance ,it was built with more modern
bricks .
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Photo 2. 16.- Window below the belt scale
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Photo 2. 18.- Access to the building for New Road

Photo 2. 19.- Attic Access Floor
Photo 2. 17.- The window remains in the projection scale
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2.2 THE PRESENT STATE OF THE BUILDING

2.2.1 DESCRIPTION OF THE BUILDING

This rectangular building has a ground floor ,first floor and an attic, the “the tower” also has a middle
floor built between the ground floor and the first floor of the main building. The Palau is an solid and
imposing building.

A) THE CARRETERA NOVA FAÇADE
This is the main façade of the building and it shows great irregulaty in the rendering. Through two doors
in the ground floor we gain access to the building, the biggest door is rectangular in shape, with
masonary suround , from the other door we can access the stairs landing.

Photo 2.29 shows us the left part of the façade,on hte ground floor there are three square windows with
stone masonary and iron grills.
Photo 2. 20.-“ Cata” of the floor on the first floor

The first floor has five identical large windows topped with a low masonary arch. These openings give
carather to this building, all five windows are protected by simple iron balustrades.

Just above the main door we have a balcony framed with stone masonary, it is its size that breaks the
regularity of the other openings in the same façade.

The openings on the second floor,attic rooms ,are different in size and shape from the rest and could
easily be missed. Photo 2.30 shows two windows with a low arch frame.

On this façade we can also observe holes which were left for scafolding.
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B)
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RAMON I CAJAL FAÇADE

This façade has two aspects, one which conects to the inside of the building, and the other one to the
garden, both show variations in the rendering.

The groung floor does not have any openings ,photo 2.31 shows four windows on the first floor, identical
to the windows on the main façade.

The attic floor has a nearly square window not inline with anyother opening,it has a small patio on to
the garden aspect façade, altering the roof slope of the building.

Photo 2.32 shows a stone gate entrance which opens from the garden onto the street, there is another
door ,see photo 2.33 which.., this is a disused garage on the left of the building and attached to the
neighbouring building.
This façade has two butresses ,one in the Carretera Nova and the other one in the garden façade.

Photo 2. 21.- Front left side of the New Road

Photo 2. 23.- Windows on the Street Ramon i Cajal
Photo 2. 22.- Windows located at the right top of New Road
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C) THE GARDEN FAÇADE

Photo 2.34 shows a full picture of this façade where we can see various types of windows, this is the
only acpect of the house that shows a regularity in its finishing

The ground floor has theree windows with a low arch and a main door where we can access the
building from the outside ( above this door there is a small skylight )
On the left side there a door and a window that break the the esthetics of the building, above this
window there is another one beloging to the floor between the first and second floor.

On the first floor we have five nearly square windows, alined but not symetric,they are the same as the
rest of the others in the rest of the building. On the left side there is an irregular area ending in a patio.

In the attic floor we have five almost square windows, alined but bearing no resemblance to the other
windows below. On the north façade as mentioned before ,there is a patio , from this façade we can see
chimney and where it joins with the other façade , there is a buttress.
Photo 2. 24.- Entrance to the garden from the street Ramon y Cajal

Photo 2. 26.- Façade Garden
Photo 2. 25.- Gateway to the old warehouse
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D)

PARTITION WALL
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E) THE INTERIOR

Photo 2.35 shows the aspect of the façade that joins to the next building, it is in the garden and its only

In the inside of the building we find a ground floor. An intermediate floor,a first floor and an attic floor.All

function is to link with the neighbouring building.To the left of it there is an old store room.

the floor surface areas are explained in the following tables.

Ground floor
There are 2 entrance halls, 6 rooms and 3 bathrooms, later they built a kitchen,a washroom ,a store
room and a room.

Ground floor
SURFACES
landing
pantry
hall 1
hall 2
washroom
room 1
room 2
room 3
room 4
room 5

5,26
5,26
7,3
11,68

m2

m2
m2
m2
2
42,28 m
2
8,49 m
2
22,16 m
2
28,46 m
2
17,06 m
2
27,65 m

bedroom 1
bedroom 2
bedroom 3
bedroom 4
bedroom 5
bedroom 6
Toilet 1
Toilet2
Toilet 3
Kitchen

10,08
13,94
13,95
11,9

m2
m2
m2
2
8,19 m
2
5,26 m
2
4,46 m
2
1,54 m
2
1,05 m
2
13,56 m

Table 2. 1.- Floor surfaces in box

Photo 2. 27.- Dividing wall to the left old warehouse

Intermediate floor
There is a kitchen, a bathroom,and a bedroom on the garden façade.

Intermediate
SURFACES
Laiding
Kitchen
Bedroom
Toilet

5,26
5,26
7,3
11,68

m2

m2
m2
m2
m2

Table 2. 2.- Intermediate floor Chart surfaces
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First floor

F)

THE ROOF

There is a landing, an entrance hall,a washroom, 2 corredors,7 bedrooms,3 bathrooms,2 kitchens, 2

Photo 2.36 shows the main roof , it is done withwith tow arab tiles with water channels to the carretera

lounges . There is also a patio which is the actual roof of the intermediate floor .

Nova street and the garden façade, each with a chimney. At one end of the roof there is a walk on flat
roof area built at a later date.

FIRST FLOOR
SURFACES
landing
Hall
Washroom
Corredor 1
room 1
room 2
room 3
room4
Bathroom 1
Bathroom 2
Kitchen

21,68
11,11
13,03
27,97

m2
m2

m2
m2
2
13,85 m
2
16,29 m
2
16,18 m
2
21,73 m
2
4,53 m
2
4,53 m

Terrassa
Kitchen 2
Sala 1
Corredor 2
Bedroom 5
Bedroom 6
Bedroom 7
Bathroom 3
Bathroom 4
Kitchen 3

18,45
10,08
24,16
19,22

m2
m2

m2
m2
2
16,79 m
2
16,79 m
2
17,98 m
2
6,63 m
2
5,18 m
2
32,21 m

2
8,95 m

Table 2. 3.- Picture of First Floor surfaces

The attic floor
This occupies the whole floor area,it has a small store room an old chicken run and a small patio onto
the garden façade.

ATTIC FLOOR
SURFACES
landing
room 1
room 2
room 3
room 4

2
4,34 m
2
152,37 m
2
77,9 m
2
49,37 m
2
3,36 m

Table 2. 4.- Box Attic floor surfaces

Photo 2. 28.- Main deck tile Arabic 2 waters
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G) THE STORE ROOM
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2.2.2/ SYSTEMS OF CONSTRUCTION

Photo 2.37 shows the store room in a derelect state at present.It is rectangular in shape and of small
dimentions. On the outside there is a staircase from which you can access the roof and some pillars



TOPOGRAPHY OF THE LAND

which makes you think there probably existed an old porch.
Although in general the ground is almost regular, there is a slight slope ( 1%) from Carretera Nova
Street towards Ramon i Cajal Street and the later, (3.35%) towards the sea, with a difference of 1.35
m.



GEOTECHNICAL STUDY

Here we have included a geotechnical study of a plot of land at a short distance from this project,thus
giving us a reference of the quality of the nearby soil.
The following six graphs show such study. Photo 2.38 presents the study done at 10 metres depth.
Photos 2.39 and 2.40 show samples carried out during the study and photos 2.41, 2.42 , 2.43 is a
comprehensive resume of the tests and studies carried out.

Photo 2. 29.- old Warehouse
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Photo 2. 30.- Survey of the geotechnical study

Photo 2. 31.- Essay Survey (1/2)
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Photo 2. 32.- Essay Survey (2/2)
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Photo 2. 33.- Legend of geotechnical studies (1/3)
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Photo 2. 35.- Legend of geotechnical studies (3/3)

Photo 2. 34.- Legend of geotechnical studies (2/3)
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THE BUILDING

A) FOUNDATIONS
To find out the dimentions of the foundations an excavation was carried out, see photo 2.38 where it
shows a depth of 1,30 metres.Photos 2.36, 2.37 show the exact position of the excavation within the
building.

Photo 2. 37.- Section "Cata" of foundation

Photo 2. 36.-“ Cata” the Foundation

Photo 2. 38.- Location of "Cate" held at Ground Floor
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B) HORIZONTAL STRUCTURE

Ground floor

Photo 2.48 shows the direcction in which the beams lay on the ground floor . Here are the
caractheristics

Zone 1 ( marked in blue ) This ceiling is made of steel reinforced concrete beams and between which
are suspended ceramic “bovedas “the beams are longitudinal.

Zone 2 ( marked in green ) this ceiling is made of square section wooden beams covered with wooden
panels covered with a layer of concrete

Zone 3 ( marked in orange ) this ceiling is the same as in zone 2 but is made of round section beams .

Photo 2. 39.- Location on the ground floor of the tasting

A) VERTICAL STRUCTURE
The vertical structure is made of 3 longitudinal brick walls and 6 transverse walls of 60 cm width
aproximately, some of which have supporting arches,though not all the

walls are the same. It is

importantto point out that all 3 of these transverse walls have supporting arches on the ground floor but
not in the first floor.

Photo 2. 40.- Structure Ground Floor
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Intermediate floor

Fisrt floor

Photo 2.49 shows the directions of the beams on this floor, below are its caractheristics

Photo 2.50 shows the direction of the beams in the first floor, below are the charactheristics of the
these.

zone 1 : This ceiling has a unidirectional structure ( marked in blue ) composed of semi-resitant
concrete beams between which are high resistant hollow concrete blocks IPN 160 ( marked in red ) .

Zone 1: The original structure of the ceiling was made of square section wooden beams with hollow

Prior to this, there existed another structure which was part of the terrrace on the first floor.

ceramic blocks between ( marked in green ) In 1975 a reinforced steel structure was added, this
structure is made up of 9 beams conforming to IPN 36, ( marked in red ) 10 IPN 26 ( marked in pink
),2 IPN 22 ( marked in purple ) as well as the afore mentioned steel structures there 2 prefabricated
concrete beams ( marked in yellow ) situated on the landing giving access to the attic floor.

Photo 2. 41.- Intermediate Structure in Plant

Photo 2. 42.- First Floor Structure
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C) THE STAIRCASE

The attic floor
Photo 2.51 shows the direction in which the beams are in the attic floor. Below are the caractheristics of
these.

The staircases are situated in the entrances of the doors on the Carretera Nova façade. The staircases
start on the ground floor on the garden side when they reach the façade wall ,they separate one goes to
the intermediate floor and the other to the fisrt floor and eventually to the attic floor. The steps are 30 cm

Zone 1: The roof on this floor is a double pitched roof. It is supported by round section main beams (

high and 19 cm high respectively.

marked in brown ) wich distribute the weight from the centre to the walls ( A -frame ). On top there are
wooden lathes spaced 54 cm apart. On top of the laths there is a layer of morter which supports the
Arab tiles. Each main beam is supported by a 2 wooden posts which helps the weight distribution of the

D) OTHER

roof.
There are other parts of this building to write about, the interior walls are made of 7 cm bricks , there are
Like in the rest of the floors the addition of the new staircase acts as an additonal structure reinforcing
the attic floor. This was made with a supporting concrete beam conforming to IPN ( marked in red ).
This called for an additional structure to support the ceiling of the first floor.

Photo 2. 43.- Structure Floor Attic

46 outside wooden openings and 49 internal doors and 4 internal windows . This building is not at
present used.
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Causes

3/ FITXES DE PATOLOGIA

Directes: En aquesta patologia existeixen dos tipus que fan que la Façana quedi bruta. Aquestes són la
neteja diferencial i el dipòsit.

FITXES PATOLÒGIQUES
Edifici:

El Palau

Lesió:

Brutícia

Localització:

Fitxa nº 1

Tipus:

Física

Generalitzada en Façana Carretera Nova i Façana Ramon i Cajal

Dipòsit: dipòsit de partícules de brutícia per gravetat en elements horitzontals de façana, com per exemple
àmpits de finestra, remats de barana.... o bé en vidres i metalls de façana per efecte electrostàtic com en
tancaments i altres elements d’aquest tipus de material. El diposit de brutícia és més acusat en els plans
horitzontals.
Per Neteja diferencial: esdevé quan l’aigua de pluja arrastra partícules de brutícia que són absorbides per la
façana al mullar-se, aquestes partícules es dipositen a l’interior dels porus superficials del material. La
geometria de la façana condiciona aquests regalims.
En qualsevol dels dos casos, no ha d’haver-hi
components minerals dels materials de la façana.

reacció química entre les partícules de brutícia i els

Indirectes: Degut a l' elevada edat del edifici es desconeix si es va realitzar una mala execusió o de materials
de mala qualitat.
Possible evolució: Tot i que s'ha de actuar sobre la patològia, s'ha de dir que només afecta a l'àmbit de la l'
estètica i en cap cas a l' estabilitat de l' edifici

Pre-Diagnosi

Tant la neteja diferencial com el dipòsit en cap cas afecten a l' estabilitat i a l'estructura. Aquesta patologia
només és d' àmbit estètic

Descripció

El procés patològic de la brutícia és produeix amb el dipòsit de les partícules en suspensió sobré una superfície,
això es degut al constant contacte que existeix entre la intempèrie i concretament amb la façana.

Fotografia

Proposta d'intervenció

Reparació de la causa:
1) Per dipòsit: És realitzara amb materials químics, ja que el dipòsit és superficial. Es tindrà amb compte tres
factors:
La compatibilitat amb el material de la Façana, la no modificació de les característiques higromètriques i la
limitació de vida dels productes aplicats.

2) Per Neteja Diferencial
1. Textura, Relacionada directament amb la Neteja diferencial i els regalims que es creen (nest o bruts) que
s'han de modificar per disminuir el rentat: compacte i llisen zones protegides i plans horitzontals, rugossos i
rallats (verticalement preferentment) en zones exposades a l'acció de la pluja.
Existeixen dos formes d'actuació: la substitució del material d'acabat per un de nou que compleixi les
exigències, o la permanència d'aquest però amb un acabat superficial nou per sobre del ja existent (aplacats
de pedra, revocs, panell prefabricats).
2. Geomètricament, s'intueix la necessitat de crear elements de transició entre plans de diferent inclinació i
en elements continus verticals. L'altra opció es cambiar aquests elements de geometria icorrecta, per altres
prefabricats que substitueixen els antics.
3. El color no protegeix de la bruticia, sino que queda per sota d'un color preferiblement fosc.
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Reparació de la lesió

1) PER NETEJA DIFERENCIAL
Pel que fa l'anul·lació de les causes s'ha optat per substituir les peces antigues pels nous materials que
compleixen les necessitats requerides, en els altres casos s'apliquen els conceptes de neteja classificats.

a) Neteja natural: Tambe anomenat "Lavado" amb aigua neta projectada amb baixa concentració de sal.
b) Neteja Química: utilitzada en cas de dipòsits interns amb bruticia. S'utilitzen productes químics que
ajuden a separar la unió mol·lecular.
c) Neteja mecànica: ,desaconsellable, a excepció que es realitzi aplicant cataplasmes que absorbeixen les
taques, i es retiren juntament amb aquestes.

Manteniment
S'haurà de realitzar inspeccions visuals i un cop detectada la patologia es realitzaran treballs de neteja.

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN

PROPOSTA DE CANVI D’US D’UN EDIFICI DEL SEGLE XVIII EN LA LOCALITAT D’ALCANAR A PARTIR D’UN PROJECTE BÀSIC

FITXES PATOLÒGIQUES

Fitxa nº 2

Edifici:

El Palau

Lesió:

Humitat per accident

Localització:
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Causes

Directes: Aquesta patologia es produeix per avaries o trencament de les xarxes d'instal·lacions. Aquestes
provoquen fuites d'aigua que acostumen a ser l'origen de noves lesions.

Tipus:

Sostres de Planta Baixa

Física

Indirectes: La mala conservació del Palau juntament amb la finalització de la seva vida útil.

Possible evolució: S'intentarà reparar avaeria tot i que les instal·lacions d'aigua estàn en desús.

Pre-Diagnosi

Aquesta patologia només podria afectar estructuralment l'edifici si la desintegració dels murs fos molt
elevada. Tot i que la no reparació pot comportar problemes de confort.

Proposta d'intervenció

Reparació de la lesió: Aquestes lesions són fàcils de detectar i ràpidament s'en pot saber l'origen

Reparació de la causa: S'hauràn de reparar les instal·lacions que passen pel sostre

Descripció
Aquest tipus d'humitats són provocades per l'aigua que sorgeix d'alguna avaria o trencament de les xarxes
d'instal·lació del Palau.

Manteniment:

Realitzar inspeccions visuals del Palau per controlar l'aparició de noves humitats

Fotografia

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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FITXES PATOLÒGIQUES

Fitxa nº 3

Edifici:

El Palau

Lesió:

Humitat per filtració en murs

Localització:

Tipus:

Física

En l'interior dels murs de la Planta Baixa

Causes

Directes: Aquesta patologia es deguda a un excés d' aigua de pluja en els paraments verticals. Tot i que
alguns agents atmosferics i organismes vius poden agreujar-la. Aquesta causa es provocada per la mancança
de una capa impermeabilitzant que proteigeixi el mur.

Indirectes: El problema de les humitats ve de la mala conservació de l' edifici ja que en el seu moment no es
va preveure un sistema constructiu adeqüat per a evitar-ho

Possible evolució: s'haurà de actuar sobre la patologia per d'aquesta manera evitar que apareixin més
problemes de lesions apareixen més humitats, floridures i males olors.

Pre-Diagnosi

Principalment afecta als problemes de salubritat , estètics, i en alguns casos estructurals.. En aquests
últims casos hauría de ser que la desintegració del mur fos molt elevada que no es el cas.Tot i això
s'aconsella la repació de la patologia.

Proposta d'intervenció

Reparació de la lesió

Descripció
Les humitats per filtració apareixen provocades per l'aigua que arriba de l'exterior i penentra a l'interior, de l'edifici
amb forma d'humitats, per tots els tancament: coberta, façana, carpinteria… Generalment aquest fet es provocat
per l'aigua de la pluja quant no existeix una gran estanqueitat en l'edifici.
Fotografia

La Patologia s'ha de corregir des de l'interior de l'edifici aportant al conjunt una capa impermeabilitzant. Per a
la realització del tractament, d'aquesta manera tindrem la paret protegida. Aquest sistema consisteix en
l'aplicació de 4 capes de resines epoxi.
1) Capa adhesió: Material resina epoxi blanca
2) Capa impermeable. Material: morter de resina epoxi 260
3) Capa d'acabat. Material. Resina epoxi + projecció de sorra

Manteniment
Es realitzaran inspeccions visuals en el murs per controlar l'aparició de noves humitats.
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FITXES PATOLÒGIQUES
Edifici:

El Palau

Lesió:

Humitat per filtració en ampits i cobertes

Localització:

Fitxa nº4

Tipus:

Física

En part interna d'ampits de la planta 1era i en coberta i trabades de la planta golfa
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Causes

Directes: Aquesta patologia sorgeix per un excés d'aigua als paraments tant siguin verticals o horitzontals.
També s'ha de tenir en compte que el vent o alguns organismes vius poden agreujar la situació. A continuació
és mostren 2 grups que provoquen la humitat.

1) Per la infiltració, que es manifesta quan l'aigua de pluja arriba a l'interior de l'edifici per possibles obertures
en façana o en coberta, per la falta de estanqueitat.
2) Per la penetració, que es manifesta per la entrada d'aigua a l'edifici per forats generats pel deteriorament
del material o d'algun element constructiu, com per exemple desplaçament de teules, finestres amb mal estat
i falta de estanqueitat, trencament d'algun vidre la carpinteria.

Indirectes: La falta de conservació de l'edifici i la finalització de la seva vida útil.

Possible evolució: si no s'actua, l'edifici cada cop tindra més humitats, hi aquestes aniran originant lesions
com ara el desprendiment.

Pre-Diagnosi

Principalment afecta als problemes de salubritat , estètics, i en alguns casos estructurals. En aquests últims
casos hauría de ser que la desintegració del mur fos molt elevada que no es el cas.Tot i això s'aconsella la
repació de la patologia.

Descripció
Les humitats per filtració són provocades per l'aigua que arriba de l'exterior i penentra a l'interior, amb forma
d'humitat, de l'edifici per tots els tancament: coberta, façana, carpinteria… Generalment sol ser degut a l'aigua de
la pluja quant no existeix una gran estanqueitat en l'edifici.
Fotografia
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Proposta d'intervenció

Reparació de la lesió: les lesions per humitat de filtració apareixen tant als paraments verticals com als
horitzontals.

Les filtracions als paraments de coberta apareixen quant es produeixen les següents lesions:
- Fissures degudes a moviment d'origen tèrmic
- Ruptura de teules o taulons
- Unions defectuoses en trobada de teulada i murs
- Falta de manteniment
- Falta de neteja de coberta.
Les filtracions als paraments de la façana apareixent quant es produeixen les següents lesions:
- Degradació del revestiment
- Fissures en la unió entre diferents materials als ampits
- Degració del morter en les juntes
- Manca de estanqueitat entre tancaments , fusteria, trobades..
- Manca de goteró als escupidors

Un cop ja estudiades les lesions, aquestes es podràn reparar de la següent manera:
1) Si es tracta d'una falta de protecció com a conseqüencia del trencament d'alguna peça o part d'un material,
aquest s'haurà de substituir, ja sigui en façana o en coberta. Si existeixen problemes en la coberta i/o afecta a
l'estructura s'haurà d'impermeabilitzar.
2) Si no es així , i les parets ja estan afectades, primer es repararà l'origen de la humitat i després en repiquem
les parets afectades eliminant els enguixats, arrebossats o les petites pedres partides pròpies del
desprendiment.
3) Un cop netejada la zona, es torna a enguixar , arrebossar o bé substituir les pedres arrebossades
mitjançant morter per unir-les entre elles.
4) Finalment es realitza l'enguixat o arrebossat continu de la paret corresponent i es pintaran les parets
afectades
Reparació de la causa: existeixen diferents causes com ja s'ha esmentat en anterioritat però tenim l'avantatge
que són molt fàcils de detectar.

Manteniment

Es realitzaran inspeccions visuals per controlar l'aparició d'humitats.

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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Fitxa nº5

Edifici:

El Palau

Lesió:

Erosió atmosfèrica

Localització:

Tipus:

Física
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Causes

Directes: Les causes directes com ja s'han esmentat abans són els agents atmosfèrics. Aquests generen la
meteorització dels materials petris provocada para la succió de l'aigua de pluja, aquesta si va companyada
per posteriors gelades provoca unes dilatacions, que trenquen les làmines superficials del element
constructiu.

Façana Ramón i Cajal I Façana Carretera Nova
Indirectes: Degut a la antiguitat del Palau, segurament en aquella època, no es va preveure un sistema
constructiu adequat per tal d'evitar l'actual patologia.

Possible evolució: cal dir que aquesta patologia només afecta a l'àmbit estètic i en cap cas al estructural.

Pre-Diagnosi

Aquesta patologia com ja s'ha esmentat no conté un perill estructural o és mínim. I afecten a l'estètica de
l'edifici.
Propossta d'intervenció
Reparació de la causa: No es pot actuar sobre la causa ja que és provocada per agents atmosfèrics.
Reparació de la lesió: s'haurà de actuar sobre les parts afectades per la erosió atmosfèrica. Els passos a
seguir seràn els següents.

Descripció
La erosió atmosfèrica es produeix per l'acció física dels agents atmosfèrics com l'aigua el vent la pluja... Aquesta
consisteix en la pèrdua o transformació superficial d'un material, ja pot ser total o parcial.
Fotografia

1.2.3.4.-

Netejar les juntes i les pedres per obtenir una major adherencia.
Mullar les pedres per millorar l'adherència del morter.
Rejuntar amb un nou morter especial i lleugerament expansiu.
Passades 12 hores raspatllar les juntes per tal de deixar la pedra neta.

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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Fitxa nº6

Edifici:

El Palau

Lesió:

Despreniment d'arrebossats exteriors

Localització:

Tipus:

Mecànica

Causes

Directes: La causa principal del revestiment és la perdua d'adherència en el revestiment de l' arrebossat, aquest fet
és degut a les humitats canvis de temperatura, clivelles, pèrdua de les propietats dels materials.

Murs de Jardí
Indirectes: donat que l'edifici té molts d'anys és normal que existeixin despreniment, ja que la vida útil del edifici ja
s'ha esgotat.
Possible evolució: en el pas del temps s'anirà desprenent cada cop més el revestiment del material, això provocaria
lesions més greus en els murs de Façana.

Pre-Diagnosi

El desprendiment de l'arrebossat exterior en principi només afecta a l'estètica de l' edifici. Però amb el pas del
temps si es pergués molt d' arrebossat podria afectar els murs, la qual cosa provocaria problemes estructurals i d'
estabilitat.

Proposta d'intervenció
Reparació de la lesió: En el cas que s'observi un despreniment en el mur de la Façana es durà a terme el
sanejament desprenent l'arrebossat o els trossos de pedra i morter malmesos amb poca adherència, i a
continuació si cal es col·locaràn pedres substituïnt les malmeses. D'aquesta manera es realitzarà un arrebossat
continu amb el posterior pintat, o un tractament per l' exterior per aconseguir el mateix aspecte original a la façana.

Descripció
La lesió és troba generalitzada en el mur de la façana que dóna al jardí. Espot apreciar un despreniment degut a la
climatologia adversa
Fotografia

Reparació de la causa: No es pot actuar sobre la causa degut a que són agents atmosfèrics, però si que es pot dur
a terme un treball de manteniment.

Manteniment

Es farà un manteniment visual, i quant s'obserbi que existeix un desprendiment es repararà abans de que la
patologia s'agreuji.
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Fitxa nº7

Edifici:

El Palau

Lesió:

Despreniment d'arrebossat o enguixats interiors

Localització:

Tipus:

Mecànica

Paraments verticals interiors en Planta Baixa i Planta Golfa
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Causes

Directes: La causa principal dels despreniment és la perdua d'adherència en el revestiment de l' arrebossat o
enguixat, això és degut a les humitats i als canvis de temperatura, clivelles i pèrdua de les propietats dels
materials

Indirectes: donat que l'edifici té molts d'anys és normal que existeixin els desprendiment, ja que la vida útil de
l'edifici ja s'ha esgotat
Possible evolució: en el pas del temps s'anirà desprenent cada cop més el revestiment del material, això
provocaria lesions més greus en els murs de Façana.

Pre-Diagnosi

El desprendiment del arrebossat o enguixat interior només afecta estèticament i en cap cas es podrien
produir problemes de estabilitat i estructural en l' edificació

Proposta d'intervenció

Descripció
El desprendiment de l'arrebossat o enguixat als paraments verticals es més freqüent als murs de maçoneria, tot i
que també es pot apreciar en algún envà interior.
Fotografia

Reparació de la lesió: En el cas que s'observi un despreniment en el revestiments interiors es durà a terme el
sanejament de la superfície actual, fent despendre l'arrebossat o l'enguixat malmés. Per finalitzar es
col·locarà un nou arrebossat o s' enguixarà amb un acabat de pintura

Reparació de la causa: La causa es provocada pel pas del temps aquesta es pot tracta amb un manteniment

Manteniment

Es Farà un manteniment visual, i quant s'obserbi que existeix un desprendiment es repararà abans de que la
patologia s'agreuji

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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Fitxa nº8

Directes:L'assentament del terreny i les variacions de la temperatura són les causes principals que provoquen
les fissures en l'edificació

Edifici:

El Palau

Lesió:

Fissures a parament vertical

Localització:

Causes

Tipus:

Mecànica

Murs de maçoneria en plant primera.

Indirectes: La mala construcció de l' edificació o la finalització de la seva vida útil.

Possible evolució: s'haurà de col·locar uns testimonis per saber si la fissura ha quedat estabilitzada.

Pre-Diagnosi

Aquesta lesió no donarà problemes estructurals si està estabilitzada, per això és molt important la útilització
de testimonis per comprovar si està afectada.

Proposta d'intervenció

Descripció

Reparació de la lesió: Per actuar sobre les fissures interiors es planteja la següent proposta.

Les fissures són obertures longitudinals que afecten a la superfície del edifici, aquestes no provoquen problemes
estructurals però si que poden comportar una manca de confort, degut a la entrada d'aigua i de fred.

1) Es col·locaran testimonis per tal de detectar si la fissura està estabilitzada.

Fotografia

3) Col·locació d'una xarxa de feltre tapant la fissura i sobre aquesta s'aplicarà una segona capa de resina
acrílica

2) Si està estabilitzada, es netejarà la supefície abans d'impregnar-ne les vores amb una resina acrílica.

4) Finalment es pintarà amb una pintura elàstica

Proposta d'intervenció

Es faràn inspeccions visuals per controlar l'aparició de noves fisures i actuar sobre elles.

PROPOSTA DE CANVI D’US D’UN EDIFICI DEL SEGLE XVIII EN LA LOCALITAT D’ALCANAR A PARTIR D’UN PROJECTE BÀSIC

FITXES PATOLÒGIQUES

Fitxa nº 9

Edifici:

El Palau

Lesió:

Erosió mecànica en Planta Golfa

Localització:

Tipus:

Mecànica
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Causes

Directes: Com ja s'ha esmentat abans les principals causes directes d'aquesta patologia són el desgast del
material, i els cops que s'hagin pogut donar.

Parament Horitzontal
Indirectes: Possiblement la falta d'execusió i la finalització de la vida útil d'aquest edifici.

Possible evolució: Aquesta no conté un perill ni estructual ni de estabilitat, només estètic.

Pre-Diagnosi

Tot i que amb el pas del temps la patologia anirà progressant, com ja s'ha esmentat només afectarà a
l'estètica del edifici.

Proposta d'intervenció

Reparació de la lesió:

Descripció

Per a la reparació de la lesió s'efectura la substitució de la peça o peces que hagin quedat malmeses, ja que
una peça trencada d'aquestes difícilment podrà rebre un tractament.

L'erosió mecànica és la perdua superficial dels elements constructiu degut al desgast, cops, o ús que se li hagin
pogut provocar.

Reparació de la causa: S'ha d'intentar evitar els cops en els paraments horitzontals i s'han d'evitar elements
abrasius en la seva neteja.

Fotografia

Manteniment

És realitzaran inspeccions visuals per comprovar que cap element hagí sofert danys.

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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Fitxa nº 10

Edifici:

El Palau

Lesió:

Ruptura i fisura de bigues

Localització:

Tipus:

Mecànica

Planta Golfa

Causes

Directes: Les causes del trancament de les bigues són les següents: Excés de càrrega que provoca una
fletxa fins al trencament de la biga, els atacs d'insectes xilòfags que conjuntament amb la humitat podreixen
la fusta fins que es trenquin, les humitats locals que es generen directament de la putrefactació de la biga,
l'envelliment d'ella mateixa, i e les bigues de la coberta, la filtració d'aigua de la pluja.

Indirectes: El pas del temps, juntament amb la falta de manteniment i la finalització de la vida útil de l' edifici.

Possible evolució: S'haurà d'actuar sobre la biga tant aviat com sigui possible, ja que aquesta patologia si que
afecta estructuralement.

Pre-Diagnosi

El principal problema d'aquesta patologia anirà en funció del número de bigues que hagín estat malmeses,
però s'hauràn de vigilar molt atentament les restants.

Proposta d'intervenció

Descripció
Existeixen moltes causes que provoquen la ruptura de la biga, i cap d'aquestes té relació entre elles. Tot i així
totes afecten l' estructura.

Reparació de la lesió: existeixen difeents mètdodes d'actuació: es poden substituir les bigues trencades, es
pot reforçar la biga mitjançant perfils d'acer laminat, i si la biga malmesa es troba al mig de dues que estan
en bon estat es pot fer una transmissió de càrregues. A continuació és descriu el procediment per a la
realització d'aquest apartat.

Fotografia

1.- Comprovació de l'estat estructural del sostre per a determinar que les bigues dels costats de la malmesa
es troben en bon estat.
2.- Aixecament del paviment superior per punt sobre eix de les bigues laterals a la afectada per permetre
cargolar.
3.- Construir unes pletines amb forma de " v", que agafaran per sota de la biga malmesa ancorant-se a la cara
superior de les bigues dels costats. Aquestes pletines aniràn correctament corregides amb pintura
antioxidant.
4.- Restituir el paviment aixecat

Reparació de la causa: per a solucionar la causa d'aquesta lesió s'haurà d'intentar que a les bigues no els hi
entre humitat i evitar les sobrecàrreegues.

Manteniment

Es realitzaran inspeccions visuals i periòdiques dels diferents forjats de la masia, controlant l'aparició de
noves fletxes , atacs d'insectes i humitats, és a dir qualsevol patologia que pugui trencar la biga.
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Causes

Fitxa nº 11

Directes: El podriment del cap de bigues es degut a la gran concentració d'humitats en la zona del seu
encastament, la qual cosa produeix la putrefacció.

Edifici:

El Palau

Lesió:

Podriment de cap de bigues

Localització:
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Tipus:

Mecànica

Planta Golfa

Indirectes: El pas del temps, juntament amb la falta de manteniment i la finalització de la vida útil de l' edifici.

Possible evolució: S'haurà d'intentar actuar ràpidament ja que cada vegada les bigues quedaràn més
putrefactes i això originarà problemes estructurals i d' estabilitat.

Pre-Diagnosi

Aquesta patologia ens pot provocar un perill d' estabilitat i estructura. Però sempre anirà en funció del número
de bigues que es trobin en mal estat.

Proposta d'intervenció

Descripció
Els podriments de caps de bigues es produeix per l'elevat grau d'humitat existent. Ja que el cap a l'estar empotrat
dintre del mur de maçoneria no el permet respirar i es provoca la humitat.
Fotografia

Reparació de la lesió: Per solucionar la patologia del podriment del cap de bigues, s'utilitzarà el mètode del
reforç del recolzament d'una biga de fusta mitjançant un morter. En el següent apartat es mostren els passos
a seguir per a la reparació de la patologia.

1.- Estintolament de la biga afectada
2.- S'haurà d' eliminar tota la fusta malmesa fins arribar a la zona de la fusta en bon estat i netejar l'espai on
està el cap de la biga.
3.- S'haurà de foradar la fusta bona en la direcció del punt de recolzament, per a col.locar unes armadures
amb resina epoxi
4.- S'haurà de introduir les barres esmentades en l'anterior apartat, la fibra de vidre i resines.
5.- Col·locarem un encofrat en la zona on s'ha extret el cap de la biga
6.- S'abocarà a la zona encofrada un morter de resines
7.- Es retirarà l'encofrat i es taparà el forat

Manteniment

Es realitzaran inspeccions visuals periòdiques dels diferents forjats de la masia, controlant l'aparició de noves
fletxes, atacs d'insectes, humitats, és a dir qualsevol patologia que pot fer trencar la biga, per fer el
tractament que ha originat la lesió.
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Edifici:

El Palau

Lesió:

Esquerdes per accés de carga

Causes

Fitxa nº 12

Directes: La principal causa d'aquesta patologia és l'excés de càrregues en l' estructura. Per la quals cosa
els murs no poden resistir les tensions i provoquen esquerdes.

Tipus:

Mecànica

Localització: murs horitzontals

Indirectes: El pas del temps, juntament amb la falta de manteniment i la finalització de la vida útil del edifici.
Possible evolució: Si la patologia està estabilitzada no hi ha cap problema, si ho està s'haurà de actuar sobre
la causa que l'origina.

Pre-Diagnosi

Per saber si la patologia està estabilitzada o no ho està haurem de col·locar un sistema de testimonis.

Proposta d'intervenció

Reparació de la lesió: Per a reparar la lesió primer haurà de estar estabilitzada, si no ho està haurem de
reforçar la estructura per a que el mur no s'esquerdi més. Un cop es cregui que la lesió estigui estabilitzada
es procedirà a la següent actuació:
1.- És col·locaran uns testimonis per saber si la patologia està estabilitzada o no.

Descripció

2.- Un cop estigui l' esquerda estabilitzada, és repicarà i s'eliminarà les petites pedres partides, deixant
unions als dos costats del mur.

Aquestes esquerdes en els murs verticals són un problema per a la estanqueitat de l'edifici, degut a la entrada del fred,
i a la possible entrada de l'aigua de les pluges.

3.- Si l'esquerda no és molt gruixuda, s'omplirà d'un morter expansiu.

Fotografia

Reparació de la causa: Aquest fet es produeix només quan la esquerda no està estabilitzada i llavors s'haura
de fer un reforç estructural.

Manteniment

Es realitzaran inspeccions visuals i al més mínim indicí de l'esquerda s'actuara sobre la lesió.
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Edifici:

El Palau

Lesió:

Esquerdes per assentament diferencial

Causes

Fitxa nº 13

Tipus:
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Mecànica

Directes: Sense cap dubte l'assentament diferencial és la principal causa de les esquerdes, ja que aquestes, entre
d'altres moviments provocats per la coberta, generen unes tensions i deformacions dels materials que els murs no
poden suportar.

Localització: murs horitzontals
Indirectes: Mala cohesió de l'argamassa, error de càlcul, o el final de la vida útil del edifici.

Possible evolució: Si la patologia està estabilitzada no hi ha cap problema, si ho està s'haurà de actuar sobre la
causa que l'origina.

Pre-Diagnosi
Si la patologia no està estabilitzada conté un gran perill estructural sinó no. Per tant s'hauràn de col·locar uns
testimonis per determinar-ho.

Descripció

Proposta d'intervenció

Aquestes esquerdes acostumen a ser verticals i provoquen una mancança en el confort i una desestabilització de les
càrregues als murs reduint el comportament que tenen. La patologia pot produïr altres lesions com el despreniment de
pedres de maçoneria o del propi revestiment de les parets.

Reparació de la lesió: Per a reparar la lesió primer haurà de estar estabilitzada, si no ho està haurem de reforçar la
estructura per a què el mur no s'esquerdi més. El procediment a seguir serà el següent.
1.- És col·locaran uns testionis per saber si la patologia està estabilitzada o no.

Fotografia
2.- Un cop estigui la esquerda estabilitzada, es repicarà i s'eliminaran les petites pedres partides, deixant unions
als dos costats del mur.
3.- Si l'esquerda no és molt gruixuda, s'omplirà d'un morter expandiu.
Reparació de la causa: Segons l'origen de la lesió es poden establir, entre d'altres els següents causes: Inflament
del terreny, empenta horitzontal del terreny i erosió del terreny adjacent.

Inflament del terreny: S'haurà de impermeabilitzar el terreny adjacent.
Empenta horitzontal del terreny: Construcció d'un contrafort que sigui capaç d'absorbir aquestes empentes.
Erosió del terreny adjacent: degut a aquesta erosió el mur es trobarà descalçat i s'haurà de restablir el terreny
erosionat o reforçar la zona afectada amb contraforts i fonament nous.

Manteniment

Es realitzaran inspeccions visuals i al més mínim indicí de l'esquerda s'actuarà sobre la lesió.

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN

48

FITXES PATOLÒGIQUES

Fitxa 14

Edifici:

El Palau

Lesió:

Oxidacions i corrosions

Localització:

Causes

Directes: La presència d'oxigen en l'ambient i l'aigua de la pluja són les principlas causes d'aquesta patologia.
Els metalls es transformen en òxid quant l'oxigen entri en contacte amb el metall.

Tipus:

Química

Reixes de finestes

Indirectes: l'antiguitat de les reixes i la finalització de la seva vida útil.
Possible evolució: l' oxidació i corrosió del material accelera la seva perdua de secció, amb el pas del temps
es podria arribar a la desintegració d'aquest.

Pre-Diagnosi

Aquestes patologies no comporten un perill estructural ja que és tracten de reixes de finestres, es a dir que
afecta a l'estètica.

Proposta d'intervenció

Descripció

Oxidació: reacció de la superfície d'un metall amb l'oxigen de l'aire o l'aigua produïnt una capa superficial d'òxid
metal·lic.

Reparació de la lesió: La proposta per reparar aquesta lesió és la de realitzar un rascat superficial de la capa
d'òxid amb paper de vidre per tal de eliminar la crosta d'òxid i arribar al material en bon estat. Un cop el
material ja estigui en bon estat es proposa realitzar una posterior aplicació de dues capes de pintura no
ferrosa per protegir la reixa de les condicions climatològiques.

Reparació de la causa: no es poden combatre els agents atmosfèrics.

Corrosió: Consiseix en la formació d'un par galvànic o elèctric entre el ferro present en l'element metàl·lic i el hidròxid
de ferro fruit de la oxidació. El mitjà d'intercanvi d'electrons és l'aigua present als porus de la capa d'òxid, així el ferro
present a l'acer s'estableix com a pol negatiu i el hidròxid de ferro com a pol positiu, produint un corrent d'electrons que
provoca la descomposició del material metàl·lic.

Fotografia

Manteniment

Es realitzaran inspeccions visuals i al més mínim indicí de oxidació s' actuarà sobre la lesió.
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El Palau

Lesió:

Atacs biotics- Insectes Xilòfags

Localització:

Causes

Fit 15

Edifici:

Tipus:
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Química

Bigues de fusta en Planta Baixa, Planta Primera i Planta Golfa

Directes: els insectes xilòfags són organismes vius que habiten i s'alimenten de la fusta, l'atac d'aquest
consisteix a perforar la fusta.

Indirectes: la falta de conservació de la fusta provoca les condicions favorables per al desenvolupament de la
patologia.

Possible evolució: s'ha de actuar de seguida sobre la patologia, ja que aquesta podria arribar a malmetre la
fusta.

Pre-Diagnosi

Aquestes patologies si que contenen un gran perill estructural, degut a la possible desintegració de la fusta.
S'haurà d'intentar solcionar el més aviat possible.

Descripció
Proposta d'intervenció

Els insectes Xilòfags són organismes vius que fan de la fusta el seu propi espai vital i la seva base de nutrició. Aquests
insectes poseeixen la facultat que quan es troben en condicions favorables, de fraccionar mecànicament el material i
de fer-lo servir com a font d'alimentació, els components químics de la fusta i el seu contingut cel·lular apropiant-se de
la cel·lulosa i la lignina. Existeixen dos tipus d'insectes xilòfags: els coleòpters (insectes de cicle larvari) i els isòpters
(insectes socials).
Coleòpters: són insectes que ataquen la fusta durant el seu periode de llemena. Els orificis que de vegades es poden
observar a la superfície de la fusta, indiquen que per aquest han sortit els insectes i que l'han atacat.

Reparació de la lesió: Si la fusta no està greument malmesa es pot restaurar sinó es així, s'haurà de
substituir, o col·locar un reforç. A continuació és mostren els passos a seguir per a la realització del
tractament:

1.- S'haurà de determinar la profunditat de l'atac biòtic
2.- S'haurà de comprovar la capacitat mecànica de les peces, això es farà a traves d'un càlcul.

Isopters: són insectes que ataquen l'interior de la fusta formant colònies socials semblants a les formigues, a partir del
qual es construeixen galeries per arribar a la superfície del terra i de la fusta de la qual s'alimenten.

Fotografia

3.- S'eliminarà la part de la fusta que hagi quedat afectada i es netejarà el forat.
4.- Es col·locarà al lloc de la fusta eliminada una secció equivalent de fusta tractada o bé de morter amb
resina epoxi.
5.- S'hauran d'obrir el poros de la fusta raspant la pintura o qualsevol altre producte que la tapi.
6.- S'haurà de foradar part de la fusta i injectar insecticida a poca pressió
7.- S'utilitzarà una pintura en les peces que s'hagi aplicat el tractament per protegir-les

Reparació de la causa: s'haura de utilitzar un tractament per a la protecció de la fusta, per protegir-la dels
insectes.
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FITXES PATOLÒGIQUES

Causes

Fit 16

Edifici:

El Palau

Lesió:

Atacs biotics- Microorganismes vegetals

Directes: La falta de manteniment.
Tipus:

Química

Indirectes: No n' exiteixen.
Localització:

Façanes

Possible evolució: si no s'actua en conseqüència els organismes vegetals poden arribar a cobrir tot l'edifici.

Pre-Diagnosi

Aquesta patologia no conté un gran perill estructural però si estètic.

Proposta d'intervenció

Reparació de la lesió: aquesta tasca s'encarregarà al personal epecialitzat de la tala i poda de les plantes
Descripció

Els microorganismes vegetals poden trobar-se aïllats o adherits a altres materials afectant-los, d'aquest
microorganismes n'existeixen diversos tipus: fongs, els liquens, les molses…

Fotografia

Reparació de la causa: aquesta lesió es causada per una manca de manteniment.
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4/ NORMATIVA APLICABLE
En aquest apartat s’explica la normativa que s’ha utilitzat en la realització d’aquest projecte i com s’ha
aplicat aquesta. S’ha de tenir en compte que no existeix camp llei ni reglament que reguli les
característiques específiques que ha de tenir un Casal de Joves-Hotel de Entitats, però si s’ha de tenir
en compte les següents lleis i reglaments generals que s’han d’ utilitzar en qualsevol projecte
d’aquestes característiques. Un cop el projecte es realitzi i s’entregui a l’ajuntament: s’haurà d’aprovar
en el Ple de l’Ajuntament d’Alcanar.

4.1 / NORMATIVA MUNICIPAL (PGOU)
El Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) d’ Alcanar vigent, aprovat definitivament per
la Comissió d’Urbanisme de Tarragona en sessió de data 15 de juliol de 1997 i publicat en el Diari
Oficial de la Generalitat en data 1 de desembre de 1997, i el Text Refós de les normes urbanístiques
del PGOU vigent, amb la conformitat de la d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en sessió de data
06/04/2005, i publicat al DOGC de data 23/05/2005, qualifica les tres finques registrals amb les
següents clau:.

En la Il·lustració 4.1 ens mostra tot l’ embolcall del Palau i com el pla el subdivideix en 3 zones. La
primera està qualificada com a Sistema d’espais verds, parcs i jardins, verd privat Clau 6 c. Una altra

Il·lustració 4. 1.- Zones afectades pel PGOU en tot l’envolvent del Palau

està qualificada com a Zona d’Ordenació Antiga i Tradicional amb Clau 12, i la última finca està
qualificada com a Zona d’Eixample amb Clau 13.


ZONA D’ORDENACIÓ ANTIGA I TRADICIONAL (Clau 12)

En el pròxim apartat es mostra una llista amb tots els articles , de la Zona d’Ordenació Antiga i
Tradicional amb clau C6 i C12 I C13 que fa referència al POUM, i les seves definicions.

Art. 172. Definició
Correspon a la zona qualificada com "Ordenació Antigua y Tradicional" (clau 12), en el document que
es tramità anteriorment com a Pla General, amb alguna variació establerta específicament, pel que fa a
millores d’alineació, forma o adaptació topogràfica. L’estructura és amb illes tancades i edificació
alineada a vial. Es caracteritza per un procés d’urbanització tradicional i coherent que posseeix
qualitats ambientals específiques, i es localitza en la part antiga dels nuclis d’ Alcanar poble i de Les
Cases.
La finalitat d’aquest Pla General afavorir una millora de les condicions de vida urbana, el manteniment
del caràcter heretat i la regulació de les possibilitats de substitució i renovació.
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Art. 173. Edificabilitat

Art. 177. Plans especials de Reforma Interior

L’edificabilitat màxima dels terrenys inclosos en aquesta zona resta definida per l’evolvent màxima

Es recomana que mitjançant la redacció d’un o varis Plans Especials en àrees qualificades com a zona

d’edificació que resulti de l’aplicació de les condicions d’edificació previstes en aquest capítol i de les

d’ordenació antiga i tradicional es puguin incorporar espais de titularitat pública o reservats a

regles contingudes en la regulació del tipus d’ordenació.

equipaments que trenquin la continuïtat de l’ús residencial i en disminueixin la densitat. S’hauran

Art. 174. Tipus d’ordenació

d’observar les proporcions següents:

S’aplica el tipus d’ordenació d’edificació segons alineació a vial, amb l’obligació que les edificacions

a) El nombre màxim d’habitatges per hectàrea neta serà 75

segueixin l’ esmentada alineació.

b) L’índex d’edificabilitat bruta es fixa en 1,64 m2s/m2s.
c) Els espais per a parcs i jardins i equipaments seran com a mínim el 14% de la superfície total de

Art. 175. Condicions d’edificació

l’àrea .

a) L’alçada de les edificacions es fixa en planta baixa i dues plantes pis equivalent a 10,60 m.
Opcionalment es podrà construir la tradicional golfa que podrà contenir l’ús habitatge, però haurà

La Taula 4.1 d’aquest apartat, mostra un quadre d’aplicació dels articles esmentats en l’anterior apartat

d’estar lligada a l’habitatge inferior amb el qual haurà de constituir una unitat registral i sense que pugui

i que fan referència a La Zona d’Ordenació Antiga i tradicional, en clau 12, del Pla General d’Ordenació

contenir un habitatge independent, en congruència amb el concepte de golfa tradicional. La seva

Urbana (PGOU) del municipi d’ Alcanar.

coberta podrà tenir una inclinació màxima de 25º.
b) La fondària màxima serà de 16 m i s’admet l’ocupació del 100% en planta baixa.
c) La façana mínima és de 6 m., i exclusivament per a habitatges unifamiliars es permetrà fins a 4 m en
els solars preexistents, registrats com a propietat indivisible amb anterioritat a l’aprovació inicial
d’aquest Pla General, així com per aquells solars que tinguin edificacions a ambdós costats.

Art. 176. Condicions d’ús
Hi són admesos els usos següents:
a) Habitatge, en les modalitats d’unifamiliar i plurifamiliar.
b) Hoteler
c) Bar, restaurants i similars.
d) Comercial, amb un sostre màxim de 1.000 m2.
e) Magatzem, amb la mateixa limitació
f) Oficines
g) Industrial 1ª categoria en les situacions 1ª i 2ª.
h) Sanitari - assistencial
i) Educatiu
j) Administratiu
k) Religiós

Normativa
POUM Alcanar Projecte
Cumpliment
Art 174: Tipus d'ordenació Alineació a vial
Si
V
Art 175:
a) Alçada
< 10,60 m
10,2
V
Condicions d'edificació
b) Fondaria màxima
< 16 m
15,35
V
b1) inclinació coberta Hab.
c) Façana
>6m
15
V
a) Habitatge, en les modalitats uni. I plur.
Art.176: Condiciond d'us
b) Hoteler
c) Bar, restaurants i similars.
Similar
V
d) Comercial, amb un sostre màxim de 1.000 m2.
e) Magatzem, amb la mateixa limitació
f) Oficines
g) Industrial 1ª categoria en les situacions 1ª i 2ª.
h) Sanitari - assistencial
i) Educatiu
i) Educatiu
V
j) Administratiu
k) Religiós
l) Abastament
m) Cultural
m) Cultural
V
n) Esportiu
Art.177:
a) Nº Habiatge x hec
75
_
b) Index edificabilitat
1,62
=1
V
Plans de reforma int.
c) Jardins
mín 14% total
V
58%

l) Abastament
m) Cultural
n) Esportiu

Taula 4. 1.- Quadre d’Aplicació de la Zona Tradicional i Antiga en Clau 12
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3) L’espai per circulació de servei o aparcament en soterrani per mitjà de gestió directa o indirecta del
servei en les condicions previstes a l’article 25.2 d’aquestes Normes i sempre que es garanteixi

Art. 154. Definició

l’enjardinament i arborització de l’espai amb un gruix d’un (1) metre de terra i drenatges adequats.

1. Compren els sòls de titularitat pública ordenats com espais lliures o zones verdes amb
arbrat o jardineria.
2. Es distingeix entre parcs públics , que formen part de l’estructura general i orgànica del territori i
jardins públics, que estan al servei directe d’una àrea o sector. També es preveu la categoria d’àrees
esportives i recreatives.
3. En la previsió de sòls adscrits a parcs públics s’ha observat el previst a l’article 23 del Decret
Legislatiu 1/1990 i a l’article 25.1.e). primer paràgraf del Reglament.
4. En relació funcional amb el sistema d’espais verds es preveu un règim especial per als espais de
parc natural.
5. En els plànols d’ordenació es distingeix entre els parcs i jardins existents (clau 6-a) y els projectats(6-

Art. 158. Condicions dels jardins públics
Els jardins públics a preveure mitjançant els instruments de planejament que desenvolupen el Pla
General hauran de complir les següents condicions:
1. El pendent dels terrenys haurà d’ésser inferior al 20 % menys en els supòsits en els que hi hagi una
indicació en els plànols d’ordenació d’aquest Pla.
2. La configuració, quan no estigui prevista en aquest Pla General, haurà d’observar els criteris de
l’article 4 a) de l’annex del Reglament, així com les condicions particulars de cada zona o sector.
3. Aquests sòls s’hauran d’ordenar exclusivament amb jardineria, arbres i jocs infantils.
Sempre tindran una superfície superior al 40 % de la total.

b). A més s’indiquen les zones arbrades privades que seran exemptes d’edificació, i assignant-los-hi la
qualificació de verd privat (6-c).

Art. 155. Determinacions del Pla General
1. Aquest Pla General estableix la localització dels espais inclosos en la categoria de parcs públics en
qualsevol tipus de sòl. Excepcionalment, es podran completar o precisar aquestes determinacions
mitjançant Plans Parcials o Especials. També s’estableix l’emplaçament d’àrees esportives i recreatives
d’àmbit general.
2. Tanmateix, en sòl urbà es fixa la localització dels jardins públics i zones esportives i d’esbarjo
públiques. No obstant, aquesta localització podrà precisar-se mitjançant Plans Especials i Estudis de
Detall que com a desenvolupament obligatori d’aquest Pla han de redactar-ne en les àrees o unitats en
que així s’estableixi .
3. Respecte als jardins públics i zones esportives d’expansió i esbarjo públiques que s’han d’establir en
el sòl urbanitzable, aquest Pla estableix els estàndards corresponents i preveu les condicions generals
d’ordenació d’aquests espais, fixant-ne les que són bàsiques.

Art. 156. Usos
1. En els parcs i jardins públics només es permetran els usos i activitats de caràcter públic que siguin
absolutament compatibles amb la utilització general d’aquests sòls.
2. Les edificacions al servei dels parcs i jardins públics i del usos admesos hauran d’observar les
següents condicions:
1) Alçada màxima: 7 m. Aquesta determinació pot ésser excepció en el supòsit d’edificacions
preexistents que es reutilitzin.
2) Ocupació màxima: 3%

Art. 159. Condicions de les àrees esportives i d’esbarjo

1. El pendent dels terrenys serà inferior al 10%, llevat del cas de seguir-se les indicacions del Pla
General.
2. L’índex d’edificabilitat net serà de 0,2 m2st/m2s.
3. L’ocupació màxima per part de l’edificació esportiva o recreativa es fixa en un 20%.
En aplicació dels dos índex precedents no es comptabilitzaran les construccions de cobriment.
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4.2 / CODI TÈCNIC DE LA EDIFICACIÓ

Segons la Part II del Codi Tècnic de la Edificació, en els articles 2.3 I 2.6 del Capítol 1 de les
Disposicions Generals ens diu el següent :

Article 2.3: “ S’aplicarà a les obres de ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que es realitzen en
edificis existents, sempre i quant aquestes obres siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció
i, en el seu cas, en el grau de protecció que pugui tenir els edificis afectats . La possible incompatibilitat

Taula 4. 2.- Àmbit d’aplicació de la HE-5

de l’adequació haurà de justificar-se en el projecte i en el seu cas compensar-se amb mesures
alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables
Article 2.6: “ En tot cas s’haurà de comprovar el compliment de les exigències bàsiques del CTE quant
es pretent canviar el ús de les característiques en edificis existents, Encara que no impliqui
necessariament la realització de obres ” .

B) DB-HS SALUBRITAT
V HS-1 Protecció davant la humitat. Obligatori Compliment.
X HS-2 Recollida i evacuació de residus. “Està secció s’aplica als edificis de vivendes de nova
construcció, tinguin o no locals destinats a altres usos, amb el referent de la recollida dels residus
ordinaris generats amb ells. Per als edificis i locals amb altres usos la demostració de la disconformitat

És per això que s’ha considerat el CTE i els seus Documents en l’elaboració d’aquest projecte, però

amb les exigències bàsiques hauran de realitzar-se mitjançant un estudi específic adaptant criteris

s’ha de tenir en comte que cada Document Bàsic (DB) té el seu àmbit d’aplicació i per tant no tots han

analògics als establerts en aquesta.”.

estat considerats en l’elaboració d’aquest.. A continuació es citen les DB que són d’obligatori

X HS-3 Qualitat de l’aire interior. És regeix per la RITE

compliment, quines no ho són amb les seves respectives justificacions.

V HS-4 Subministrament d’aigua. Obligatori Compliment
V HS-5 Evacuació d’aigües. Obligatori Compliment

A) DB-HE ESTALVI DE ENERGIA
C) DB-SI SEGURITAT EN CAS D’INCENDI
X HE-1 Limitació de demanda energètica. Només s’aplicarà aquest apartat en els casos següents:
edificis de nova construcció, i en modificacions reformes o rehabilitacions de edificis existents amb una
superfície de 1000m² que es renovi més del 25 % del seu tancament

Tot aquest apartat s’haurà d’ aplicar pel cas de la pública concurrència, aquest document ha estat
extret de la web de la Generalitat

X HE-2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. “Aquesta exigència es desenvolupa actualment
en el vigent reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els edificis, (RITE) i la seva aplicació quedarà
definida en el projecte del edifici.”
X HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions de il·luminació. Només s’aplicarà aquest DB en
tres casos: (1) Edificis de nova construcció, (2) Rehabilitacions de edificis existents de superfície útil
superior a 1000 m² on es renova més del 25 % de la zona il·luminada, (3) En reformes de locals
comercials i edificis de us administratiu on es renovi la instal·lació de il·luminació. Cal destacar que
existeixen diferents exclusions: en interiors de vivendes i edificis independents de superfície útil inferior
a 50 m²
V HE-4 Contribució solar mínima d’ aigua calenta sanitària. Obligatori compliment
X HE-5 Contribució fotovoltaica mínima de energia elèctrica. No és d’aplicació ja que la activitat del
projecte queda fora del àmbit d’aplicació.

D) DB-SUA SEGURITAT D’UTILITZACIÓ I ACCESIBILITAT
V SUA-1 Seguretat davant el risc de caigudes. Obligatori Compliment.
V SUA-2 Seguretat davant el risc de impactes o atrapament. Obligatori Compliment.
X SUA-3 Seguretat davant el risc de afetgegament. No procedeix.
X SUA-4 Seguretat davant el risc causat per la il·luminació inadequada. RITE
X SUA-5 Seguretat davant el risc causat per situacions d’alta ocupació. No és d’obligatori
compliment ja que només és d’obligatori compliment per als centres de més de 3.000 espectadors.
X SUA-6 Seguretat davant el risc de ofegament. No és d’obligatori compliment ja que l’activitat del
projecte queda fora del àmbit d’aplicació.
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4.3/ DECRET 135/1995 CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA

en les zones de us aparcament, (el que exclou el garatges de una vivenda unifamiliar) així com les vies
de circulació dels vehicles existents en els edificis.
V SUA-8 Seguretat davant el risc causats per l’ acció d’un raig. Obligatori Compliment
V SUA-9 Accessibilitat. Obligatori Compliment.

En aquest apartat s’ inclou totes les parts dels capítols amb els seu articles, del present Decret, que
s’han utilitzat per a l’elaboració i comprensió del projecte. A continuació d’aquest s’han realitzat unes
taules d’aplicació extraient la informació de l’annex 2 d’aquest decret, que fa referència a les normes
d’accessibilitat a la edificació .

E) DB-HR PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL
X DB-HR Protecció contra el soroll: No és aplicable en aquest cas.

La

Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres

arquitectòniques, modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, disposa que el Govern de
la Generalitat haurà d'aprovar un Codi d'accessibilitat que refongui totes les normes dictades en
la matèria i, alhora, faculta el mateix Govern

i

els

consellers

competents

per efectuar el

desplegament reglamentari.

Capítol 1: Disposicions Directives

Art 1 Objecte: promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques

Art 2 Àmbit d'aplicació. El que disposa aquest Reglament és d'aplicació a les actuacions que
es realitzin a Catalunya en matèria d'urbanisme, edificació, transport i comunicació, per
qualsevol persona, sigui individual o física o bé jurídica, pública o privada.

Capítol 3: Disposicions sobre barreres arquitectòniques a la edificació

Art 19. Accesibilitat exigible als edificis d’us públic:
19.1 “La construcció, l'ampliació i la reforma dels espais, instal·lacions o serveis propis de les
edificacions de titularitat pública o privada destinades a un ús públic, segons el quadre de l'apartat 2.1
de l'annex 2, s'efectuaran de manera que resultin adaptats per a les persones amb limitacions i
s'ajustaran al contingut del present capítol i de l'annex 2 d'aquesta disposició, els quals comprenen les
normes arquitectòniques bàsiques que contenen les condicions a què s'hauran d'ajustar els projectes i
les tipologies d'edificis als quals aquestes s'aplicaran, tal com preveu l'article 6.2 de la Llei 20/1991, de
25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

19.3 Un espai, instal·lació o servei propi d'una edificació d'ús públic es considera adaptat si reuneix les
condicions mínimes d'accessibilitat contingudes en aquest capítol i en l'annex 2. Igualment, els itineraris
i els elements de l'edificació que hagin de ser accessibles han de complir els requisits mínims establerts
a l’esmenta’t annex.
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19.4 La reglamentació que en matèria d'accessibilitat s'estableixi per a un ús específic de l'edificació

Article 21 Mobilitat horitzontal entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris en edificis d'ús públic

tindrà caràcter de norma complementària d'aquest Reglament.

21.1 La mobilitat o comunicació horitzontal entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris en edificis
d'ús públic ha de permetre el desplaçament i la maniobra de persones amb limitacions. A aquests

19.5 Han de fer-se adaptats els edificis amb motiu de l'ampliació d'espais ja existents, els quals estiguin

efectes, com a mínim les portes interiors i els passadissos han d'ajustar-se a les condicions establertes

inclosos en el quadre de l'apartat 2.1 de l'annex 2 del present Reglament, sempre que les obres a

a l'annex 2.

realitzar afectin un 10% o més de la superfície inicial de l'edifici o bé quan se'n canviï l'ús. Per al càlcul
del 10% s'han de computar les obres d'aquesta naturalesa efectuades durant els cinc anys anteriors a

21.2 Altrament, ha d'haver-hi un itinerari interior adaptat o practicable, segons el cas, que possibiliti

la sol·licitud de la llicència corresponent.

l'apropament als elements d'ús públic, en les condicions establertes per als itineraris en aquest
Reglament.

19.6 Quan les obres de reforma d'espais afectin la configuració dels elements d'edificació referits al
quadre 2.1 de l'annex 2, han de fer-se adaptats.

21.3 Els desnivells que poguessin existir se salvaran mitjançant rampes adaptades, en les condicions
que estableix l'annex 2.

19.8 Als efectes del que preveu l'apartat anterior, s'entendrà que requereix mitjans tècnics o econòmics
desproporcionats quan el pressupost de les obres a realitzar per fer adaptat un espai, instal·lació o

Article 22 Serveis higiènics Els serveis higiènics d'ús públic disposaran, com a mínim, d'una cambra

servei d'una edificació sigui superior en un 50% a aquell que resultaria de les obres a realitzar en cas

higiènica adaptada que ha d'ajustar-se al que preveu l'apartat 2.4.3 de l'annex 2.

de fer-les practicables. En qualsevol cas, en el projecte previ caldrà justificar la diferència del cost.
Article 25 Mobiliari
Art 20. Accessibilitat des de l'exterior i mobilitat vertical als edificis d'ús públic
25.1 Com a mínim, un element de mobiliari d'ús públic per a cada ús diferenciat ha de ser adaptat en
20.1 Com a mínim, una de les entrades des de la via pública a l'interior de l'edificació ha de ser

les condicions establertes a l'apartat 2.4.6 de l'annex 2.

accessible.
25.2 L'itinerari d'apropament a aquests elements de mobiliari ha de ser adaptat en les condicions
20.3 En els casos en què existeixi un accés alternatiu per a les persones amb mobilitat reduïda, aquest

establertes a l'apartat 2.2 de l'annex 2.

no pot tenir un recorregut superior a sis vegades l'habitual, ni el seu ús pot condicionar-se a
autoritzacions expresses o altres limitacions.

20.4 La mobilitat o comunicació vertical entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris en edificis d'ús
públic ha de realitzar-se, com a mínim, mitjançant un element adaptat o practicable, segons el cas.

20.5 Les escales d'ús públic han de ser adaptades i han d'ajustar-se a les condicions establertes en
l'apartat 2.4.2 de l'annex 2.

20.6 Els bucs dels ascensors han de tenir les mides suficients per permetre la instal·lació d'un
ascensor adaptat o practicable, segons les condicions establertes en els apartats 2.2 i 2.3 de l'annex 2 .

Taula 4. 3.- Quadre de l’apartat 2.1 del Annex 2 del Decret D’accessibilitat de Catalunya
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Amplada itinerari
Altura lliure recorregut
Cercle de gir
Amplada portes
Altura portes
Paviment no lliscant
Rampes 3<llargada<10
Distància en canvis de direcció en rampes
Pedent Rampa exterior transversal
Baranes en rampes
Altura dels passamans
Llargada màxima de rampa
Llargada mínima del replà en planta
Existeix 2 replans per rampa
Dimensios ascensor
Passamans ascensor
Dimensio mín del número en cada planta
Amplada de la porta de cabina de l'ascensor
Diametre de l'interior de l'ascensor

Itinerari Adaptat
Llei d'accesibilitat Projecte
mín 0,90 m
mín 1,00
mín 2,10 m
mín 3,00
Ø mín 1,5 m
mín 1,5
mín 0,80
mín 0,80
mín 2,00
mín 2,00
SI
10%
mín 1,20 m
màx 2%
als 2 costats
0,90 <x<0,95
màx 20 m
1,5 m
-

1,40 x 1,10
0,90 <x<0,95
10 x 10
mín 0,80
Ø mín 1,5 m

1,65x2
0,9
10x10
0,85
1,5

Compleix
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Taula 4. 4.- Aplicació del compliment del Itinerari Adaptat

Amplada de porta
La porta s'obri cap a fora o és corredera
Les manetes són de pressió o palanca
Cercle de gir
Espai d'apropament lateral
Rentamans no tenen peu
Dispocisió de 2 barres
La barra de l'espai d'apropament es batent
Distància entre vidre i terra
Alçada de accesoris i mecanismes
Aixetes de pressió o palanca
Paviment no lliscant
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Cambra higiènica adaptada
Llei d'accesibilitat Projecte Compleix
V
mín 0,80
mín 0,80
V
2 tipus
V
SI
V
Ø mín 1,5 m
mín 1,5
V
mín 0,80 m
mín 0,80
V
SI
V
0,70 <x<0,75
SI
V
SI
V
mín 0,90 m
0,9
V
0,40 <x<1,40
1
V
SI
V
SI

Taula 4. 5.- Aplicació del compliment de la cambra higiènica adaptada en edificis públics

Alçada de graó
Llargada de l'estesa
Discontinuitat en l'estesa
Amplada del pas útil
Nº de esgraons seguits
Llargada dels replans intermedis
Passamans al dos costats
Barana adaptada *

Escales en edificis públics
Llei d'accesibilitat
Projecte
Compleix
V
Màx 0,17
0,167
V
mín 0,30 m
0,3
V
No
NO
V
mín 1 m
1,1
V
màx 12
màx 7
V
mín 1,20 m
mín 1,20
V
SI
SI
V
SI
SI

Taula 4. 6.- Aplicació del compliment de les escales en edificis públics

Barana adaptada :

Les

baranes

de les escales tenen una alçada d'entre 0,90 i

0,95

m. Els

passamans de l'escala tenen un disseny anatòmic que permeti d'adaptar la mà, amb una secció
igual o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de diàmetre entre 3 cm i 5 cm, separat, com
a mínim, 4 cm dels paraments verticals.

Altura dels comandaments
Altura del mobiliari accés al públic
Amplada del Solapament frontal (0-0,70)
Altura taula
Altura de l'element telefòfic manipulable
Plaçes despectador amb cadira de rodes

Mobiliari en edificis d'us públic
Llei d'accesibilitat Projecte Compleix
1,00 <x<1,40
1,3
V
màx 0,85 m
0,8
V
mín 0,80 m
0,6
V
màx 0,80 m
0,8
V
màx 1,40 m
1,2
V
mín 0,80 x 2,10m
SI
V

Taula 4. 7.- Aplicació del compliment del mobiliari en edificis públics
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5/ MEMÒRIA DEL ESTAT ACTUAL

QUADRE DE SUPERFÍCIES
Sup. Útil
Sup. Construida

Sup.Ventilació

PLANTA INTERMITJA
Rebedor

2
4m
2
2,29 m

5.1 / MEMORIA DESCRIPTIVA I DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI

Ascensor

L’objectiu del següent projecte és la de realitzar un canvi d’us del Palau per transformar-lo en una

Sala d'informàtica

2
22,82 m

TOTAL

29,11 m

Casal de Joves-Hotel d’Entitats, això si, sempre intentant conservar al màxim la construcció actual i la
seva estètica, per d’aquesta manera conservar tot el seu interès patrimonial. En el cas del magatzem

2

3,03 m 2
2

75,83 m

3,03 m2

Taula 5. 2.- Quadre de Superfícies de la Planta Intermitja

que es troba al jardí no es podrà conservar degut al seu elevat grau de deteriorament i no existeix cap
altra solució que el seu enderroc immediat.
QUADRE DE SUPERFÍCIES
Sup. Útil
Sup. Construida

Per a la realització del canvi d’ús en el següent projecte s’ha hagut de substituir tota la distribució
actual, per una que s’adapti millor al nous usos que es realitzaran. En les següents taules es mostren

Rebedor

les noves estances i superfícies de totes les plantes.

WC1
WC2

QUADRE DE SUPERFÍCIES
Sup. Útil
Sup. Construida
PLANTA BAIXA
Cuina + Barra
Rebedor
Rebedor 2
Rebedor 3
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
Sala 5
Sala 6
Sala d'instal·lacions
Sala d'instal·lacions 2
Sala d'instal·lacions 3
Ascensor
TOTAL

13,52
36,43
25,74
5,31
24,33
27,8
28,84
29,71
29,06
27,66
4
2
2,4
2,29
259,09

2

m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m

Sala 1

Sup.Ventilació
2,71
5,23
3,65
2,47
0,82
0,82
0,82
3,08
3,08
3,08

Sala 2
2

m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m

Sup.Ventilació

PLANTA PRIMERA

Sala 3
Sala 4
Sala 5
Sala 6
Sala 7
Sala 8
Passadis
Ascensor
Terrassa
TOTAL

2

2

6,58 m
2
19,85 m

6,78 m
2
8,32 m

2

9,69 m
2
26,73 m

2

6,78 m
2
6,78 m

2
31,74 m
2
29,2 m

2

2

6,78 m
2
20,46 m

2

18,06 m
2
6,78 m

29,86 m
2
38,01 m

2

18,57 m
2
20,01 m

2
6,78 m
2
20,46 m

2

20,68 m
2
53,77 m

9,48 m

2

2

21,29 m
2
18,64 m
2

344,62 m

2

412,36 m

2

117,46 m

Taula 5. 3.- Quadre de superfícies de la Planta Primera
2,02 m 2
435,4 m2

27,78 m2

Taula 5. 1.- Quadre de Superfícies de la Planta Baixa
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QUADRE DE SUPERFÍCIES
Sup. Útil
Sup. Construida

5.3 / MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
Sup.Ventilació

Aquesta apartat ens mostra tots els treballs constructius aplicant el propi codi tècnic de la edificació que

PLANTA GOLFA
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
Sala 5
Rebedor
Rebedor 2
Passadis
Sala d'estar
Escala
Terrassa
Ascensor
TOTAL
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2

2

26,36 m
2
26,8 m

1,81 m
2
1,81 m

34,58 m
2
25,18 m

2

1,81 m
2
1,81 m

2

25,14 m
2
8,58 m

1,81 m

2

2

1,11 m

2



3

1,8 m
2
2,62 m

3

El primer que s’haurà de fer en la realització de les tasques de rehabilitació. Aquestes seran les de

2

11,6 m
2
17,86 m
19,01 m
2
13,13 m

250,64 m

5.3.1/ ACTUACIONS PREVIES, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

ACTUACIONS PREVIES

habilitar una zona on es guardarà part del material i de les eines, que es faran servir en la realització de
la obra, i un contenidor per a les runes. La segona tasca serà la d’ extreure tot el mobiliari que estigui

2

21,11 m
2
21,29 m
2

es realitzaran en l’elaboració d’aquest projecte.

dins del Palau, juntament en totes les portes interiors i els sanitaris. Finalment la tercera i última tasca
2

362,33 m

2

14,58 m

d’aquest serà la de definir les zones que s’hauran d’intervenir en la realització de l’enderroc .

Taula 5. 4.- Quadre de superfícies de la Planta Golfa


ENDERROCS

A) DESMUTATGE O ARRENCADA
QUADRE DE SUPERFÍCIES
Sup. Útil
Sup. Construida

Coberta inclinades de teula àrab:

Sup.Ventilació

Totes les teules ceràmiques del projecte s’arrancaran per a la realització posterior d’una noves

PLANTA GOLFA
Terrassa
TOTAL

14,18 m

2

2

14,18 m

cobertes.
2

m

2

m

Taula 5. 5.- Quadre de superfícies de la Planta Coberta

Paviments:
Tots el paviments amb els seus recrescuts s’hauran d’extreure; ja que per la seva antiguitat es creu
que no compliran amb el codi tècnic de la edificació (tot i que s’hauria de fer la prova del pèndol per

Sup. Útil
PLANTA BAIXA
PLANTA INTERMITJA
PLANTA PRIMERA
PLANTA GOLFA
PLANTA COBERTA
TOTAL

Sup. Construida

comprovar el seu lliscament). Aquest és realitzarà amb mitjans manuals que es traslladarà fins al

Sup.Ventilació

259,09 m
2
29,11 m

2

435,4 m
2
75,83 m

2

27,78 m
2
3,03 m

2

412,36 m
2
362,33 m

2

117,46 m
2
14,58 m

344,62 m
2
242,24 m
14,18 m

2

2

2

2

889,24 m

2

1.285,92 m

2

162,85 m

Taula 5. 6.- Quadre resum de superfícies de totes les plantes

contenidor.

Objectes: Tots els objectes, com ara les baranes, els escopidors, elements de vidre, elements de fusta,
mobles i taulells, aigüeres... s’arrancaran amb mitjans manual i aniran a parar al contenidor.

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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B) ENDERROC

Cel ras
El cel ras de la planta primera s’enderrocarà amb mitjans manuals i la seva runa anirà a parar al

Tots els enderrocs que s’han realitzat en l’elaboració del projecte i que s’expliquin en aquest apartat,

contenidor.

queden marcats en els plànols de enderroc, que es troben en la memòria gràfica . Aquests enderrocs
es realitzaran en mitjans manuals i mecànics, i tota la runa anirà a parar a l’abocador mitjançant

Revestiments (Rajoles)

cabassos, carretes o tubs de descàrrega.
Tots les rajoles dels edificis que estan en les habitacions humides s’extrauran de forma manual i la
seva runa anirà a parar al contenidor

Envans:
Es realitzarà l’extracció dels tot els envans de l’edifici, amb mitjans manuals sempre que es pugui sinó
es faran mecànicament, aquests es transportaran amb una carreta al contenidor directament ,o sinó,

C) REPICATS

mitjançant tubs de descàrrega.
Tots els repicats es faran amb mitjans manuals i la runa es transportarà al contenidor a traves de
cabassos, carreta, sacs o tubs de descàrrega

Estintolaments:
Les ampliacions d’obertures en alguns forats dels murs i les obertures completes en els murs es faran
amb mitjans manuals, degut al seu grau de precisió, i es transportaran igual que s’ha utilitzat en el
mètode dels envans.

Interiors:
A l’interior de l’edifici els repicats dels revestiments es realitzaran de tal manera que es deixi el mur
sanejat i lliure de cap tipus de revestiment, es a dir sense enguixat, arrebossat o enrajolat. El procés de

Escales:

repicat es farà de la part superior a l’inferior i en les zones que existeixi una altura considerable

Per enderrocar les escales, es faran servir principalment mitjans mecànics, compressors, però si

s’hauran de fer servir bastides, amb les seves plataformes, per poder realitzar la tasca.

queden restes s’utilitzaran mitjans manual. Aquests es transportaran amb carretes a l’abocador.
Façana:
Solera
S’extraurà en la planta baixa i es farà principalment amb mitjans mecànic (compressor),

La tasca dels revestiments exteriors en realitzarà previ muntatge de bastides fixades als murs
i

secundàriament amb mitjans manuals. La zona on s’enderrocarà la solera que posteriorment es

resistents. Un cop repicat tots els murs de la Façana és procedirà mitjançant elements homologats. Un
cop repicat tots els revestiments exteriors es procedirà a la neteja del mur per eliminar la brutícia.

col·locarà la llosa de l’ascensor, es realitzarà amb mitjans manuals. La runa es transportarà amb
carreta al contenidor.

Paviments:
Un cop tret els paviments de totes les plantes es repicarà el morter per posteriorment transportar-lo en

Xemeneia:

carreta al contenidor.

La xemeneia que està situada en la Planta Baixa s’enderrocarà amb mitjans mecànics, i la seva runa
es transportarà amb carretes al contenidor.

Antic magatzem:
L’antic magatzem s’enderrocarà amb mitjans mecànics i manuals, i tota la seva runa anirà amb carretes
al contenidor.



MOVIMENT DE TERRES

En la Planta Baixa un cop s’ha extret el paviment i la llossa es realitzarà un buidat de terres per a
posteriorment col·locar la solera i les instal·lacions de sanejament. També s’hauran de tenir amb
compte els buidats on aniran els fonaments de les escales i el fonament de l’ascensor. Les terres es
transportaran al contenidor mitjançant carretes.

PROPOSTA DE CANVI D’US D’UN EDIFICI DEL SEGLE XVIII EN LA LOCALITAT D’ALCANAR A PARTIR D’UN PROJECTE BÀSIC
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5.3.2/ ESTRUCTUES HORITZONTALS



TERRES (SOLERA I LLOSES)

S’hauran de comprovar que les terres compleixen amb l’apartat 2 DB HS1 del CTE, i si no és així,
hauran de fer-los complir. És a dir; a part de la solució trobar la constructiva, haurà de complir amb

Il·lustració 5. 2.- Quadre dels graus de impermeabilitat mínim exigit als terres

les característiques dels punts singulars l’apartat 2.2.3 del mateix DB HS1.
El següent pas a seguir per a obtenir la solució constructiva, es veure la il·lustració 5.3, Aquesta fa
El primer pas serà trobar el coeficient de permeabilitat del terreny. Per trobar aquest valor tindrem amb

referència a la taula 2.4 del DB HS1, i ens indica quines solucions constructives s’hauran d’aplicar al

compte dues coses: la primera és la il·lustració 5.1, aquesta fa referència a la taula D.28 de la DB SE C

nostre mur existent amb funció del grau de impermeabilitat. En observar la taula s’ha considerat una

del CTE, i ens indica el coeficient de permeabilitat del terreny. La segona és l’estudi geotècnic aportat i

solera amb un grau de impermeabilitat 1, veiem que ens dona Això ens indica una solució constructiva

diu: “Per sota d’un paviment de gruix centimètric, i fins fondaries variables entre 1,5 metres i 3 metres,

amb aquest tres paràmetres: C2 + C3 + D1

es troba un antic nivell de terra vegetal constituït per llims argilosos de color marró fosc amb fracció
sorra de grau fi i fragments gasteròpodes”. Un cop s’han obtingut aquestes dues dades podem
concloure que la permeabilitat del terreny oscil·larà entre 10-5 – 10-9 m/s .

Il·lustració 5. 1.- Quadre de Coeficient de permeabilitat dels terrenys
El segon pas a seguir serà la de decidir la presència d’aigua , aquesta l’hem considerat baixa que
significa que la cara inferior del terra amb contacte amb el terreny es troba per sobre del nivell freàtic.
Per decidir aquest valor ens em basat amb l’estudi geotècnic aportat i ens diu el següent: “ Durant els
treballs de camp no es va trobar el nivell freàtic de la zona fins a la màxima fondària investigada de
10,0 m.
Il·lustració 5. 3.- Solució constructiva per als diferents tipus de terres
Un cop ja tenim el coeficient de permeabilitat del terreny i sabem que la presencia d’aigua baixa

Una solució d’aquest tipus significa respectivament el següent:

podem trobar el grau de impermeabilitat mínim exigida al terra. La il·lustració 5.2, que fa referència a la
taula 2.3 del DB HS1 del CTE, ens la indica que amb una permeabilitat de 10-5 – 10-9 m/s i una

-

presencia d’aigua baixa li correspon un grau de impermeabilitat 1.

C2 = Formigó de retracció moderada; Quant la solera és construeixi in situ, que serà el cas del
projecte, el formigó haurà de ser de retracció modera.

-

C3 = Hidrofugació del terra; s’haurà de realitzar-se una hidrofugació complementaria de la solera
mitjançant un producte líquid colmatador de porus sobre la seva superfície.

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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-

D1 = Capa drenant; s’haurà de col·locar una capa drenant i una capa filtrant entre la
impermeabilització i el terreny. Es tracta de una capa de grava el aquest cas, o d’un material
prefabricat a base de làmina nodular de 6mm de gruix amb filtre .

Un cop se saben tots els elements que componen la solera i la llosa del projecte, passarem a
determinar la solució constructiva adient. La il·lustració 5.4 ens la mostra la solera i la 5.5 la llosa. Els
números d’aquestes són: 1) terres, 2) grava, 3) formigó pobre, 4) membrana impermeabilitzant, 5) capa
separadora, i 6) solera o llosa.

Il·lustració 5. 5.- Detall constructiu de les lloses


ESCALES

Per a la realització de les escales s’haurà de tenir amb comte la normativa del DB SUA 1 i la seva
solució constructiva

A) NORMATIVA
Il·lustració 5. 4.- Detall constructiu de la nova solera

La il·lustració 5.4, fa referència a la Figura 4.2 del DB SUA 1, aquestes fan referència al
dimensionament de les escales. La penjada d’aquestes tindran un màxim de 28 cm i la contrapetjada
un mínim de 13 cm i una màxima de 17,5 cm degut a que és una zona de ús públic. Aquestes hauran
de complir la següent relació 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm
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Il·lustració 5. 6.- Configuració dels graons amb les escales
B) SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA
Es realitzaran tres noves escales amb llosa de formigó, la que va de la Planta Baixa a la Planta
Intermitja, és una escala recta de dos trams seguits. Al finalitzar el primer tram ens trobem en un replà
nou i llavors existeix un segon tram de les escales mencionades abans i unes noves escales que
arriben a la Planta Primera. L’altra escala és la que va de la planta baixa directament al Carretera
Nova.



Il·lustració 5. 7.- Amplada mínima dels trams d’escala en funció de l’ús de l’edifici
TRAMS I MESETES

A) NOMATIVA

-

Els replans d’escala tindran com a mínim la mateixa amplada de les escales i una longitud d’un
metre com a mínim

La normativa aplicar per als trams és el DB SUA 1 del CTE, aquesta ens dius el següent:
-

-

Quant existeixen un canvi de direcció entre dos trams, l’amplada de les escales no és reduirà al

En cada tram existiran 3 esglaons com a mínim i la màxima altura que pot salvar un tram és de

llarg del replà d’escala. La zona delimitada per aquesta amplada estarà lliure d’obstacles i sobre

3,20 ja que encarà que és una zona de ús públic no existeix ascensor.

aquesta no existirà un gir de obertura .

Entre dues plantes consecutives d’un mateixa escala tots els esgraons tindran la mateixa petjada i
en els trams rectes tindran la mateixa contrapetjada. Entre dos trams consecutius de plantes
diferents , la contrapetjada no variarà més d’ 1 cm

-

-

Tot i que l’amplada dels trams està exigida en el DB SI del CTE, la il·lustració 5.5, que fa referència
a la taula 4.1 del DB SUA 1, ens indica que ha d’existir una amplada mínima en funció del tipus
d’edifici existent.

-

La il·lustració 5.6, fa referència a la Figura 4.4 del DB SUA 1 del CTE, i ens indica que els replans
d’escala tindran una distància de 40 cm des de la porta fins al primer esgraó.
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5.3.3/ ESTRUCTURES VERTICALS



MURS

S’hauran de comprovar que els murs compleixen amb l’apartat 2 DB HS1 del CTE, i si no és així,
hauran de fer-los complir. És a dir; a part de la solució trobar la constructiva, haurà de complir amb
les característiques dels punts singulars l’apartat 2.1.3 del mateix DB HS1.

El primer pas és saber el coeficient de permeabilitat del terreny. Que ja s’ha calculat en l’apartat de la
5.3.2. estructura horitzontal apartat solera, i que oscil·lava entre 10-5 – 10-9 m/s

El segon pas a seguir serà la de decidir la presència d’aigua , aquesta l’hem considerat baixa que
significa que la cara inferior del terra amb contacte amb el terreny es troba per sobre del nivell freàtic.
Il·lustració 5. 8.- Distància mínim de l’últim esgraó fins la porta
-

L’apartat 1 del DB SUA 2, en indica que en zones de circulació ha d’haver-hi una altura lliure de

Per decidir aquest valor ens em basat amb l’estudi geotècnic aportat i ens diu el següent: “ Durant els
treballs de camp no es va trobar el nivell freàtic de la zona fins a la màxima fondària investigada de
10,0 m.

2,10 m
Un cop ja tenim el grau de impermeabilitat mínima exigida als murs i el coeficient de permeabilitat del
terreny, podem trobar el grau de impermeabilitat. La il·lustració 5.7, que fa referència a la taula 2.1 del
DB HS1 del CTE, ens la indica que amb una permeabilitat de 10-5 – 10-9 m/s i una presencia d’aigua
baixa li correspon un grau de impermeabilitat 1.

Il·lustració 5. 9.- Grau de impermeabilitat mínim exigit al murs
El següent pas a seguir per a la obtenció de la solució constructiva, es veure la il·lustració 5.8,que fa
referència a la taula 2.2 del DB HS1, i ens indica quines solucions constructives s’hauran d’aplicar al
nostre mur existent amb funció del grau de impermeabilitat. Aquest apartat s’aplica a les façanes i als
murs de mitgera i s’han considerat dues solucions. La primera són tres dels murs: la mitgera, la Façana
de Carretera Nova, i la Façana Ramón i Cajal s’utilitzarà una impermeabilització interior. La segona que
la Façana que dona al jardí seva impermeabilització serà exterior.
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I3 : Quan el mur sigui de fàbrica s’haurà de recobrir per la seva cara interior amb un revestiment
hidròfug, així com una capa de morter hidròfug sense revestir, una fulla de cartró guix, sense guix
higroscòpic o un altre material no higroscòpic. (No és el cas del projecte)

Un cop comparat les dues dóna la casualitat que són iguals; la única diferència és que una es
realitzarà per l’interior i l’altra per l’exterior. La il·lustració 5.11 ens mostra la solució constructiva i els
números d’aquesta són: 1) mur, 2) Capa de pintura impermeabilitzant 3) capa drenat 4) terreny. La
xarxa d’evacuació estarà connectada amb un sistema de recuperació d’aigua de pluja.

Il·lustració 5. 10.- Solució constructiva per a la impermeabilització de murs

Solució 1: Impermeabilització interior:

-

C1: Quan el formigó es construeixi IN SITU s’ha d’utilitzar un formigó hidròfug. (No és el cas del
projecte)

-

I2: La impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant l’aplicació d’una pintura impermeabilitzant o
segons l’establer en I1.

-

D1: S’ha de disposar d’una capa drenant i una capa filtrant entre el mur i el terreny o, quan existeixi

Il·lustració 5. 11.- Detall constructiu del mur impermeabilitzat

una capa d’impermeabilització, entre aquesta i el terreny. La capa drenant pot estar constituïda
per una làmina drenant, grava, fàbrica de blocs d’argila porosa o altre material que produeixi el

L’apartat D5 ens indica que ha d’existir una xarxa d’evacuació d’aigües , és per això que s’ha decidit

mateix efecte.

col·locar tubs de drenatge. Per calcular-los s’hauran de tenir amb compte 2 taules. La primera es la
il·lustració 5.14, que fa referència a la taula 3.1 del DB HS 1, i indica la pendent mínima i màxima i el

-

D5: Ha de tenir una xarxa d’evacuació de l’ aigua de pluja en les parts de la coberta i del terreny

diàmetre nominal dels tubs de drenatge. La segona il·lustració la 5.13 fa referència a la taula 3.2 del

que puguin afectar el mur, i s’ha que connectar a la xarxa de sanejament o qualsevol altre sistema

DB HS1, aquesta ens indica la superfície total mínima de forats, i s’expressa en cm2/m2, on el seu valor

de recollida per a la seva reutilització posterior.

és 10.

Solució 2: Impermeabilització exterior:

-

I2 + D1 + D5
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FAÇANA

L’apartat DB SUA 2, ens diu que si existeix un element que sobresurti de la línea de Façana, ha d’estar
a una altura mínima de 2,20 m. En el cas del projecte si que existeix un element que sobresurti, aquest
està situat a la Façana de Carretera Nova, però té una altura de 3,40 m. Per tant no tenim problema de
compliment.

Tanmateix s’haurà de comprovar que els murs compleixen amb l’apartat 2 DB HS1 del CTE, i si no és
Il·lustració 5. 12.- Dimensionament dels tubs de drenatge per façanes i murs

així, hauran de fer-los complir. És a dir; a part de la solució trobar la constructiva, haurà de complir
amb les característiques dels punts singulars l’apartat 2.3.3 del mateix DB HS1.

El primer pas serà determinar el grau d’exposició al vent; aquest valor s’ha extret de la il·lustració 5.9,
que fa referència a la taula 2,6 del DB HS1 del CTE. Per obtenir aquest s’han de tenir amb compte 3
factors: sabem que la altura de l’edifici és inferior a 15 metres, que tota Catalunya és una zona eòlica
tipus C (il·lustració 5.9, figura 2.5 del DB HS1 del CTE) , i que tipus de l’entorn de l’edifici és una zona
Il·lustració 5. 13.- Superfície mínima de orificis

eòlica E0 (aquest últim valor es degut a que és un terreny de tipus III (il·lustració 5.10, figura 2.4 del
DB HS 1 del CTE) que vol dir: que l’edifici està situat en una zona urbana, industrial o forestal. Un cop
ja tenim els tres factors esmentats abans, la il·lustració 5.11, que fa referència a la taula 2.6 del DB
HS1 del CTE, indica un valor de grau d’exposició al vent de V2.

Il·lustració 5. 14.- Zones eòliques a la península ibèrica
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Il·lustració 5. 17.- Zona pluviomètrica anual

La il·lustració 5.18, que fa referència a la taula 2.7 de DB HS1, ens indica la solució de la façana. Un
cop tenim un grau de impermeabilitat 3, un revestiment exterior (serà un monocapa), i sabem que la
nostra façana és només d’una fulla; obtenim el tipus de solució constructiva: R1 + C2. On

Il·lustració 5. 15.- Tipus de entorn en la península ibèrica

Il·lustració 5. 18.- Solucions Constructives en Façanes

Il·lustració 5. 16.- Grau d’exposició al vent

El segon pas serà determinar el grau d’impermeabilitat mínim que han de tenir les façanes, aquest s’ha
extret de la il·lustració 5.12, que fa referència a la taula 2.5 del DB HS1 del CTE. Per una banda s’ha
calculat un grau d’exposició V2, i per altra banda mateixa il·lustració 5.12, que fa referència a la figura
2,4 del DB HS del CTE, en indica que la nostra zona pluviomètrica anual és de tipus III. Amb aquest 2
valors, determinen que el grau d’impermeabilitat de les façanes és de tipus III.
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ESTINTOLAMENT 1

ESTINTOLAMENT 2

Al tractar-se d’uns 60 cm de gruix es considera que es genera un arc de descàrrega a sobre de la

En aquest estintolament el mur es de GERO, i per tant s’haurà de tenir amb compte que aquest cop la

obertura

seva densitat és de 780 Kp/m³ i que el seu gruix és de 30 cm.

que fa que les càrregues es transmetin a les

dues cantonades de les obertures. A

continuació es mostra el següent càlcul:
Descens de càrregues
Densitat del mur (mamposteria): 2000 Kp/m³
γM = 1,05 (Coeficient de minoració de l’acer, establert segons taula 2.3.3 del CTE SE-A-6)

780 Kp/m³ → 780 Kp/ m³ x 1,8 m x 0,30 m = 421,2 Kp/ m

fy = 275 (Tensió de l’acer segons la taula 4.4 CTE SE-A-11)
Càlcul del perfil
Descens de Càrregues:
fyd = fy/γM → 2750 Kp/cm2 / 1,05 = 2.619 Kp/cm2
2.000 Kp/ m³ → 2.000 Kp/ m³ x 6,28 m x 0,65 m = 8.164 Kp/ m

M = (q x L²) / 8 = (421,2 Kp/ m2 x (1,05 m) 2 / 8 = 58,04 Kp.m = 5.804 Kp.cm

Càlcul del perfil

WX = M / fyd = 5.804 Kp.cm / 2.619 Kp/cm2 = 2,21 cm3 → 1 PERFILS → HEB100

fyd = fy/γM → 2750 Kp/cm2 / 1,05 = 2.619 Kp/cm2
2

Per càlcul en surt una HEB 100, però per facilitat constructiva és interessant una HEB 300

2

M = (q x L²) / 8 = (8.164 Kp/ m x (1,4 m) / 8 = 2000,18 Kp.m = 200.018,00 Kp.cm
WX = M / fyd = 200.018,00 Kp.cm / 2.619 Kp/cm2 = 76,37 cm3 → 2PERFILS → 38,18 cm3 → HEB100
Comprovació del perfil HEB 100
Dades HEB 100: WX = 89,9 cm3; Ix= 450 cm4; Pes = 20,4 Kg/m
Q = 8.164 Kp/ m + 20,4 Kp/m = 8.184,5 Kp/m = 81,84 kp/cm

fMÀX = L/500 = 140 cm / 500 = 0,28 cm = 2,8 mm
fCALC = (5 /384) x (Q.L4) / E x I = ﴾(5) x (81,84 Kp/cm x .(120cm))

4

/ ( 384 x 2.100.000 Kp/ cm2 x 450

cm4) = 0,23 cm = 2,3 mm
fmàx > fcal → Ok

Sabem que per càlcul la HEB 100 podria suportar el Moment i la fletxa màxima però constructivament
és més complicat ja que 2 HEB 100 només ocupen 20 cm, i interessa que ocupin tot el mur. És per això
que es realitzarà amb 2 HEB 300
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A) COBERTES INCLINADES

5.3.4/ COBERTES

En el projecte està previst rehabilitar 2 tipus de cobertes inclinades; la primera té un suport de bigues
Per a les cobertes el grau d’impermeabilitat exigit és únic i independent de factors climàtics. I qualsevol
solució constructiva obté aquest grau de impermeabilitat sempre que es compleixin les condicions que

de fusta, la segona el seu suport és de llosa de formigó (aquesta última en són dos que és creuen en
un aiguafons).

marca la Il·lustració 5.19, aquestes fan referència a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1. A part d’aquestes
també haurà de complir amb l’apartat 2.4.4 del DB HS1 del CTE, que fan referència a les les condicions
dels punts singulars.

La Il·lustració 5.15, que fa referència a la taula 2.10 del DB SUA 1 del CTE, ens indica que les
cobertes inclinades que tinguin menys pendent que el que ens marca farà falta una membrana
impermeabilitzant.

Il·lustració 5. 20.- Pendents mínims per a la col·locació de la impermeabilització

Il·lustració 5. 19.- Condicions de les solucions constructives
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Coberta amb suport de bigues de fusta:

Coberta amb suport de ciment:

En aquesta coberta com a mínim es necessiten els següent apartats:

-

Un sistema de formació de pendents adequat (apartat a de la il·lustració 5.19).

-

Un sistema d’evacuació d’aigües (apartat k de la il·lustració 5.19)

-

No farà falta aïllament tèrmic ni acústic degut a que el codi tècnic no ens demana complir amb el
db HE ni el db HR.

-

La teulà serà corba i existeix una pendent del 29%, això vol dir que no farà falta membrana
impermeabilitzant.

-

Un sistema de formació de pendents adequat (apartat a de la il·lustració 5.19).

-

Un sistema d’evacuació d’aigües (apartat k de la il·lustració 5.19)

-

No farà falta aïllament tèrmic ni acústic ja que el codi tècnic no ens demana complir amb el db HE
ni el db HR, en el projecte.

-

La teula serà mixta i existeix un pendent del 33%, això vol dir que no farà falta membrana
impermeabilitzant.

Un cop se saben tots els elements que com a mínim componen la coberta, en el cas del projecte tot i
que no es necessari s’ha volgut incloure un aïllament tèrmic i una membrana impermeabilitzant per
millorar les prestacions existents. La il·lustració 5.21 ens mostra la nova solució constructiva adoptada.

Un cop se saben tots els elements que com a mínim componen la coberta, en el cas del projecte tot i
que no es necessari s’ha volgut incloure un aïllament tèrmic i acústic per millorar les prestacions
existents. La il·lustració 5.21 ens mostra la nova solució constructiva adoptada. Aquesta s’anomena:

Aquesta s’anomena: “Coberta inclinada de teula amb morter”. Els números que estan dintre de la
il·lustració són: 1) suport, 2) Imprimació, 3) impermeabilització, 4) aïllament tèrmic, 5) Adhesiu, 6) Tela
corba

“Coberta inclinada de teula mixta realitzada amb rastells i aïllament acústic”. Els números que estan
dintre de la il·lustració són: 1) Panel sandwich (aïllament tèrmic), 2) aïllament acústic, 3) rastells i 4)
teula mixta.

Il·lustració 5. 22.- Detall 2 solució de la coberta inclinada

Il·lustració 5. 21.- Detall 1: Solució de la coberta inclinada
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B) COBERTES PLANES
En el projecte està previst rehabilitat les tres cobertes planes, i per aquestes està previst realitzar la
mateixa solució constructiva.

La il·lustració 5.23, que fa referència a la taula 2.9 del DB HS1 del CTE, ens determina els pendents
mínims que ha de tenir una coberta plana amb tots els seus usos. En aquest cas el pendent haurà
d’oscil·lar entre el 1 i el 5%. En el projecte s’ha decidit 1,5 %.

Il·lustració 5. 24.- Solució constructiva de la Coberta Plana
Il·lustració 5. 23.- Pendents màximes en cobertes planes
En aquesta coberta es necessiten com a mínim els següents apartats:

5.3.5/ ACABATS I FUSTERIA

-

Un sistema de formació de pendents adequat (apartat a de la il·lustració 5.19).

-

Una capa impermeabilitzant.

-

Una capa separadora entre la capa de protecció i la impermeabilitzant.



REVESTIMENTS

Tot els revestiments que s’aplicaran en el següent projecte hauran de complir tant amb la seves
funcions protectores com decoratives, a més de ser resistents als agents agressius i al desgast de l’ús

-

Una capa de protecció (o impermeabilitzant autoprotegida).

-

Un sistema d’evacuació d’aigües.

al qual seran destinats.

A) MURS INTERIORS I NOUS ENVANS.

En la il·lustració 5.24 ens mostra la solució constructiva que fa referència a les noves cobertes planes;.

Els murs interior i les 2 cares dels envans aniran enguixats amb una capa de 2 cm de guix bast i una

on 1) suport resistent + formigó cel·lular per el pendent, 2) capa

capa de guix fi de màxim 4 mm.

impermeabilitzant, 3) capa

separadora, 4) aïllament, 5) capa separadora, 6) Rajola
B) CAMBRES HUMIDES
Les cambres humides, es a dir la cuina i tots els serveis sanitaris aniran enrajolades amb rajola de
València amb l’ajuda d’una capa de morter.
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B) DISCONTINUITAT DEL PAVIMENT

PAVIMENTS

Per a la col·locació dels paviment s’hauran de tenir amb compte diferents apartats; el primer serà el
lliscament del mateix paviment, la discontinuïtat d’aquest , i els tipus de material que s’ha utilitzat.

Per aquest apartat el CTE diu el següent: “No tendran juntas que presenten un resalto de más de 4
mm. Los elementos salientes del nivel de pavimento, puntuakes y de pequeña dimensión no deben
sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al

A) LLISCAMENT DELS TERRES

sentido de circulación de las personas no deben formar un ángulo con el pavimento que exceda de
La il·lustracions 5.25, fa referència a les taules 1.2 del DB SUA 1 del CTE, aquestes fan referència al

45º”. També s’haurà de tenir amb compte que totes les zones de circulació del projecte no podran

lliscament dels terres segons on estan ubicats. Aquest projecte constarà de 4 tipus de paviments; Els

haver-hi menys de 3 esgraons consecutius, a excepció de les que ens esmenté el DB SUA 1 del CTE

que tenen un grau de lliscament de 1 (zones seques), els que tenen un grau de lliscament 2 (escales i
cambres humídes), i els que ten un grau de lliscament 3 (zones exteriors) .



ESCUPIDORS

És col·locaran en els ampits de les finestres, d’aquesta manera podran evacuar les aigües que es
produeixen per les pluges. Els escopidors seran ceràmics, tindran trencaaigües i es col·locaran amb un
morter mixt 1:2:10. La il·lustració 5.18 ens mostra la solució constructiva en el projecte, on els números
són: 1) el suport, 2 la Imprimació i 3) la membrana impermeabilitzant.

Il·lustració 5. 25.- Tipus exigit al terra en funció de la seva ubicació

Il·lustració 5. 26.- Classificació del terres segons el seu grau de lliscament

Il·lustració 5. 27.- Solució constructiva dels escopidors
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Les portes d’accés a l’edifici seran practicables d’una fulla batent de fusta armada per envernissar.

FUSTERIA INTERIOR

Disposaran d’accessoris necessaris per al seu suport al bastiment de fusta i d’accessoris de seguretat
A) NORMATIVA

així com tanca de cop i clau i manetes.

Segons l’apartat 1 del DB SUA 2, que fa referència a l’ impacte, ens indica que les portes tindran una

Les finestres seran realitzades amb fusta laminada de Pi Flandes, Iroko, Castanyer i Roure amb un

altura lliure de 2 metres, i

doble vidre 4-16-6mm. Disposaran de bastiment i porticons interiors de fusta massissa.

també ens comentà que les portes vaiven només tindran una altura

compresa entre 0,7 i 1,5 metres.

La il·lustració 5.16, que fa referència a la Figura 2,1 del DB SUA 2, ens indica que la distància que ha
d’haver-hi entre una porta corredissa i un objecte a de ser: > 20 cm



MANYERIA

A) BARANES EN FACHADA
Les barreres que es col·locaran a l’edifici hauran de complir amb l’apartat 3.2 del DB SUA1, aquest fa
referència a tres apartats: La altura, la resistència i la seva solució constructiva.

La il·lustració 5.17, fa referència a la Figura 3.1 Baranes de protecció en finestres del DB SUA1,
Il·lustració 5. 28.- Distància mínima entre porta corredissa i objecte

Aquesta ens indica de altura mínima de la barrera de protecció. En cas del Palau tot i que amb una
barana de 90 n’hi hauria prou, s’ha optat per la seguretat i s’han col·locat de 1,10.

B) SOLUCIONS CONSTRUCTIVA
La fusteria interior anirà fixada a marcs tipus “taco” per revestir. Els bastiments es fixaran als
paraments verticals per tres punts a cada lateral i un superior mitjançant grapes especials col·locades
en creu i fixades al mur amb morter de ciment pòrtland. Queda prohibida la utilització de ciment ràpid.
Les portes tindran les cares i els cantells aplacats per envernissar de color roure o semblant.
Disposaran de pany de cop, i passador per la part interior, manetes, plaques i tres frontisses per poderles penjar. Les tapetes estaran fetes amb aglomerat tipus DM aplacats a una cara i a dos cantells de
fusta del mateix color que la porta. Les dimensions de la tapeta serà de 4 x 0.6 cm.


FUSTERIA EXTERIOR

Aquest tipus de fusteria s’haurà de canviar en la seva totalitat degut a que l’actual no es trobava en
optimes condicions i per aquest motiu es substituirà per una de similar. Aquesta haurà de garantir
l’atenuació acústica, el coeficient tèrmic i d’estanqueïtat a l’aigua de la pluja. A més a més serà
resistent i no es podrà deformat davant l’acció del vent i el seu pes propi, i s’ haurà de protegir de
l’agressió ambiental mitjançant pintures.

Il·lustració 5. 29.- Altura de les baranes en funció de la altura a salvar
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La il·lustració 5.18, fa referència a la taula 3.3 de DB SE AC, aquesta ens indica les accions que hauran

B) BARANES EN ESCALA

de suportar les baranes que es col·locaran en el Palau, en funció de la seva categoria d’us. En el
projecte s’ha considerat una categoria C3, aquesta s’ha extret de la il·lustració 5.19. Això que vol dir
que els elements de protecció hauran de suportar una força de 1,6 KN/m

Per a la realització de la seva solució constructiva s’haurà de tenir amb compte 2 cosses importants
que les escales no podran ser fàcilment escalables; això vol dir entre 30 i 50 cm sobre el nivell del terra
o la línea de inclinació de una escalera no existiran cap punt de recolzament. Inclosos sortints
sensiblement horitzontals amb més de 5 cm de sortints, i que en les altures entre 50 i 80 cm sobre el
nivell del terra existiran sortints que tingui una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15 cm
de profunditat. L’altre apartat que s’ha de tenir amb compte quedà relaxat amb la il·lustració 5.20,

Il·lustració 5. 30.- Accions horitzontals sobre les barreres

aquesta fa referència a la figura 3.2 del DB SU1 del CTE, i ens indica que no podrem col·locar uns
esfera de més de 10 cm de diàmetre, a excepció de les obertures triangulars que formen la penjada i la
contrapetjada, amb el límit de la barana, sempre i quant la distància entre el límit i la línea de inclinació
no superi els 5 cm

Il·lustració 5. 32.- Formació de les baranes

La barana de l’escala serà d’acer A/37-B, amb passamà també d’acer, tindrà una altura entre 1,20 i
1,40 metres i estarà formada per; un travesser inferior, un travesser superior i un conjunt de brèndoles
cada 12 cm.
Il·lustració 5. 31.- Valor característic de les sobrecarregues d’us en funció de la seva categoria
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VIDRES

En el projecte existeixen 3 tipus de vidres; a part de tota la cristalleria de decoració. La primera són els
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TRACTAMENTS I PINTURES

A) FUSTA PER ENVERNISSAR

vidres que fan referència a la fusteria exterior, el segon són les parets de pavés , i finalment les portes
de vidre.

Per a sostres de bigues de fusta ja existents a l’edifici s’aplicaran les mides de prevenció i curació
assignades a la proposta d’intervenció de la diagnosi.

A) VIDRES PER A FUSTERIA EXTERIOR
A la resta d’elements de fusta se li aplicarà una mà d’imprimació mitjançant fons previ curat de nusos
amb goma laca, i dues mans de vernís transparent del tipus universal per interiors.
Els vidres seran amb cambra d’aire de 4+16+6 mm. de gruix com a mínim, muntats en els galzes de la
fusteria de 30 mm, per obtenir la resistència suficient davant l’acció del vent i aïllament acústic suficient.

B) MANYERIA

El sistema de col·locació ha de permetre absorbir les dilatacions i la possible reposició sense riscos.
També hauran de ser totalment estancs al pas de l’aigua i garantir el seu segellat mitjançant ribet per

Se li aplicarà amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d’imprimació antioxidant i 2

l’exterior amb silicona.

d’acabat.

B) VIDRES PER PARETS I PORTES

C) PARETS INTERIORS

Els vidres per a parets seran de pavès, amb una superfície llisa i es col·locarà amb una morter

L’acabat es realitzarà amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d´ acabat.

de ciment i rejuntat amb una beurada. Pel que fa els vidres en les portes estaran confeccionats

La totalitat de colors i tons que es faran servir seran escollits prèvia realització de mostres.

d’una lluna incolora i trempada de 8 mm de gruix
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5.3.6 ACCESIBILITAT (DB SUA 9)

-

Accessibilitat entre plantes de l’edifici: Els edificis de altres usos (els que no siguin de residencial
vivenda), i que hagin de salvar més dues plantes des de una de les entrades principals accessible

A continuació es mostren tots el articles i apartat que s’han tingut amb compte amb la elaboració del

al edifici que no sigui d’ocupació nul·la, o que existeixin més de 200 m2 de superfície útil excloses

següent projecte.

de zones de ocupació nul·la en plantes sense entrada accessible al edifici, disposarà d’un
ascensor accessible.

A) CONDICIONS D’ACCESIBILITAT

Els ascensor per ser accessible hauran de complir la norma UNE EN 81-70: 2004 relativa a la
-

Accessibilitat en l’exterior de l’edifici: L’edifici disposarà al menys d’un itinerari accessible. Un

Accessibilitat als ascensors de persones incloses persones amb discapacitat, les condicions que

itinerari és considera accessible quant la seva utilització és en el dos sentits, compleixen les

s’estableixen a continuació, i la il·lustració 5.22, que fa referència a la Terminologia A del DBSUA 9

característiques de la il·lustració 5.21, que fa referència a la Terminologia A del DB SUA9 del CTE.

del CTE.
-

Els botons han de incloure el Braile i l’alt relleu, contrastats cromàticament. En grups de varis
ascensor, l’ascensor accessible te trucada individual/pròpia

-

Les dimensions de la cabina compleixen les condicions de la taula que s’estableix a continuació
en funció del tipus d’edifici

Il·lustració 5. 34.- Ascensor accessible
Quant a més hagi de ser ascensor de emergència amb conformitat a DB DI 4-1, TAULA 1.1
Il·lustració 5. 33.- Itinerari accessible

compliran també les característiques que s’estableixen per aquest en el annex SI A de DB SI

-

Serveis higiènics accessibles: mínim un servei exigible per cada 10 unitat o fraccions de inodors
instal·lats poden ser de ús compartit per als dos sexes. La il·lustració 5.23, que fa referència a la
terminologia A, del DB SUA 9 del CTE, ens dius les característiques que ha de tenir un servei per a
que sigui accessible

-
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El mobiliari fix de zones d’atenció al públic inclourà al menys un punt d’atenció accessible. Com
alternativa a l’anterior és despondrà un punt de trucada accessible per rebre assistència. Tots els
mecanismes seran accessibles. La il·lustració 5.24, que fa referència a la terminologia A, del DB
SUA 9 del CTE, ens dius les característiques d’un mobiliari per a que sigui accessibles.

Il·lustració 5. 35.- Serveis accessibles

Il·lustració 5. 36.- Mobiliari Accessible
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B) CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES DE LA INFORMACIÓ I LA SENYALITAZACIÓ
Tot els elements d’accessibilitat hauran de correctament senyalitzats. La il·lustració 5.21, que fa
referència a la taula 2.1 del DB SUA9, aquesta ens indica la senyalització dels elements en funció de la
seva localització.

Il·lustració 5. 38.- Característiques del elements accessibles

Il·lustració 5. 37.- Senyalització dels elements en funció de la seva localització

La il·lustració 5.22, fa referència a l’apartat 2.2 Característiques del DB SUA 9 del CTE, i en indica les
característiques que ha de tenir els elements informatius, de tots els elements que s’han mencionat en
l’apartat A condicions d’accessibilitat:
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5.3.6/ CONTRA INCENDIS (SI)



CONDICIÓ D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS

Per a la realització d’aquest apartat s’han tingut amb compte les fitxes d’aplicació del Codi Tècnic en

-

OCUPACIÓ:
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l’apartat de Pública concurrència. Aquestes s’han extret de la web de la web de la Generalitat de

En el projecte s’ha considerat una ocupació de 1 persona / 10 m2, ja que s’ha considerat el projecte

Catalunya

com a zones de us administratiu i zones de serveis com bars. Aquest rati ens dona 90 persones.

i s’han col·locat a l’annex del projecte, marcant els apartats que s’han tingut amb

consideració
-

ESPAI EXTERIOR SEGUR:

A continuació es mostra una petita justificació de totes les característiques que s’han marcat a les fitxes

El jardí s’ha considerat un espai d’exterior segur ja que fa uns 400 m2, i compleix amb totes les

justificatives:

característiques, que ens demanen amb el codi Tècnic.



ACCESIBILITAT PER BOMBERS



ELEMENTS D’EVACUACIÓ

-

ESPAIS PER A LA INTERVENCIÓ DELS BOMBERS:

-

PORTES I PASSOS:

-

Com que l’alçada de evacuació de l’edifici és de 8,5 m, i és inferior a 9 metres, no farà falta l’espai

Les amplades del projecte són de 80 cm, i la obertura no és en sentit de la evacuació degut a que

de maniobra amb les característiques que ens marquen.

el nº de persones és inferior a 100

VIALS D’ACCÉS PER ALS BOMBERS:

-

PASSADISSOS:
Els passadissos són protegits degut a que están en el sector d’incendis, i tenen una amplada

No intervé en el projecte.

mínima de 1,10 m, que és superior a la que ens marquen, que és d’ 1m
-

FORATS EN FAÇANA:
No es modifiquen en el projecte

-

ESCALES:
En el projecte s’han considerat escales no protegides degut a que la altura és inferior a 10 metres.
I la seva amplada tot i que per calcul és menys, en aquest cas serà la mínim que és 1 metre.



LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI
-

-

RECORREGUT D’EVACUACIÓ

LES FAÇANES I COBERTES:

El recorregut d’evacuació està entre 25<X>50, i per tant existeix més d’una sortida. En el cas del

Aquests dos elements han de complir amb les característiques, de l’apartat 2.2 Resistència al foc

projecte n’hi ha 3.

de les parets mitgeres.
-

SECTOR D’INCENDI:

SENYALITZACIÓ I LLUMS D’EMERGÈNCIA:
La senyalització I les llums es col·locaran tal com ho indica l’apartat 3.3 de les fitxes.

S’ha considerat un únic sector d’incendi degut a que la superfície de la edificació del palau és
<2500 m2 i per tant només és considera un únic sector d’incendi.

-

EVACUACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT:
Com que l’edifici es inferior a 10 metres no farà falta un sector d’incendi alternatiu. Però si que

-

MATERIALS PER REVESTIMENT:
Tots els materials de revestiment del projecte hauran de complir amb les característiques que ens
marca l’apartat 2.5 Reacció del foc als materials.

existirà un itinerari accessible
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RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS.

-

DETECCIÓ I ALARMA:
Farà falta un sistema de detecció d’incendis, degut a que la superfície construïda és > 1000 m2, i
la del Palau és aproximadament de uns 1200 m2

-

EXTINTORS I BOQUES DE INCENDI:
És col·locaràn extintors de capacitat 21A-113B, a cada planta a 15 metres del seu recorregut. I
s’han de col·locar boques d’incendi degut a que la superfície construïda és > 500 m2.

PROPOSTA DE CANVI D’US D’UN EDIFICI DEL SEGLE XVIII EN LA LOCALITAT D’ALCANAR A PARTIR D’UN PROJECTE BÀSIC

6/ INSTAL·LACIONS
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La il·lustració 6.1, fa referència a la taula 2.1 de la HS4 del CTE, ens mostra el caudal instantani mínim
per a cadascun dels aparells sanitaris, tant d’aigua freda com d’aigua calenta.

6.1 / CALCUL I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA FREDA I ACS
Per a la realització de l’abastiment d’aigua freda només s’ha tingut en compte un comptador, el fet de
que no siguin vivendes no tindria gaire sentit tenir-ne més d’un.

També em dividit l’edifici en 4

canonades a partir del comptador, d’aquesta manera si en un futur hi ha una averia en una d’aquestes
l’edifici no es quedaria sense aigua. La primera canonada va a la Planta Baixa, la segona a la Planta
Primera, la tercera subministrarà les dues fonts,

i la última arribarà a la coberta que és on està

instal·lat el termosifó. Finalment la companyia ens ha subministrat la següent informació:

Cabal regular disponible: 96 l/min.
Pressió disponible: 4 Kg/cm² = 40 m.c.a

Aquesta informació ens permetrà calcular la pressió mínima que necessita l’edifici, si aquesta pressió
que es inferior a la pressió disponible de la companyia no farà falta un Grup Higromètric, aquest càlcul
es farà a través de la expressió que es mostra a continuació i podem observar que no farà falta el Grup:

PMÍN > PDISPONIBLE

H + 15 + 10 > PDISPONIBLE
8,7 + 15 + 10 > 40 m.c.a
33,7 > 40 m.c.a

Il·lustració 6. 1.- Cabal instantani mínim per al aparells.
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La il·lustració 6.2, fa referència a la taula 4.2 de la HS4 del CTE, ens mostra el diàmetre mínim de les



CÀLCUL I DIMENSIONAMENT DELS TRAMS D’AIGUA FREDA

derivacions per a cadascun dels aparells.
A) TRAM A-B (SERVEI D’HOMES)

-

10 URINARIS CON GRIFO TEMPORIZADO: 0,15 l/s x 10 u = 1,5 l/s

-

5 RENTAMANS: 0,05 l/s x 5 u = 0,25 l/s

-

2 INODORS: 0,10 l/s x 2 u = 0,20 l/s

-

Q = 1,95 l/s

-

Kv = 1/√(n-1) = 1/√(17-1) = 0,25

-

Qsim = 1,95 x 0,25 = 0,48 l/s

B) TRAM C-B (SERVEI DE DONES)

Il·lustració 6. 2.- Diàmetre mínim de les derivacions dels aparells

-

5 RENTAMANS: 0,05 l/s x 5 u = 0,25 l/s

-

2 INODORS: 0,10 l/s x 2 u = 0,20 l/s

-

1 AIXETA AÏLLADA: 0,15 l/s x 1 u = 0,15 l/s

-

Q = 0,6 l/s

-

Kv = 1/√(n-1) = 1/√(8-1) = 0,38

-

Qsim = 0,6 x 0,38 = 0,21 l/s

C) TRAM B-F (MUNTANT 1 : SERVEI HOMES + SERVEI DONES)

-

Qsim = 0,48 l/s + 0,21 l/s = 0,69 l/s

D) TRAM D-E (CUINA)

-

1 RENTAPLATS = 0,25 l/s x 1 u = 0,25 l/s

-

2 RENTAMANS: 0,05 l/s x 2 u = 0,1 l/s

-

Q = 0,35 l/s

-

Kv = 1/√(n-1) = 1/√(3-1) = 0,71

-

Qsim = 0,35 x 0,71 = 0,25 l/s
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E) PUNT E (SERVEI MIR)

J)

TRAM J-F (MUNTANT 4: TERMOSIFÓ)

-

1 RENTAMANS = 0,05 l/s x 1 u = 0,05 l/s

-

ACS sim

-

1 INODORS: 0,10 l/s x 1 u = 0,10 l/s

-

Qsim = 0,38 l/s sim.

-

Q = 0,15 l/s

-

Kv = 1/√(N-1) = 1/√(2-1) = 1

-

Qsim = 0,15 x 1 = 0,15 l/s

K) TRAM F-S (GENERAL Ʃ MUNTANTS)

-

Ʃ MUNTANTS= ACS sim

F) TRAM E-F (MUNTANT 2: CUINA + MIR)

-

Qsim = 0,69 l/s + 0,40 l/s + 0,30 l/s + 0,38 l/s = 1,77 l/s → x 60 min → 106,2 l/min

-

Un cop ja s’ha calculat tots els cabals simultanis, s’ha passat a realitzar el dimensionament de les

Qsim = 0,25 l/s + 0,15 l/s = 0,40 l/s

canonades. Aquest s’ha fet mitjançant la il·lustració 6.3, que fa referència a l’àbac de càlcul per a les
G) TRAM G-H (1 FONT)

-

1 AIXETA AÏLLADA = 0,15 l/s x 1 u = 0,15 l/s

-

Q = 0,15 l/s

-

Kv = 1/√(n-1) = 1/√(1) = 1

-

Qsim = 0,30 x 1 = 0,15 l/s

H) TRAM G-H (1 FONT)

-

1 AIXETA AÏLLADA = 0,15 l/s x 1 u = 0,15 l/s

-

Q = 0,15 l/s

-

Kv = 1/√(n-1) = 1/√(1) = 1

-

Qsim = 0,30 x 1 = 0,15 l/s

I)

TRAM H-F (MUNTANT 3: FONTS)

-

1 AIXETA AÏLLADA = 0,15 l/s x 2 u = 0,30 l/s

-

Q = 0,30 l/s

-

Kv = 1/√(n-1) = 1/√(1) = 0,30

-

Qsim = 0,30 x 1 = 0,30 l/s

canonades de coure i Ferro, en aquest cas s’han utilitzat les de coure. Les taules 6.1 i 6.2 mostren
totes les característiques de tots els trams que composen la instal·lació d’aigua freda.

TRAM

SERVEI HOMES
SERVEI DONES
CUINA
SERVEI MIR
FONT 1
FONT 2

Qi (l/s) nº

1,95
0,6
0,35
0,15
0,15
0,15

Kv

17 0,25
8 0,38
3 0,71
2
1
1
1
1
1

Qsim (l/s) Vmàx(m/s) Ø int. cal Ø CTE Ø nom com. V real (m/s)

0,48
0,21
0,25
0,15
0,15
0,15

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

20
15
14
12
12
12

20
20
20
20
20
20

20/22
20/22
20/22
20/22
20/22
20/22

1,5
0,65
0,75
0,5
0,5
0,5

Taula 6. 1.- Quadre resum de les característiques dels trams (1/2)
TRAM
MUNTANT 1
MUNTANT 2
MUNTANT 3
MUNTANT 4
GENERAL

Qsim (l/s)
0,69
0,4
0,3
0,38
1,77

Vmàx(m/s)
1,5
1,5
1,5
1,5
2

Ø int. cal
26
20
17
18
30

Ø CTE
20
20
20
20

Ø nom com. V real (m/s)
26/28
1,5
20/22
1,4
20/22
1
20,22
1,4
30/32
2

Taula 6. 2.- Quadre resum de les característiques del trams (1/2)
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Un cop s’ha calculat el caudal del edifici, que és de 106,2 l/min, i es sap que hi ha un cabal regular,
s’haurà de comprovar si farà falta un dipòsit, i si fa falta s’haurà de calcular, per poder disposar d’aigua
en totes les hores del dia, aquest es realitzarà mitjançant la següent expressió:

QCOMP < QSIM
96 l/min > 106,2 l/min → Farà falta dipòsit de 11 litres



CÀLCUL I DIMENSIONAMENT DELS TRAMS D’AIGUA CALENTA

A) TRAM A-B (SERVEI D’HOMES)

-

5 RENTAMANS: 0,03 l/s x 5 u = 0,15 l/s

-

Kv = 1/√(n-1) = 1/√(5-1) = 0,5

-

Qsim = 0,15 x 0,5 = 0,07 l/s

B) TRAM C-B (SERVEI DONES)

-

5 RENTAMANS: 0,03 l/s x 5 u = 0,15 l/s

-

Kv = 1/√(n-1) = 1/√(5-1) = 0,5

-

Qsim = 0,33 x 0,5 = 0,07 l/s

C) TRAM B-E (SERVEI HOMES + SEVERI DONES)

-

Qsim = 0,07 l/s + 0,07l/s = 0,14 l/s

D) PUNT E ( MIR)

-

1 RENTAMANS = 0,03 l/s x 1 u = 0,03 l/s

-

Kv = 1/√(n-1) = 1/√(1-1) = 1

-

Qsim = 0,30 x 0,71 = 0,03 l/s

Il·lustració 6. 3.- Àbac de càlcul per a canonades d’ aigua i coure
E) TRAM D-E (MIR + SERVEI HOMES + SERVEI DE DONES)

-

Qsim = 0,07 l/s + 0,07l/s + 0,03l/s= 0,17 l/s
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F) PUNT D (CUINA)
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6.2/ ELECCIÓ DE LA CALDERA

-

1 RENTAPLATS INDUSTRIAL = 0,20 l/s x 1 u = 0,20 l/s

-

2 RENTAMANS: 0,03 l/s x 2 u = 0,06 l/s

-

Q = 0,26 l/s

-

Kv = 1/√(n-1) = 1/√(3-1) = 0,71

-

Qsim = 0,26 x 0,71 = 0,21 l/s

Per a la producció d’ACS s’ha instal·lat un sistema de captació d’energia solar col·locant un dipòsit
d’ACS d’acumulació, però el Codi Tècnic d’Edificació obliga a instal·lar un sistema auxiliar de suport per
quan l’energia solar no sigui suficient per escalfar tota l’aigua.

El cabal instantani d’ACS que s’ha de proporcionar a l’edifici és de 22,8 l/min. Per garantir aquesta
demanda, s’ha decidit instal·lar un calentador estanc ..

G) TRAM D-J (MIR+SERVEI D’HOMES+SERVEI DE DONES+CUINA)

La caldera té una potència de 30.000 Kcal/h ≈ 24 KW. La il·lustració 6.4 ens indica les altres
característiques de la caldera:

-

Qsim = 0,07 l/s + 0,07l/s + 0,03l/s + 0,21 l/s= 0,38 l/s = 22,8 l/min



DIMENSIONAMENT DE L’ARMARI PER AL CONTADOR GENERAL

Aquest apartat s’ha calculat mitjançant la il·lustració 6.3. aquesta fa referència a la taula 4.1 del DB
HS4 del CTE, i ens indica les dimensions de l’armari. Com que el diàmetre general que s’ha calculat és
de 30/32, això vol dir que les dimensions mínimes de l’armari de comptadors per a l’aigua són les
següents 900 x 500 x 300.

Il·lustració 6. 5.- Fotografia de la caldera amb les seves característiques

Il·lustració 6. 4.- Dimensionament de l’armari de comptadors
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6.3/ GAS

B) LONGITUDS REALS I EQUIVALENTS

La instal·lació de gas es realitzarà amb polietilè. Per a la realització del càlcul del gas s’ha de tenir amb

Per a la realització dels tram general i del tram individual se’ls incrementarà un 20% per

compte les dades que ens ha subministrat la companyia i les potències que necessitem en els nostres

d’aquesta manera contrarestar les possibles pèrdues de carga.

aparells. A continuació es mostren tots el passos a segui per a la realització del càlcul.:


LGENERAL = 1 m x 1,20 = 1,20 m

DADES GENERALS

LINDIVIDUAL = 15 m x 1,20 = 18 m
A) DADES DE LA COMPAÑIA
-

Pressió de 1,5 bares → “MEDIA PRESIÓN A” → Farà falta reductora de pressió

C) PÈRDUA DE CARGA I DIMENSIONAMENT DE LES CANONADES

Per a la realització dels diàmetres s’ha tingut amb compte 3 paràmetres: el primer es que s’ha

B) DADES DELS APARELLS

considerat el Palau com a una vivenda unifamiliar que significa que conte una pèrdua de carga de 15
-

Caldera 30.000 Kcal/h → 3,8 m3/h

mm.c.a en tot el seu recorregut, el segon és el seu recorregut, que serà la suma de línea general més

-

Forn: 15.000 W → (x 0,86) → 12.900 Kcal/h → 1,21 m3/h

la línea individual i faran un total de 19,20 metres, i el tercer paràmetre és el caudal de gas calculat

-

Vitroceràmica: 6.900 W → (x 0,86) → 5.934 Kcal/h → 0,7 m3/h



CÀLCUL

A) CONSUMS

El primer pas a realitzar per al càlcul del gas és el consum de la vivenda i del edifici. Aquest es
realitzarà a partir de les expressions, i podem observar que és el mateix.
Qviv = A + B + C/2
3

Qviv = 3,8 m /h + 1,21 m3/h + (0,7 m3/h) / 2
Qviv = 5,36 m3/h

QEDIF = Qviv x 1 vivenda x Coef
QVIV = 5,36 m3/h x 1 vivenda x Coef. sim
QVIV = 5,36 m3/h

que és de 5,36 m3/h. Un cop ja tenim els 3 paràmetres entrem a la taula del dimensionament de les
canonades de gas, i ens dona una de 27,5 mm2
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6.4/ CALCUL I DIMENSIONAMENT DEL TERMOSIFÓ ( DB HE4 )
Per a la realització del termosifó , s’han realitzat els càlcul amb la HE4 Limitació de la demanda


A)
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DEMANDA DIÀRIA D’AIGUA CALENTA SANITARIA
HE 4 ESTALVI D’ENERGIA DEL CTE

energètica, i el Decret d’Ecoeficiencia energètica de Catalunya, un com s’han realitzat aquest s’ha
tingut amb compte el valor més restrictiu per a la realització de els valors .

La il·lustració 6.5, fa referència a la taula 3.1 de la HE4 Estalvi d’energia del CTE, ens indica la
demanda d’aigual calenta sanitària per a la realització del projecte. Com que en en la següent taula no



NOMBRE DE PERSONES

existeix un casal de joves s’ha considerant el més semblant, una escola, i aquesta ens marca una
demanda de 3 litres ACS/dia. Aquesta demanda multiplicada per 80 persones fan un total de 240 litres

El CTE només ens donà el càlcul de persones en els habitatges, però ens diu: “Para otros usos se

ACS/dia

tomaran valores contrastados por la experiencia o recogidos por fuentes de reconocida solvència.” Es
per aquest motiu que desprès de xarrar en algun Enginyer que ja havia realitzar un Casal de JovesHotel d’Entitats, és va considerar un rati de 10m2/persona. Si el Palau te una superfície aproximada
d’uns 800 m2, això ens dona que el nombre de persones és de 80.

Il·lustració 6. 6.- Demanda d’ACS

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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B) DECRET DE ECOEFICIÈNCIA


A)

ELECCIÓ DE LA ZONA CLIMÀTICA
HE 4 ESTALVI D’ENERGIA DEL CTE

La il·lustració 6.6 , fa referència a l’annex 1 del decret de ecoeficiencia, aquest ens indica la demanda
d’aigua calenta sanitària per a la realització dels diferents projectes. Com que en la següent
Taula no es fa referència a un casal de joves, s’ha considerat el més semblant, una escola sense
dutxes, aquesta ens marca una demanda de 4 litres ACS/dia. Aquesta demanda multiplicada per 80

La il·lustració 6.7, fa referència a la figura 3.1 de la HE 4 del CTE, aquesta ens mostra les zones
climàtiques dintre de tot l’Estat. En el cas del municipi d’ Alcanar que està situat a la província de
Tarragona ens marca una zona climàtica IV.

persones fan un total 320 litres ACS/dia

Il·lustració 6. 8.- Zones climàtiques en tot el territori de l’estat segons la DB HE 4 del CTE

Il·lustració 6. 7.- Demanda d’aigua calenta Sanitaria en el decret de ecoeficiencia
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B)



DECRET ECOEFICIÈNCIA

La il·lustració 6.8, fa referència a l’annex 2-3 del decret de Ecoeficiencia, aquesta ens mostra
les zones climàtiques dintre de Catalunya. En el cas del municipi d’Alcanar que està situat a la
la comarca del Montsià ens marca una zona climàtica IV

A)

89

CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA
HE 4 ESTALVI D’ENERGIA DEL CTE

La il·lustració 6.9, fa referència a la taula 2.1 de la HE4 del CTE, aquesta ens mostra la
contribució solar mínima segons en % segons la demanda total d’ACS de l’edifici. Aquesta va
en funció de la demanda de zona climàtica que està situat el nostre edifici. Com que en
l’apartat d’aigua Sanitaria ens mostra una demanda 240 l/ACS dia i en l’apartat de la elecció
de la Zona climàtica ens indica, una zona climàtica de IV, la taula ens dona un 60%

Il·lustració 6. 10.- Contribució solar mínim segons la DB HE4 del CTE

Il·lustració 6. 9.- Mapa de zones climàtiques per el decret de ecoeficiencia

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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B)

DECRET DE ECOEFICIENCA



DEMANDA ANUAL d’ACS DE L’EDIFICICI

La il·lustració 6.10, fa referència a l’annex 2 del decret de ecoeficiencia energètica, aquesta

La Taula 6.1, fa referència al càlcul de la demanda anual d’aigua calenta sanitària durant un any, tant

ens mostra la contribució solar mínima segons en % segons la demanda total d’ACS de

per l’apartat HE4 Estalvi d’energia com per al decret de ecoeficiencia energètica. Per a la realització

l’edifici. Aquesta va en funció de la demanda de zona climàtica que està situat el nostre edifici.

d’aquest s’ha tingut amb compte la següent compte la següent expressió:

Com que en l’apartat d’aigua Sanitaria ens mostra una demanda 320 l/ACS dia i en l’apartat de
la elecció de la Zona climàtica ens indica, una zona climàtica de IV, la taula ens dona un 60

Da = Dd x 365 dies / any

-

Da = Demanda anual d’ACS a 60 ºC de l’edifici en litres/any

-

Dd Demanda diària d’ACS a 60 ºC de l’edifici en litres/dia

NORMATIVA

Dd

Dies/Any

Da

CTE HE 4

240 litres / dia

365 dies/ any

87.600 litres/any

Decret ecoeficiència

320 litres / dia

365 dies/ any

116.800 litres/any

Taula 6. 3.- Càlcul de la demanda anual d’aigua calenta sanitària en un any

Il·lustració 6. 11.- Contribució solar mínima en el decret de ecoeficiencia



DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL PER L’ESCALFAMENT d’ACS, Eacs

La Taula 6.2, fa referència a la demanda energètica anual per a la producció d’aigua calenta sanitària,
tant per l’apartat HE 4 Estalvi d’energia com per al Decret de Ecoeficiencia energètica. Per a la
realització del càlcul de la demanda energètica anual per a la producció d’aigua calenta sanitària, s’ha
de tenir amb compte el consum d’aigua i el salt tèrmic entre la temperatura de la xarxa i la del consum.
Aquest es realitzarà a traves de la següent formula:
Eacs = Da x ∆T x Ce x ∂

-

Eacs: Demanda energètica anual d’ACS de l’edifici en KW/any

-

Da = Demanda anual d’ACS a 60 ºC de l’edifici en litres/any

-

∆T = Salt tèrmic entre la Temperatura d’acumulació de l’aigua solar i la temperatura de la xarxa
d’aigua potable:
Tacs = 60ºC
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Com que Alcanar no és capital de província, per a la realització de al temperatura em realitzat la
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NORMATIVA

Eacs

Cs

Eacs solar

60%

2790,42 KWh/any

60%

3.720,60 KWh/any

següent formula:
Ta xarxa = T capital – (0,00495 x ∆h)

4.650,7

CTE HE

KWh/any

Ta xarxa = 14,91 ºC – ((0,00495 x (165 m – 51 m))
Ta xarxa = 14,91 ºC – ((0,00495 x (114 m))

6.201

Decret de Ecoeficiència

Ta xarxa = 14,35 ºC

KWh/any

∆T= Tacs –Ta xarxa = 60ºC - 14,35 ºC
∆T = 45,65 ºC

-

Ce = Calor específic de l’aigua (0,001163 KWh/ ºC Kg)

-

∂ = Densitat de l’aigua (1 Kg/litre)

Taula 6. 3.- Càlcul de la demanda energètica anual a cobrir per energia solar



ÀREA DE CAPTADORS SOLAR, A

CAPTADORS SOLARS

Per a la realització del càlcul de l’àrea dels captadors solars, s’ha tingut amb compte el valors
NORMATIVA

Da

T

a

Ta XARXA

∆T

Ce

∂

0,001163 KWh/ ºC
Kg

1 Kg/l 4.650,7KWh/any

0,001163 KWh/ ºC
Kg

1 Kg/l 6.201,0KWh/any

EACS

ACS

CTE HE 4

87.600
litres/any

60 ºc 14,91º C

45,65
ºC

Decret
ecoeficiència

116.800
litres/any

60 ºc 14,91º C

45,65
ºC

Taula 6. 4.- Demanda energètica anual per producció d’aigua calenta



DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL PER A L’ESCALFAMENT d’ACS.

més restrictiu de la demanda energètica anual, aquest fa referencia a Decret de Ecoeficiència
am un valor de 3.720,60 KWh/m2 any. Aquest s’ha realitzat a través de la següent formula:
A CAPTADORS SOLARS = (EACS SOLAR) / (I x α x δ x r)

-

A CAPTADOR SOLAR: Area del captador solar en m2

-

Eacs solar: 3.720,60 KWh/ any

-

I : Irradiació solar, informació extreta de L’Atles de Radiació Solar de Catalunya → 1.752 kWh/any

-

α : Coeficient de reducció per orientació i inclinació de la irradiació rebuda → 1

-

δ : Coeficient de reducció per orientació i inclinació de la irradiació rebuda → 1

-

r: rendiment mig anual de la instal·lació → 0,40

La Taula 6.3 fa referència al càlcul de la demanda energètica anual a cobrir per la energia solar, tant en
l’apartat HE 4 Estalvi d’Energia com per al Decret de Ecoeficiència Per a la realització del càlcul de la

A CAPTADORS SOLARS = (3.720,60 KWh/any) / (1752 Kwh/any x 1 x 1 x 0,40)

demanda energètica anual per escalfament d’aigua calenta sanitària s’ha tingut amb compte la

A CAPTADORS SOLARS = (3.720,60 KWh/any) / (700,8)

demanda anual energètica per escalfament (Apartat F), i la Contribució solar mínim en percentatge
(Apartat B). Aquest s’ha realitzat a traves de la següent formula

EACS SOLAR = E ACS x Cs
-

Eacs solar: Demanda energètica anual d’aportació d’energia solar exigida per ACS en KWh/any

-

Eacs: Demanda energètica anual d’ACS de l’edifici en KW/any

-

Cs : Contribució solar mínima

A CAPTADORS SOLARS = (3.720,60 KWh/any) / (700,8)
A CAPTADORS SOLARS = 5,30 m2 ≈ 3 col·lectors (1 col·lector 1x2) → 6 m2

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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VOLUM D’ACUMULACIÓ d’ACS ESCALFADA PER ENERGIA SOLAR, VACSsolar

6.5/ DIMENSIONAMENT DE LA XARXA D’AIGÜES PLUVIALS

En aquest apartat es càlcula el volum del diposit que es necessitara per emmagatzemar l’ACS,

El càlcul es fa en funció de la zona pluviomètrica i l’àrea de la superfície de coberta. També s’ha de

aquest va en funció de la superfície de captació. Segons l’apartat HE4 Estalvi d’energia, el

tenir en compte el tipus de coberta, és a dir, si és plana o inclinada ja que, si és planta no existiran

CTE ha de garantir la següent relació.

canalons i si que disposarà d’embornals.

50 < V/A < 180

La Il·lustració 6.11, fa referència a l’apèndix B del Document Bàsic HS 5 Evacuació d’aigües, ens
mostra la intensitat pluviomètrica en funció de la Zona que estem, i la seva isoyeta.

-

V: Volumen d’acumulació de litres

La població d’ Alcanar està situada a una zona pluviomètrica B, amb una isoyeta de 80. i per tant li

-

A CAPTADOR SOLAR: Suma de les superfícies útils dels captadors en m2 instal·lats.

correspon una intensitat pluviomètrica de 170 mm/h.

V > A x 50 = 6 m2 x 50 = 300 litres
V < A x 180 = 6 m2 x 180 = 1.080 litres

Un cop s’ha garantit la relació que ha de complir el volum d’acumulació d’aigua calenta s’ha realitzat un
mitjana, la qual ens dona un valor de 460 litres.

Il·lustració 6. 12.- Intensitat pluviomètrica en funció de la zona
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CÀLCUL DE LES COBERTES INCLINADES
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CÀLCUL DE LES COBERTES PLANES

La il·lustració 6.12, fa referència a la taula 4.7 de la HS5 del Codi Tècnic de la edificació, aquesta ens

La il·lustració 6.13, fa referència a la taula 4.6 del DB HS 5 del CTE, aquesta ens indica el número de

permet calcular el diàmetre del canaló segons els seus metres quadrats en projecció horitzontal. Tot i

boneres en funció de la seva superfície horitzontal

que aquest últim se li haurà d’aplicar un factor de correcció de 1,7. Aquest es degut a que la intensitat
pluviomètrica es diferent de 100 mm/h, i la formula és f: i/100, sent intensitat pluviomètrica que es vol
considerar. Per a la realització de les dels canalons ,de les instal·lacions del palau, s’ha tingut amb
comte una pendent del 1 o 2 %, i un material de PVC.

Il·lustració 6. 14.- Nº de boneres exigits en funció de la superfície

A) TERRASSA 1 (PLANTA PRIMERA)

Il·lustració 6. 13.- Diàmetre del canaló en funció de la seva superfície i pendent

Canaló 1 (2%) : (93,20 m² de coberta inclinada) x (factor de correcció 1.7) = 158,44 m² → Ø 150 mm

-

18,64 m²

de terrassa plana x 1,7 de factor de correcció = 31,69 m²

-

2 BONERES

B) TERRASSA 2 (PLANTA COBERTA)

-

14,18 m²

de Terrassa Plana x 1,7 de factor de correcció = 24,11 m²

-

2 BONERES

Canaló 2 (1%): (70,12 m² de coberta inclinada) x (factor de correcció 1.7) = 119,20 m² → Ø 150 mm
Canaló 3 (1%) : (20,49 m² de coberta inclinada) x (factor de correcció 1.7) = 34,83 m² → Ø 100 mm

C) TERRASSA 3 (PLANTA GOLFA)

Canaló 4 (1%): (5,77 m² de coberta inclinada) x (factor de correcció 1.7) = 9,8 m² → Ø 100 mm

-

21,11 m²

Canaló 5 (1%): (2,45 m² de coberta inclinada) x (factor de correcció 1.7) = 4,15 m² → Ø 100 mm

-

2 BONERES

Canaló 6 (1%): (7,59 m² coberta inclinada + terrassa plana) = (7,59 m² + 2,29 m²) = 9,88 m² → x
(factor de correcció 1.7) = 12,90 m² → Ø 100 mm
Canaló 7 (1%) : (32,33 m² de coberta inclinada + terrassa plana) x = (32,33 m² + 2,29 m²) (factor de
correcció 1.7) = 34,62 m² → Ø 100 mm
Canaló 8 (1%): (2,99 m² de coberta inclinada) x (factor de correcció 1.7) = 5,08 m² → Ø 100 mm
Canaló 9 (2%) : (93,20 m² de coberta inclinada) x (factor de correcció 1.7) = 158,44 m² → Ø 150 mm
Canaló 10 (1%): (70,12 m² de coberta inclinada) x (factor de correcció 1.7) = 119,20 m² → Ø 150 mm

de Terrassa Plana x 1,7 de factor de correcció = 35,88 m²

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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D) BAIXANT 4 (INT): (CANALÓ 4+ ½ TERRASSA 2)

CÀLCUL DELS BAIXANTS

La il·lustració 6.14, fa referència a la taula 4.8 de la HS5 del Codi Tècnic de la edificació, aquesta ens
permet calcular el diàmetre dels baixants a traves de la seva superfície corregida en projecció
horitzontal. Aquest seran de PVC

-

9,8 m² de SUPERFÍCIE INCLINADA CORREGIDA

-

12,05 m² (14,11 / 2 m²) de SUPERFÍCIE PLANA CORREGIDA

-

TOTAL DE SUPERFÍCIE CORREGIDA = 21,85 m²

-

BAIXANT 4 : Ø 50 mm → mín Ø 100 mm (CANALÓ 3)

E) BAIXANT 5 (INT): (½ TERRASSA 3+ COL·LECTOR 1)

Il·lustració 6. 15.- Diàmetre dels baixants en funció dels m2 de coberta

-

17.94 m² (35,88 / 2 m²) de SUPERFÍCIE PLANA CORREGIDA

-

34,83 m² de SUPERFÍCIE INCLINADA CORREGIDA

-

TOTAL DE SUPERFÍCIE CORREGIDA = 52,77 m²

-

BAIXANT 5 : Ø 63 mm → mín Ø 100 mm (CANALÓ 3)

A) BAIXANT 1 (EXT): (CANALÓ 1 + COL·LECTOR 2 + TERRASSA 2)
F) BAIXANT 6 (EXT): (CANALÓ 8)
-

158,44 m² de SUPERFÍCIE INCLINADA CORREGIDA

-

9,8 m² de SUPERFÍCIE INCLINADA CORREGIDA

-

3,89 de COBERTA INCLINADA CORREGIDA

-

14,18 m²

-

TOTAL DE SUPERFÍCIE CORREGIDA = 58,85 m²

-

TOTAL DE SUPERFÍCIE CORREGIDA = 182,42 m²

-

BAIXANT 6 : Ø 50 mm → mín Ø 100 mm (CANALÓ 8)

-

BAIXANT 1: Ø 90 mm → mín Ø 150 mm (CANALÓ 1)

de SUPERFÍCIE PLANA CORREGIDA

G) BAIXANT 7 (EXT): (CANALÓ 7 + ½ TERRASSA 1)
B) BAIXANT 2 (EXT): (CANALÓ 2 + ½ TERRASSA 3)
-

54,95 m² de COBERTA INCLINADA CORREGIDA

-

119,20 m² de SUPERFÍCIE INCLINADA CORREGIDA

-

3,89 m² de COBERTA INCLINADA CORREGIDA

-

17.94 m² (35,88 / 2 m²) de SUPERFÍCIE PLANA CORREGIDA

-

15,85 m² (31,69 / 2 m²) de SUPERFÍCIE PLANA CORREGIDA

-

TOTAL DE SUPERFÍCIE CORREGIDA = 137,1 m²

-

TOTAL DE SUPERFÍCIE CORREGIDA = 74,69 m²

-

BAIXANT 2 : Ø 75 mm → mín Ø 150 mm (CANALÓ 2)

-

BAIXANT 7 : Ø 63 mm → mín Ø 100 mm (CANALÓ7)

C) BAIXANT 3 (EXT): (CANALÓ 3)

-

34,83 m² de SUPERFÍCIE INCLINADA CORREGIDA

-

BAIXANT 3 : Ø 50 mm → mín Ø 100 mm (CANALÓ 3)
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H) BAIXANT 8 INT: (½ TERRASSA 1+ COL.LECTOR 3)

-

15,85 m² (31,69 / 2 m²) de SUPERFÍCIE PLANA CORREGIDA

-

31,69 m² de COBERTA PLANA CORREGIDA

-

54,95 m² de COBERTA INCLINADA CORREGIDA

-

3,89 m² de COBERTA INCLINADA CORREGIDA

-

TOTAL DE SUPERFÍCIE CORREGIDA = 106,38 m²

-

BAIXANT 8 : Ø 63 mm → mín Ø 100 mm (COL·LECTOR 3)

I)

BAIXANT 9 (EXT): ( CANALÓ 9)

-

158,44 m² de SUPERFÍCIE INCLINADA CORREGIDA

-

BAIXANT 9 : Ø 75 mm → mín Ø 150 mm (CANALÓ 9)

J)

BAIXANT 10 (EXT): ( CANALÓ 10)

-

119,20 m² de SUPERFÍCIE INCLINADA CORREGIDA

-

BAIXANT 10 : Ø 63 mm → mín Ø 150 mm (CANALÓ 10)
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CÀLCUL DELS COL·LECTORS PLUVIALS

La IL·LUSTRACIÓ 6.15, fa referència a la taula 4.9 de la HS5 del Codi Tècnic de la edificació, aquesta
ens permet calcular el diàmetre dels col·lectors a traves de la seva superfície corregida en projecció
horitzontal. Per a la realització dels col·lectors del palau s’ha tingut amb comte una pendent

dels col·lectors del 1 %, i un material de PVC.

Il·lustració 6. 16.- Diàmetre dels col·lectors d’aigües pluvials en funció de la seva superfície

A) COL.LECTOR 1 (1%): (BAIXANT 3)

-

34,83 m² de SUPERFÍCIE INCLINADA CORREGIDA

-

COL·LECTOR : Ø 90 mm → mín Ø 100 mm (BAIXANT 3)

B) COL·LECTOR 2 (1%): (BAIXANT 4)

-

9,8 m² de SUPERFÍCIE INCLINADA CORREGIDA

-

COL·LECTOR : Ø 90 mm → mín Ø 100 mm (BAIXANT 4)

C) COL·LECTOR 3 (1%): (BAIXANT 7)

-

54,95 m² de COBERTA INCLINADA CORREGIDA

-

3,89 m² de COBERTA INCLINADA CORREGIDA

-

15,85 m² (31,69 / 2 m²) de SUPERFÍCIE PLANA CORREGIDA

-

TOTAL DE SUPERFÍCIE CORREGIDA = 74,69 m²

-

COL·LECTOR : Ø 90 mm → mín Ø 100 mm (BAIXANT 7)

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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D) COL·LECTOR 4 (1%): (BAIXANT 8)

G) COL·LECTOR 7 (2%) (COL·LECTOR 4 + COL·LECTOR 6 + BAIXANT 10)

-

15,85 m² (31,69 / 2 m²) de SUPERFÍCIE PLANA CORREGIDA

-

15,85 m² (31,69 / 2 m²) de SUPERFÍCIE PLANA CORREGIDA

-

31,69 m² de COBERTA PLANA CORREGIDA

-

31,69 m² de COBERTA PLANA CORREGIDA

-

54,95 m² de COBERTA INCLINADA CORREGIDA

-

54,95 m² de COBERTA INCLINADA CORREGIDA

-

3,89 m² de COBERTA INCLINADA CORREGIDA

-

3,89 m² de COBERTA INCLINADA CORREGIDA

-

TOTAL DE SUPERFÍCIE CORREGIDA = 106,38 m²

-

119,20 m² de SUPERFÍCIE INCLINADA CORREGIDA

-

COL·LECTOR 4: Ø 90 mm → mín Ø 100 mm (BAIXANT 8)

-

17.94 m² (35,88 / 2 m²) de SUPERFÍCIE PLANA CORREGIDA

-

17.94 m² (35,88 / 2 m²) de SUPERFÍCIE PLANA CORREGIDA

-

34,83 m² de SUPERFÍCIE INCLINADA CORREGIDA

-

119,20 m² de SUPERFÍCIE INCLINADA CORREGIDA

E) COL·LECTOR 5 (2%) (BAIXANT 2)

-

119,20 m² de SUPERFÍCIE INCLINADA CORREGIDA

-

TOTAL DE SUPERFÍCIE CORREGIDA = 415,49 m²

-

17.94 m² (35,88 / 2 m²) de SUPERFÍCIE PLANA CORREGIDA

-

COL·LECTOR 7: Ø 150 mm

-

TOTAL DE SUPERFÍCIE CORREGIDA = 137,1 m²

-

COL·LECTOR 5: Ø 90 mm →mín Ø 150 mm (BAIXANT 2)

F) COL·LECTOR 6 (1%) (COL·LECTOR 5 + BAIXANT 5)

H) COL·LECTOR 8 (2%) (BAIXANT 1)

-

158,44 m² de SUPERFÍCIE INCLINADA CORREGIDA

-

9,8 m² de SUPERFÍCIE INCLINADA CORREGIDA

-

119,20 m² de SUPERFÍCIE INCLINADA CORREGIDA

-

14,18 m²

de SUPERFÍCIE PLANA CORREGIDA

-

17.94 m² (35,88 / 2 m²) de SUPERFÍCIE PLANA CORREGIDA

-

TOTAL DE SUPERFÍCIE CORREGIDA = 182,42 m²

-

17.94 m² (35,88 / 2 m²) de SUPERFÍCIE PLANA CORREGIDA

-

COL·LECTOR 8: Ø 110 mm → mín Ø 150 mm (BAIXANT 1)

-

34,83 m² de SUPERFÍCIE INCLINADA CORREGIDA

-

TOTAL DE SUPERFÍCIE CORREGIDA = 189,91 m²

I)

COL·LECTOR 9 (1%) (BAIXANT 1)

-

COL·LECTOR 6: Ø 110 mm → mín Ø 150 mm (COL·LECTOR 5)
-

119,20 m² de SUPERFÍCIE INCLINADA CORREGIDA

-

COL·LECTOR 9 Ø 90mm → mín Ø 150 mm (BAIXANT 1)
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CÀLCUL DEL DIPÒSIT

La il·lustració 6.16, que fa referència a la taula 4.9 del DB HS5 del CTE, ens permet calcular les

En el següent projecte s’ha tingut amb conte la col·locació de un dipòsit enterrat que servirà per

dimensions de les arquetes en funció de diàmetre de sortida del col·lector que corresponguin.

emmagatzemar les aigües pluvials. Un cop s’han realitzat els càlculs, s’ha obtingut un dipòsit de mínim
346,8 l, segons apartat 4.6.1 de la HS5. Per satisfer la demanda la demanda s’ha instalat un diposit de
500 l, que són els mínims, de la marca comercial LENTS amb unes dimensions 1,70 m x 0,77 m x 0,73
m

Il·lustració 6. 17.- Dimensions de les arquetes en funció del diàmetre de sortida

Vu= 0,3 Qb
Qb = (170 mm/h) x (1/100mm) x (1h/60s) x (40832 dm²) = 1156 dm³ /s
Vu = 1156 dm³ /s x 0,3 = 346.8 dm³

A) ARQUETA A (COL·LECTOR 4 DE SORTIDA)

-

Ø 100 → 40 x 40

B) ARQUETA B (COL·LECTOR 5 DE SORTIDA)

-

Ø 150 → 50 x 50

C) ARQUETA C (COL·LECTOR 6 DE SORTIDA)

-

Ø 150 → 50X50

D) ARQUETA D (COL·LECTOR 7 DE SORTIDA)

-

Ø 150 → 50 x 50

E) ARQUETA (COL·LECTOR 8 DE SORTIDA)

-

Ø 150 → 50 x 50

F) ARQUETA (COL·LECTOR 9 DE SORTIDA)

-

Ø 150 → 50 x 50

PROJECTISTA: LLUC CARLES OBIOL- DIRECTOR: DR J.M GÒMEZ SOBERÓN
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6.6/ DIMENSIONAMENT DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS
La il·lustració 6.17

,fa referència a la taula 4.1 del DB HS5 del CTE, ens mostra les unitats de

descàrrega (UD) que pertoquen a cada aparell sanitari, el diàmetre mínim dels sifons i la derivació
individual de cadascun. Aquesta taula ens permetrà calcular els ramals col·lectors, els baixants, els
col·lectors, les arquetes...

Il·lustració 6. 19.- Diàmetre del ramals entre els aparells sanitaris i baixants
A) RAMAL COL·LECTOR 1 (URINARIS AIXECATS)

-

10 URINARIS = 2 x 10 u = 20 (UD)

-

Ramal col·lector Ø 75 mm per paret

B) RAMAL COL·LECTOR 2 (INODOR)

-

1 INODOR = 1 x 5 u = 10 (UD)

-

Ramal col·lector Ø 65 mm per paret → mín Ø 110 mm (existència de inodor)

C) RAMAL COL·LECTOR 3 (INODOR)
Il·lustració 6. 18.- Unitats de descàrrega del aparells



-

1 INODOR = 1 x 5 u = 10 (UD)

-

Ramal col·lector Ø 65 mm per paret → mín Ø 110 mm (existència de inodor)

CÀLCUL DELS RAMALS COL·LECTORS
D) RAMAL COL·LECTOR 4 (LAVABO)

La il·lustració 6.18, fa referència a la taula 4.3 del DB HS5 CTE, aquests ens mostra els diàmetres dels
ramals col·lectors entre aparells sanitaris i baixants per a un material de PVC. Per a la realització dels

-

5 LAVABOS = 5 x 2 u = 10 (UD)

ramals col·lectors s’ha aplicat una pendent del 2%.

-

Ramal col·lector Ø 63 mm per paret

E) RAMAL COL·LECTOR 5 (INODOR)

-

2 INODOR = 2 x 5 u = 10 (UD)

-

Ramal col·lector Ø 63 mm per paret → mín Ø 110 mm (existència de inodor)
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F) RAMAL COL·LECTOR 5 (INODOR)

A) BAIXANT 1 (RAMAL COL·LECTOR 1)

-

5 LAVABOS = 5 x 2 u = 10 (UD)

-

10 URINARIS = 2 X 5 u = 10 (UD)

-

Ramal col·lector Ø 63 mm per paret

-

Baixant Ø 50 mm → mín Ø 75 mm (ramal col·lector)

B) BAIXANT 2 ( RAMAL COL·LECTOR 2 + 3)

G) RAMAL COL·LECTOR 1-3 (BAIXANT 1)

-

LAVABOS = 5 x 2 u = 10 (UD)

-

Ramal col·lector Ø 63 mm per falç sostre → mín Ø 75 mm (Baixant 1)

-

2 INODOR = 5 (UD) x 2 = 10 (UD)

-

Baixant Ø 50 mm → mín Ø 110 mm (ramal col·lector)

C) BAIXANT 3 ( RAMAL COL·LECTOR 1 +2 +3 )
H) RAMAL COL·LECTOR 2-3 (BAIXANT 2)
-

5 LAVABOS = 5 x 2 u = 10 (UD)

-

2 INODOR = 5 (UD) x 2 = 10 (UD)

-

2 INODORS = 2 x 5 u = 10 (UD)

-

Ramal col·lector Ø 63 mm per falç sostre → mín Ø 110 mm (Baixant 2)

-

10 URINARIS = 2 X 5 u = 10 (UD)

-

Baixant Ø 90 mm → mín Ø 110 mm (ramal col·lector)



CÀLCUL DELS BAIXANTS

D) BAIXANT 4 ( RAMAL COL·LECTOR 5)

La il·lustració 6.19, fa referència a la taula 4.4 de la HS5 del Codi Tècnic de la edificació, ens mostra els

-

2 INODOR = 5 (UD) x 2 = 10 (UD)

diàmetres dels baixants segons el número d’alçàries de l’edifici i el número de unitats de descàrrega i

-

Baixant Ø 50 mm → mín Ø 110 mm (ramal col·lector)

els seu diàmetre. Aquest sempre serà de PVC.
E) BAIXANT 5 (RAMAL COL·LECTOR 6)

-

5 LAVABOS = 5 x 2 u = 10 (UD)

-

Baixant Ø 50 mm → mín Ø 63 mm (ramal col·lector)

F) BAIXANT 6 (RAMAL COL·LECTOR 6)

Il·lustració 6. 20.- Diàmetre dels baixants

-

1 FONT = 0,5 x 1 u = 0,5 (UD)

-

Baixant Ø 50 mm
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D) COL·LECTOR J-I (COL·LECTOR KJ – COL·LECTOR LJ)

CALCUL DE COL·LECTORS

La il·lustració 6.20, fa referència a la taula 4.5 de la HS5 del Codi Tècnic de la edificació, ens mostra els
diàmetres dels col·lector horitzontals en funció del número màxim de unitats que hi arriben, Aquests

-

2 FONTS = 0,5 x 1 u = 1 (UD)

-

Col·lector Ø 50 mm enterrat

seran de PVC i tindrà una pendent del 2%.
E) COL·LECTOR H-I (RENTAPLATS + AIXETA)

-

1 RENTAPLATS = 0,5 x 1 u = 1 (UD)

-

1 LAVABO = 2 x 1 u = 2 (UD)

-

Col·lector Ø 50 mm enterrat

F) COL·LECTOR I-C (COL·LECTOR HI + COL·LECTOR JI)

Il·lustració 6. 21.- Diàmetre dels col·lectors per a diferents pendents

-

2 FONTS = 0,5 x 1 u = 1 (UD)

-

1 RENTAPLATS = 0,5 x 1 u = 1 (UD)

-

1 LAVABO = 2 x 1 u = 2 (UD)

-

Col·lector Ø 50 mm enterrat

A) COL·LECTOR A-B (BAIXANT 3)
G) COL·LECTOR F-E (LAVABO)
-

5 LAVABOS = 5 x 2 u = 10 (UD)

-

2 INODORS = 2 x 5 u = 10 (UD)

-

1 LAVABO = 2 x 1 u = 2 (UD)

-

10 URINARIS = 2 X 5 u = 10 (UD)

-

Col·lector Ø 50 mm enterrat

-

Col·lector Ø 75 mm enterrat → mín Ø 110 mm (baixant 3)
H) COL·LECTOR G-E (LAVABO)

B) COL·LECTOR K-J (BAIXANT 6)

-

1 FONT = 0,5 x 1 u = 1 (UD)

-

Col·lector Ø 50 mm enterrat

-

1 LAVABO = 2 x 1 u = 2 (UD)

-

Col·lector Ø 50 mm enterrat

I)

COL·LECTOR E-C (COL·LECTOR F-E + COL·LECTOR G-E + BAIXANT 4)

C) COL·LECTOR L-J
-

2 LAVABO = 2 x 2 u = 4 (UD)

-

1 FONT = 0,5 x 1 u = 1 (UD)

-

2 INODOR = 5 (UD) x 2 = 10 (UD)

-

Col·lector Ø 50 mm enterrat

-

Col·lector Ø 50 mm enterrat → mín Ø 110 mm (baixant 4)
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J) COL·LECTOR D-C (BAIXANT 5 + INODOR)



-

5 LAVABOS = 5 x 2 u = 10 (UD)

La il·lustració 6.21, fa referència a la taula 4.13 de la HS5 del Codi Tècnic de la edificació, aquestes ens

-

1 INODOR = 5 x 1 u = 5 (UD)

permet calcular les dimensions de les arquetes en funció del diàmetre del col·lector de sortida.

-

Col·lector Ø 50 mm → mín Ø 110 mm (inodor)

CALCUL DE ARQUETES

K) COL·LECTOR C-A (COL·LECTOR DC + COL·LECTOR IC + COL·LECTOR CE)

-

5 LAVABOS = 5 x 2 u = 10 (UD)

-

2 FONTS = 0,5 x 1 u = 1 (UD)

-

1 RENTAPLATS = 0,5 x 1 u = 1 (UD)

-

1 LAVABO = 2 x 1 u = 2 (UD)

-

2 LAVABO = 2 x 2 u = 4 (UD)

ARQUETA C = Ø 110 → 50 x 50

-

3 INODOR = 5 (UD) x 2 = 15 (UD)

ARQUETA D = Ø 110 → 50 x 50

-

Col·lector Ø 75 mm → mín Ø 110 mm (col·lector E-C)

ARQUETA E = Ø 110 → 50 x 50

L) COL·LECTOR A-0 (COL·LECTOR AB + COL·LECTOR AC)
-

5 LAVABOS = 5 x 2 u = 10 (UD)

-

2 INODORS = 2 x 5 u = 10 (UD)

-

10 URINARIS = 2 X 5 u = 10 (UD)

-

5 LAVABOS = 5 x 2 u = 10 (UD)

-

2 FONTS = 0,5 x 1 u = 1 (UD)

-

1 RENTAPLATS = 0,5 x 1 u = 1 (UD)

-

1 LAVABO = 2 x 1 u = 2 (UD)

-

2 LAVABO = 2 x 2 u = 4 (UD)

-

3 INODOR = 5 (UD) x 3 = 15 (UD)

-

Col·lector Ø 90 mm → mín Ø 110 mm (col·lector AB o col·lector AC)

Il·lustració 6. 22.- Diàmetre de les arquetes en funció del diàmetre de sortida

ARQUETA A = Ø 110 → 50 x 50
ARQUETA B = Ø 110 → 50 x 50
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6.7 / CALCUL I DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT

6.7.1/ PREVISIÓ DECÀRREGUES
A) QUADRE SECUNDARI PLANTA BAIXA I INTERMITJA

-

LÍNEA IL·LUMINACIÓ: 2.300 W x 3 línies + 1.150 W = 8.050 W

-

LINEA D’ENDOLLS: 3.680 W x 4 línies = 14.720 W

B) QUADRE SECUNDARI PLANTA PRIMERA

-

LÍNEA IL·LUMINACIÓ: 2.300 W x 3 línies + 1.150 W = 8.050 W

-

LINEA D’ENDOLLS: 3.680 W x 3 línies = 11.040 W

C) QUADRE SECUNDARI PLANTA GOLFA I COBERTA

-

LÍNEA IL·LUMINACIÓ: 2.300 W x 3 línies + 1.150 W = 8.050 W

-

LINEA D’ENDOLLS: 3.680 W x 3 línies = 11.040 W

D) ASCENSOR

-

MOTOR = 3.500 W

-

IL·LUMINACIÓ CABINA = 1.150 W

-

IL·LUMINACIÓ FORAT= 1.150 W

-

IL·LUMINACIÓ EMERGÈNCIA = 1.150 W

-

TOTAL = 6.950 W

E) TELECOMUNICACIONS

-

TELECOMUNICACIONS = 1.500 W

F) JARDÍ

-

IL·LUMINACIÓ EXTERIOR = 2.300 W

-

ENDOLLS EXTERIORS = 3.680 W

-

BOMBA AIGUA= 100 W

-

TOTAL = 6.050 W

G) AIRE ACONDICIONAT

-

UNITAT INTERIOR 1 (PB) = 6.521 W

-

UNITAT INTERIOR 2 (PB) = 6.556 W

-

UNITAT INTERIOR 3 (PB) = 4.795 W

-

UNITAT INTERIOR 4 (PB) = 6.097 W

-

UNITAT INTERIOR 5 (PB) = 6.660 W

-

UNITAT INTERIOR 6 (PB) = 4.216 W

-

UNITAT INTERIOR 7 (PB) = 7.667 W

-

UNITAT INTERIOR 8 (PB): 7.100 W

-

TOTAL PLANTA BAIXA = 49.612 W

-

UNITAT INTERIOR 1 (PI) : 4.631 W

-

TOTAL PLANTA INTERMITJA = 4.631 W

-

UNITAT INTERIOR 1 (P1): 8.134 W

-

UNITAT INTERIOR 2 (P1): 6.387 W

-

UNITAT INTERIOR 3 (P1): 5.666 W

-

UNITAT INTERIOR 4 (P1): 5.616 W

-

UNITAT INTERIOR 5 (P1): 10.128 W

-

UNITAT INTERIOR 6 (P1): 7.603 W

-

UNITAT INTERIOR 7 (P1): 7.197 W

-

UNITAT INTERIOR 8 (P1): 6.662 W

-

UNITAT INTERIOR 9 (P1): 5.645 W

-

TOTAL PLANTA PRIMERA= 63.037 W
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-

UNITAT INTERIOR 1 (PG): 5.156 W

-

UNITAT INTERIOR 2 (PG): 5.793 W

-

UNITAT INTERIOR 3 (PG): 6.853 W

-

UNITAT INTERIOR 4 (PG): 6.133 W

-

UNITAT INTERIOR 5 (PG): 5.603 W

-

TOTAL PLANTA GOLFA= 29.538 W

-

POTÈNCIA A PREVEURE
A) QUADRE SECUNDARI PLANTA BAIXA I INTERMITJA:

-

LÍNEA IL·LUMINACIÓ = 8.050 W x 0,8 = 6.440 W

-

LÍNEA ENDOLLS = 14.740 W x 0,6 = 8.844 W

-

TOTAL QUADRE = 15.284 W

TOTAL = 146.818 W
B) QUADRE SECUNDARI PLANTA PRIMERA

H) CUINA I BANYS

-

LÍNEA IL·LUMINACIÓ = 8.050 W x 0,8 = 6.440 W

-

LÍNEA ENDOLLS = 11.040 W x 0,6 = 6.624 W

-

TOTAL QUADRE = 13.064 W

-

SECADORS: 2200 W x 3 línies = 7.360 W

-

NEVERA + NEVERA INDUSTRIAL= 2.350 W

-

CAFETERA = 5.750 W

-

CALENTADOR = 24.000 W

-

FREGIDORA + MICROONES = 3.600 W

-

LÍNEA IL·LUMINACIÓ = 8.050 W x 0,8 = 6.440 W

-

CAMPANA EXTRACTORA = 2.350 W

-

LÍNEA ENDOLLS = 11.040 W x 0,6 = 6.624 W

-

RENTAPLATS = 3.600 W

-

TOTAL QUADRE = 13.064 W

-

FORN = 14.490 W

-

VITROCERÀMICA INDUCCIÓ = 7.360 W

D) SERVEIS GENERALS

-

TOTAL = 70.860 W

-

ASCENSOR = 6.950 W

-

TELECOMUNICACIONS = 1.500 W

-

TOTAL = 8.450 W

C) QUADRE SECUNDARI PLANTA GOLFA I COBERTA

E) JARDÍ

-

JARDÍ = 6.050 W x 0,5 = 3.025 W

F) AIRE ACONDICIONAT

-

AIRE ACONDICIONAT = 146.818 W
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G) BANYS =



-

La Il·lustració 6.22, fa referència a la taula ITC-BT-19 de la REBT, aquesta ens permetrà calcular la

SECADORS: 2200 W x 3 línies = 7.360 W x 0,7 = 5152

LÍNEA GENERAL D’ALIMENTACIÓ

Línea General d’Alimentació, tots i que s’haurà de comprovar si la secció suporta el amperatge a
través de la següent expressió que hi ha sota de la taula esmentada, i que serveix per a la línea
H)

-

I)

CUINA =

trifàsica .

APARELLS = 63.500 W x 0,7 = 44.450 W

RESUM TOTAL: 236.427 W ≈ 236,42 KW

6.7.2/ CALCUL


INTENSITAT ADMISIBLE

-

IADM MÀX = P / V = (236.427 W) / (√3 x 400 x 85)

-

IADM MÀX = (236.427 W) / (√3 x 400 x 85)

-

IADM MÀX = (236.427 KW) / 588,9)

-

IADM MÀX = 401,47 A → IGM = 404 A → ICP = 404 A



ESCOMEÇA

SUBTERRANEA 400/230 → ENTERRADA → 4 x 185 mm2 Cu.



CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ

→ CGP 9 ENTERRADA (INFERIOR-SUPERIOR)
Fusible de 630 Ampers

Il·lustració 6. 23.- Amperatge que suportà cada secció de diàmetre
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e < 0,5

( 117.778 ) / (537.600) < 1

( P x L ) / (56 X S X V X V/100) > 0,5

0,21 < 1 → 4 x 6 + 6 Tmm2 Cu

P = Potència Total

-

Climatització p1 “TRIF” → 63.037 W / 588,98 ≈ 120 A → 706.077,6 W; Ø70mm2

L = Distància fins al punt més allunyat
V = 230 V
S = 300 mm2

(706.077,6 W x 25 m ) / (56 x 70 x 400 x 400/100) < 1
( 1.766.940 ) / (6.272.000) < 1
0,28 < 1 → 4 x 32 + 16 Tmm2 Cu

( 236.427 W x 2 m ) / (56 x 300 x 400 x 400/100) < 0,5
( 472.854 ) / (26.880.000) < 0,5
0,02< 0,5 → 3 x 300 + 150 mm2 Cu



-

DERIVACIONS INDIVIDUALS.

Per a les derivacions

Climatització Golfa (1) “TRIF” → 10.949 / 588,98 → 18,58 A ≈ 25 A → 14.724,5 W; Ø6mm2

( 14.724,5 W x 30 m ) / (56 x 6 x 400 x 400/100) < 1
( 441.735 ) / (537,600) < 1

dels circuits que s’han plantejat per a les instal·lacions s’han utilitzat dues

0,82 < 1 → 4 x 6 + 6 Tmm2 Cu

expressions en funció de si el circuit es monofàsic o si és trifàsic.
-

MONOFÀSIC: ( 2 x P x L ) / (56 X S X V X V/100) < 1 (on V = 230 V)

Climatització Golfa (2) “TRIF” → 18.589W/ 588,98V = 31,46 A ≈ 32 A → 18.847,36 W ; Ø6mm2

TRIFÀSIC: ( P x L ) / (56 X S X V X V/100) < 1 (on V = 400 V)
(18.847,36 W x 20 m ) / (56 x 6 x 400 x 400/100) < 1
-

Il·luminació (10 circuits) “MON”→ 10 A → 2.300 W → 2 x 1,5+1,5 Tmm

-

Endolls (11 circuits) “MON” → 16 A → 3.680 W → 2 x 2,5+1,5 Tmm2

-

Altres il·luminacions (3 circuits) “MON” → 5 A → 1.150 W → 2 x 1,5 + 1,5 Tmm2

-

Motor (1 circuit) “TRIF”→ 7,5 A → 3.500 W → 4 x 2,5 + 2,5 Tmm2

-

Telecos (1circuit) “MON” → 10 A → 1.500 W → 2 x 1,5 + 1,5T Tmm2

-

Climatització pb “TRIF” → 49.612 W / 588,98 = 84,23 A ≈ 90 A → 53.000 W; Ø35 mm

2

( 376.947,2 ) / (537.600) < 1
0,70 < 1 → 4 x 6 + 6 Tmm2 Cu

-

Bomba d’aigua “MON” → 100 W/ 230 = 0,43 A ≈ 3 A → 690 W ; Ø6mm2

(2 x 690 W x 10 m ) / (56 x 6 x 230 x 230/100) < 1
2

( 13.800 ) / (177.744) < 1
0,07 < 1 → 4 x 6 + 6 Tmm2 Cu

( 53.000 W x 15 m ) / (56 x 35 x 400 x 400/100) < 1
( 795.000 ) / (3.136.000) < 1
0,25 < 1 → 4 x 25 + 25 Tmm2 Cu

-

-

Secador Banys (3 circuits) “TRIF”→ 2300 W / 588,98 = 3,9 A ≈ 5 A → 2.944,9 W; Ø6mm2

Climatització pi “TRIF” → 4.631 W / 588,98 = 7,8 A ≈ 10 A → 5.889,8 W; Ø35 mm2
( 2.944,9 W x 9 m ) / (56 x 6 x 400 x 400/100) < 1
( 26.504 ) / (537.600) < 1

( 5.888,90 W x 20 m ) / (56 x 6 x 400 x 400/100) < 1

0,04 < 1 → 4 x 6 + 6 Tmm2 Cu
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-

Neveres “TRIF” → 2.200 W / 588,98 = 3,74 ≈ 5 A → 2.944,9 W ; Ø6mm2

-

Rentaplats “TRIF” → 3500 W / 588,985 = 5,94 A ≈ 7,5 A → 4.417,35 W; Ø6mm2

( 2.944,9 W x 9 m ) / (56 x 6 x 400 x 400/100) < 1

(4.417,35 W x 13 m ) / (56 x 6 x 400 x 400/100) < 1

( 26.504 ) / (537.600) < 1

( 57.425,55 ) / (537.600) < 1

0,04 < 1 → 4 x 6 + 6 Tmm2 Cu

-

Cafetera “TRIF” → 5.750 W / 588,98 = 9,76 ≈ 10 A → 5.889,8 W; Ø6mm2

0,10 < 1 → 4 x 6 + 16 Tmm2 Cu

-

Forn “TRIF” → 11.000 W / 588,98 = 18,67 ≈ 20 A → 11.779,6 W; Ø6mm2

(11.779,6 x 10 m ) / (56 x 6 x 400 x 400/100) < 1

(5.889,8 W x 10 m ) / (56 x 6 x 400 x 400/100) < 1

( 117.796 ) / (537.600) < 1

( 58.898 ) / (537.600) < 1

0,21 < 1 → 4 x 6 + 6 Tmm2 Cu

0,10 < 1 → 4 x 6 + 6 Tmm2 Cu
-

Calentador “TRIF” → 24.000 W / 588,98 = 40,74 A ≈ 45 A → 26.504 W; Ø16mm2

-

Vitroceràmica “TRIF” → 6.900 W / 588,98 = 11,71 ≈ 15 A → 8.834,7 W; Ø6mm2

(26.504 W x 10 m ) / (56 x 16 x 400 x 400/100) < 1

(8.834,7 x 10 m ) / (56 x 6 x 230 x 230/100) < 1

( 265.040 ) / (1.433.600) < 1

( 88.347 ) / (537.600) < 1

0,18 < 1 → 4 x 16 + 16 Tmm2 Cu

-

Fregidora + Microones “TRIF” → 2.800 W / 588,98 = 4,75 ≈ 5 A → 2.944,9 W; Ø6mm2

0,16 < 1 → 4 x 6 + 6 Tmm2 Cu

-

Der. Secundaria de PB i PI “TRIF” → 15.284 W / 588,98 V = 25,95 A ≈ 30 A → 17.669,4 W

Ø6mm2

(2.944,9 W x 10 m ) / (56 x 6 x 400 x 400/100) < 1

(17.669,4 x 9 m ) / (56 x 6 x 400 x 400/100) < 1

( 259.111,6 ) / (537.600) < 1

( 159.024,6 ) / (537.600) < 1

0,48 < 1 → 4 x 6 + 6 Tmm Cu

0,29 < 1 → 4 x 6 + 6 Tmm2 Cu

2

-

Campana extractora “TRIF” → 2000 W / 588,985 → 3,39 A ≈ 3,5 A → 2.061,43 W; Ø6mm2

-

Der. Sec. (MON) de P1 i PG ( 2circuits) → 13.064 / 230 V = 56,8 A ≈ 63 A → 14.490 W

Ø16mm2
(2.061,43 W x 10 m ) / (56 x 6 x 400 x 400/100) < 1
( 20.614,3 ) / (537.600) < 1

(2 x 8.280 W x 9 m ) / (56 x 16 x 230 x 230/100) < 1

0,04 < 1 → 4 x 6 + 16 Tmm2 Cu

( 149.040 ) / (473.984) < 1
0,31 < 1 → 2 x 16 + 16 Tmm2 Cu
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-

Der. Sec. (Trif) de Ascensor → 6.950 W / 588,98 V = 11,80 A ≈ 16 A → 9.423,68 W Ø 6mm2

( 169.608,96 ) / (537.600) < 1

( 530,083 ) / (3.136.000) < 1

Der. Secundaria (Mon) de Telecos → 1.500 W / 230 V = 6,52 A ≈ 7,5 A → 1.725 W; Ø 6mm2

(2 x 1.725 W x 3 m ) / (56 x 6 x 230 x 230/100) < 1
( 10.350) / (177.744) < 1
0,06 < 1 → 2 x 6 + 6 Tmm2 Cu
Der. Secundaria (Trif) de A.A → 146.818 W / 588,98 V = 249,27 A ≈ 250 A → 147.245 W, Ø

185 mm2

(147.245 W x 10 m ) / (56 x 185 x 400 x 400/100) < 1
( 1.472.450 ) / (16.576.000) < 1
0,08 < 1 → 4 x 185 + 90 Tmm2 Cu

-

Der. Secundaria (Mon) del Jardí → 3.025 W / 230 V = 13,15 A ≈ 16 A → 3.680 W; Ø 185 mm2

(3.680 x 10 m ) / (56 x 6 x 230x 230/100) < 1
( 36.800 ) / (177.744) < 1
0,20 < 1 → 2 x 6 + 6 Tmm2 Cu

-

mm2

(53.008,2 x 10 m ) / (56 x 35 x 400x 400/100) < 1

0,31 < 1 → 4 x 6 + 6 Tmm Cu

-

Der. Secundaria (Trif) Cuina ½ → 44.450 W / 588,98 V = 75,46 ≈ 90 A → 53.008,2 W; Ø 35

(9.423,68 W x 8 m ) / (56 x 6 x 400 x 400/100) < 1
2

-
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Der. Secundaria (Trif) Banys → 3.025 W / 588,98 V = 5,13 A ≈ 7,5 A → 4.417,35 W; Ø 6 mm2

(4.417,35 x 12 m ) / (56 x 6 x 400x 400/100) < 1
( 53.008,2 ) / (537.600) < 1
0,01 < 1 → 4 x 6 + 6 Tmm2 Cu

0,16 < 1 → 35 x 35 + 6 Tm2 Cu
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6.8/ CLIMATITZACIÓ
Per a la realització de la climatització del Palau s’ha decidit col·locar dos tipus de sistemes; El primer és
un sistema de bomba de calor amb retorn plenum, que s’utilitza en la planta baixa, planta primera i en
planta golfa, i el segon és un split que ho fa en la planta intermitja.

Per a la demanda de calefacció i aire condicionat s’ha realitzat calculat la potència de totes les zones a
traves d’un programa de càlcul de conductes (en l’annex es poden veure les fitxes de justificació).

6.9 / SISTEMA DE PROTECCIÓ PARALLAMPS (SUA 8)
Aquest apartat ens serveix per verificar si serà necessari la instal·lació d’un sistema de protecció contra
llampecs, si la freqüència d’impactes (NE) és major a la el risc admissible (NA), haurem de col·locar una
protecció contrallampec.
NE = NG x Ae x C1 x 10-6
NG = És la densitat d’impactes per un any, i segons la Il·lustració 6.23 és de 2,5. Aquesta fa referència a
la Figura 1.1 del Mapa de densitats de impactes sobre el terreny, de la DB SUA8 CTE.

6.8.1/ BOMBA DE CALOR
S’ha col·locat un sistema en planta baixa, un en planta primera i dos em planta golfa. A continuació ens
mostra totes les característiques que ha de tenir aquest sistema amb una breu descripció:
-

Sistema de instal·lació centralitzada: vol dir que cadascun dels sistemes només pot regular una
temperatura per a cadascuna de les diferents sales.

-

Sistema de condensació aire-aire.

-

Sistema reversible: és reversible ja que tant pot tenir aire condicionat com calefacció, depenent de
la època o estació de l’any

-

Sistema de compacte: això vol dir que està format per una sola unitat que està situada al terrat que
li correspongui.

6.8.2/ SPLIT
S’ha col·locat un sistema de split convencional en la planta intermitja. A continuació ens mostra totes
les característiques que ha de tenir :

-

Sistema de instal·lació autònom: s’utilitzà en llocs petits, en aquest cas la sala d’informàtica

-

Sistema de condensació per aigua; el sistema és refreda per aigua.

-

Sistema reversible: és reversible ja que tant pot tenir aire condicionat com calefacció, depenent de

Il·lustració 6. 24.- Mapa de densitat d’impactes sobre el terreny dintre la península ibèrica

la època o estació de l’any
-

Sistema de configuració partida: és un sistema de configuració partida; això vol dir que està format
per una unitat interior i una altre exterior situat al terrat de la planta primera.

Ae = Superfície de captura equivalent del edifici aïllat en m2, que és la delimitada per una línea
traçada a una distància 3H de cada un dels punts del perímetre del edifici, sen H la altura del edifici
en el punt del perímetre a considerar, en aquest cas és de 5.993 m2
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El valor de C1, el trobem en la il·lustració 6.24, aquesta fa referència la taula 1.1 de la DB SUA8
CTE. C1 és el coeficient i en aquest cas te un valor de 0,5.
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NE > NA
NE = NG x Ae x C1 x 10-6 = 2,5 x 5.993 x 0,0000005 = 0,0074
-3

NA = (5,5 / (C2 x C3 x C4 x C5)) x 10 = (5,5 / (3 x 1x 3 x 1)) x 0,001 = 0,0006

NE > NA → Farà falta protecció

Per saber el tipus de instal·lació exigida necessitarem per una banda trobar la Eficàcia, aquesta
s’aconsegueix a través de la següent formula, i per un altre comprovar amb la il·lustració 6.25, que fa
referència a la taula 2.1 del DB SUA8 del CTE, el nivell de protecció que és necessita. En el cas del
Il·lustració 6. 25.- Coeficient C1

Palau és pot observar com és un nivell de protecció 3.

E = 1 – ((NA) / (NE))

NA = (5,5 / (C2 x C3 x C4 x C5)) x 10-3

E = 1 - (0,0006)/(0,0074)

Els valors de C2 C3 , C4 , C5, és poden extreure de la il·lustració 6.25, aquesta fa referència a les
taules 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5, de la DB SUA8 CTE

E = 0,91

Il·lustració 6. 27.- Nivell de protecció parallamps

Il·lustració 6. 26.- Taules de coeficients C2, C3, C4, C5
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6.10 / TELECOMUNICACIONS
En l’apartat de telecomunicacions s’ha col·locat 4 línees; una de imatge i so, una de telèfon, una de
Internet i una de reserva. Per a la confecció del circuit s’ha decidit col·locar un RITU ,que està situat a
la entrada de l’edifici amb unes dimensions de 2000 x 1000 x 500, degut a que existeixen només 3
plantes reals.

Cadascuna

de les plantes conté la seva caixa de registre i la seves derivacions

secundaries fins als PAU (punt d’accés al usuari). En planta coberta i com és lògic s’ha col·locat una
antena per a rebre senyal.
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7/ PRESSUPOSTOS
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18)

INSTAL·LACIÓ DE GAS ...............................................................................................................

880,68 €

19)

INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I APARELLS SANITARIS .....................................................

9.198,29 €

20)

INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT ................................................................................................ 23.059,19 €

21)

INSTAL·LACIÓ D’AUDIOVISUAL I COMUNICACIÓ....................................................................

22)

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ ................................................................................................. 13.045,72 €

23)

JARDINERIA .................................................................................................................................

24)

SEGURETAT I SALUT ................................................................................................................. 27.469,80 €

24)

VARIS ...........................................................................................................................................

Aquest apartat es pretén donar una llista de tots capítols del pressupost de tota la obra, i del pressupost
final d’aquesta. Si es volen consultar les partides desglossades estan en l’annex del projecte que fa
referència al volum 3 d’aquest mateix.

1)

2)

3)

4)

5)

6.418,88 €

ENDERROC .................................................................................................................................. 27.535,33 €

ACONDICIONAMENT DEL TERRENYS ...................................................................................... 6.285,25 €
504,72 €

FONAMENTACIÓ.......................................................................................................................... 12.587,06 €

ESTRUCUTURA DE FORMIGÓ ARMAT ..................................................................................... 4.091,86 €
111,73 €

RAM DE PALETA .......................................................................................................................... 10.942,81 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6)

PEDRA I MARBRE ........................................................................................................................

7)

COBERTES ................................................................................................................................... 41.112,24 €

8)

REVESTIMENTS........................................................................................................................... 72.124,41 €

9)

PAVIMENTS .................................................................................................................................. 23.956,68 €

10)

836,91 €

CARPINTERIA EXTERIOR ........................................................................................................... 38.419,88 €

PRESSUPOST D’EXECUSIÓ MATERIAL
GASTOS GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL (19%)

594.903,72€
113.031,71€

SUMA

707.935,42€

IVA (21%)

148.666,44€

TOTAL DEL PRESSUPOST PER CONTRATA
PERMÍS D’OBRES MUNICIPALS (3%)

11)

CARPINTERIA INTERIOR ............................................................................................................ 10.227,46 €

12)

SERRALLERIA .............................................................................................................................. 7.028,02 €

13)

VIDRIERA...................................................................................................................................... 35.971,65 €

14)

PINTURA ....................................................................................................................................... 95.413,38 €

15)

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ ...................................................................... 6.893,83 €

16)

INSTAL·LACIÓ DE ELECTRICITAT ............................................................................................. 10.638,21 €

17)

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ ........................................................................................... 6.918,59 €

TOTAL

856.6061,86€
25.698,06€
882.299,93€
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TREBALLS CITATS
Balada, V. Almunia.
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CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS
Haver realitzat aquest treball m’ha ajudat a endinsar-me i familiaritzar-me en un projecte de grans

Bel Beltran, Agustí. «De Gran Gala al Palacio.» Revista Local lo Rafal Any.

dimensions. He realitzat un aixecament del projecte amb l’ajuda de una Estació Total, he estudiat la

Bel Beltran, Agustí. «El noble Senyor Don Jeroni i Pastor, un cavaller canareu.» Revista Local lo Rafal

història de la construcció tant sigui en documents com en inspecciones tècniques visuals, he estudiat i

Any.

realitzat unes fitxes de patologia que m’han ajudat a entendre aquestes, he estudiat i treballat el Codi

Matamoros, Canonge. Història de mi pueblo. Tortosa, 1922.

Tècnics de la edificació per a la aplicació del projecte, he buscat informació sobre normatives
municipal, he realitzat un projecte d’enderroc amb plànols i fitxes...

En resum, he realitzar un projecte molt complert amb el màxim de les matèries, per d’aquesta manera
poder desenvolupar i assimilar moltes d’aquestes que s’han realitzat en el Grau, i que de ben segur que
em serviran en el meu futur professional.
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