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Projecte tècnic de Rehabilitació de façanes i coberta amb adequació energètica, i execució de noves instal·lacions (adequació a la normativa actual).

RESUM

El present treball s’ha realitzat amb el principal propòsit de documentar de manera ampliada, com
adaptaríem a la normativa actual un edifici realitzat a l’eixample de Barcelona a mitjans del segle XX.
L’edifici utilitzat es un edifici de vivendes i locals comercials que es troba al carrer Valencia nº 57
cantonada amb el carrer Rocafort, es un edifici en xamfrà de PB+3PP i badalot.
La primera part del treball la he dedicat a la investigació històrica i a la recerca d’informació necessària
per a poder classificar els sistemes constructius de l’època amb l’edifici que estic treballant. He realitzat
varies visites a l’Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona, on he recopilat dades del projecte (llicencies,
plànols, dates d’execució, dades del propietari i del arquitecte,etc.). També he realitzat visites al
departament d’urbanisme de l’ajuntament de Barcelona, on he pogut aconseguir informació per a saber si
l’edifici tenia algun tipus de catalogació, i quins marges d’intervenció ens permet.

ÍNDEX

1 .INTRODUCCIÓ
2. MEMORIA DESCRIPTIVA
3.MEMORIA CONSTRUCTIVA
4. DIAGNOSIS: DESCRIPCIÓ I ANALISIS DE L’ESTAT ACTUAL DE L’EDICIFI
5. ACTUACIONS A L’EDIFICACIÓ
ANNEX 1: DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA

Amb la facilitat de poder accedir a l’edifici les vegades que he necessitat, he pogut concretar les
característiques constructives de l’edifici, l’estat estructural, les patologies existents amb el pas dels anys,
comprovació dels amidaments amb respecte al projecte inicial, estat de les instal·lacions, etc.).

ANNEX 2: CÀLCULS JUSTIFICATIUS
ANNEX 3: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

A partir de les dades anteriors he realitzat els següents treballs:
ANNEX 4: AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Aixecaments detallats de l’estat actual amb una descripció gràfica y escrita dels materials i tècniques
emprades a l’època, amb dades concretes tant de les façanes, coberta per a poder realitzar un càlcul de les
transmitàncies tèrmiques de cada punt influent de l’edifici. He fet un aixecament de les instal·lacions
actuals de l’edifici i el recorregut des de l’entrada al l’edifici fins a l’arribada a cada una de les vivendes
i locals, amb tot tipus de detalls necessaris per a entendre com es va realitzar el projecte inicial.
Elaboració de nous càlculs, tant de les instal·lacions com de l’estructura per a la col·locació del nou
ascensor, com de la transmitància tèrmica dels nous materials proposats.
Aquests càlculs van lligats a plànols de detall dels nous sistemes constructius i a processos constructius
d’intervenció.
Tots els objectius d’aquest treball, van lligats a la normativa que ens marca el C.T.E. en cada un dels
seus camps d’aplicació.
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1 INTRODUCCIÓ
El propòsit principal es el de realitzar un projecte on aportar documentació gràfica i escrita per a
millorar la eficiència energètica de l’edifici, la millora de les instal·lacions i l’accessibilitat de les zones
comuns aplicat al C.T.E.
Dins dels objectius del projecte es contemplaran els següents punts:

2 MEMORIA DESCRIPTIVA: Informació rellevant de l’edificació.
2.1 Situació.

- Realitzar les visites necessàries a l’edifici, per tal de fer un treball concret tant de l’estat actual com de
les noves solucions que s’aplicaran. Aquestes visites aniran acompanyades d’un seguiment tant de la
documentació de l’Arxiu Històric com de la documentació de la nova normativa a aplicar.

- Realitzar documents gràfics on es pugui aprecia l’arquitectura, el sistema constructiu, materials i detalls
generals tant de les façanes com de l’interior de l’edifici.

- Realitzar documents gràfics amb les noves intervencions i processos de les mateixes.

- Realitzar documentació amb les lesions actuals de l’edifici on poder justificar les pertinents
intervencions.

- Realitzar els càlculs justificatius, de la transmitància tèrmica, instal·lacions i estructura per a l’ascensor.
Justificant la millora dels nous càlculs comparant-los amb als anteriors.

Amb això, coneixerem amb profunditat tots els aspectes constructius de l’actual edificació que es van
utilitzar en el moment de l’execució i millorar l’estat i la funcionalitat de l’edifici, fent evidents els
canvis que s’han d’aplicar en una edificació en xamfrà a l’eixample, de meitats del S.XX per a poder
complir amb la nova normativa.

02.01 Gràfic plànol situació

L’edificació a estudiar esta situada al barri de l’eixample esquerra de la ciutat de Barcelona, al nº 57 del
carrer Valencia, l’edifici fa cantonada amb el carrer Rocafort.
2.2 Descripció Històrica de l’eixample de Barcelona.
El Pla Cerdà fou un pla de reforma i eixample de la ciutat de Barcelona de 1860 que seguia criteris del
pla hipodàmic, amb una estructura en quadrícula, oberta i igualitària. Fou creat per l'enginyer Ildefons
Cerdà i la seva aprovació va anar seguida d'una forta polèmica per haver estat imposat des del govern de
l'estat espanyol en contra del pla d'Antoni Rovira i Trias que havia guanyat un concurs de l'Ajuntament
de Barcelona. L'eixample contemplat al pla es desplegava sobre una immensa superfície que havia estat
lliure de construccions al haver estat considerada zona militar estratègica. Proposava una quadrícula
contínua de les illes de 113,3 metres des del Besòs fins a Montjuïc, amb carrers de 20, 30 i 60 metres
amb una alçada màxima de construcció de 16 metres. La novetat en l'aplicació del pla hipodàmic
consistia en què les illes tenien xamfrans de 45° per a permetre una millor visibilitat.[1]
El desplegament del pla va durar quasi un segle. Al llarg de tot aquest temps, el pla s'ha anat
transformant i moltes de les seves directrius no es van aplicar. Els interessos dels propietaris del sòl i
l'especulació eren l’inconvenient mes gran d’aquest pla, per culpa de l’amplitud que Cerdà proposava.
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2.3 Tipologia de l’edificació.

L’edifici del carrer València amb Rocafort data de l’any 1948, es un edifici que marca perfectament el
tipus d’edificació que es va dur a terme en aquesta època a l’eixample de Barcelona, ja que esta situat en
un xamfrà entre dos carrers.
Aquesta va fer que la distribució fos mes complicada, ja que deixava de ser un edifici quadrat o
rectangular a convertir-se en un edifici que s’anava reduint com mes ens de fora cap en dins.
Aquesta característica fa que no disposi d’un pati interior tan ampli com els edificis que estan situats en
la meitat de l’illa.
02.02 Gràfic Plànol inicial d’Ildefons Cerdà.

02.03Gràfic Plànol actual del Pla Cerdà.

Cerdà proposava una altura de 16m, y una amplada de carrers de 20m, però era poc per als propietaris,
tenint en comte que l’interior de l’illa no seria edificable.
Semblava que en aquest punt el pla quedava estancat, però va aparèixer un nou argument: si els carrers
tenien 20 metres d'ample, no hi hauria d'haver inconvenient en què els edificis tinguessin una alçada de
20 m en lloc dels 16 m projectats, ja que l'augment d'alçada, estant el sol a 45°, il·luminaria qualsevol
edifici en la seva totalitat sense que cap edifici veí li fes ombra; aquest argument unit a la construcció de
sostres més baixos va donar com a resultat que es guanyessin dos pisos d'alçada.
Finalment, tenint en compte la teoria anterior, si es construeix sobre l'edifici actual un pis més, però amb
la façana enretirada cap a l'interior de l'edifici la mateixa mesura que l'alçada d'aquest pis, s'aconseguiria
augmentar l'espai construït sense que l'ombra de l'edifici afecti als edificis veïns si el sol és a 45°; naixia
així el pis àtic, i per la mateixa teoria es va construir el sobreàtic, retirant la façana altre cop cap enrere la
mateixa mesura que l'alçada d'aquest nou pis. Posteriorment es van anar edificant edificis amb mes
plantes i alçades.

L’estructura es la típica de l’eixample, murs
de càrrega i forjats amb biguetes de formigó
en sentit unidireccional que descansen en
els murs, amb la peculiaritat que en aquest
tipus d’edificis es canviaven els sentits de
les biguetes a l’arribada amb la façana per a
poder crear una trava amb la mateixa.
Les façanes presenten un estil similar a les
façanes veïnes que daten de la mateixa
època, amb la particularitat que l’arquitecte
va combina un acabat d’obra revestida amb
obra vista de l’època a base maó massís.
02.06 Gràfic xamfrà tipus eixample “Secrets d’un sistema constructiu”

02.04 Gràfic Evolució de l’alçada dels edificis.
respecte al NORD

02.05 Gràfic Direcció de les illes amb
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2.4 Ubicació Geogràfica i entorn.

2.5 Condicions Urbanístiques

El barri de l’eixample Esquerra esta rodejat per l’Eixample Dreta, el barri de Sant Antoni i les Corts, es
un barri d’habitatges i comerç cèntric de la ciutat de Barcelona.
Les illes estan enfocades en diagonal en direcció nord per a millorar la il·luminació dels edificis tal com
va projectar Ildefons Cerdà.

Normes urbanístiques del PGM amb una qualificació urbanística semi intensiva 13b.
No esta contemplat com un edifici catalogat de l’Eixample, per tant l’ intervenció no haurà d’anar
adjunta a cap tipus d’edifici protegit.

02.09 GràficPlànols Urbanístic amb la situació de la parcel·la.
02.07 Gràfic Plànol del barri de l’eixample esquerra
de Barcelona.

02.08 Gràfic Plànol Topogràfic.
La qualificació permet un augment de volum en la façana a partir de la planta primera, de manera que
podem treballar en la millora de la façana per l’exterior sense cap limitació.

L’entorn de l’edifici es situa en la zona mitja de Barcelona , el barri de l’eixample rep una superfície de
7,46km2, es el barri mes poblat de la ciutat amb 262.485 habitants i un rati de 35.586 hab/km2.
L’ambient que rodeja el barri es proporcionalment marí per la proximitat al mar del Mediterrani, amb
una latitud de 41.5833 et.
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En el següent gràfic 02.10 apareix el quadre de condicions d’edificació per la subzona.

AMPLE DE L VIAL

ALTURA MÀXIMA

Nº MÀXIM DE PLANTES

DE MENYS DE 8M

7,55

PB+1

DE 8 A MENYS DE 11M

10,50

PB+2

DE 11 A MENYS DE 15M

13,65

PB+3

DE MES DE 15 METRES
16,70
02.10 Gràfic quadre condicions d’edificació per la subzona.

La distribució de l’edifici segueix el següent sistema: a planta baixa trobem 4 locals comercials i el
vestíbul, amb una superfície total de 368,42 m2. Dos locals donen a cada un dels carres que conformen
la cantonada, y els altres dos estan situats al xamfrà, on també esta l’entrada al vestíbul.
El gràfic 02.12 representa una distribució original de les vivendes amb la distribució original, també
podem apreciar que hi ha quatre patis de llum.

PB+4

2.6 programa funcional.

02.12 Gràfic Plànol distribució planta tipus.

Tal i com apreciem en el gràfic 02.12 les plantes tipus tenen tres pisos per planta, amb una superfície
total de 306,83m2 , la vivenda que dona al xamfrà i al carrer Valencia disposa de 5 dormitoris i dos
banys, les altres dues vivendes disposen de 4 dormitoris i dos banys cadascuna. Totes elles donen a la
façana principal i tenen una distribució complicada per la difícil geometria de l’edifici.

02.11 Gràfic plànol planta baixa distribució actual.
L’edificació de PB+4+Badalot, esta situada en l’extrem d’una de les illes de l’eixample en forma de
xamfrà, en el que transcorren els carrers de Valencia i de Rocafort. Amb cuatre locals per planta com
veiem en el gràfic 02.11.
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3.MEMORIA CONSTRUCTIVA.
3.1 Fonaments.
Per a accedir a l’informació necessària per a poder descriure amb la major exactitud possible els
fonaments, he recorregut a la informació de diferents edificis de la zona en el Arxiu Municipal
Administratiu de l’ajuntament de Barcelona.

3.2 Estructura.
3.2.1 Estructura vertical.
L’estructura vertical esta composta per murs autoportants de càrrega d’entre 50cm des de els fonaments
fins a la planta 1ª y 30cm de gruix en les plantes restants fins a planta coberta, amb maó massís o maó de
pla de dimensions 29x14,5x5,5cm, col·locats amb morters de Cal Aérea.

En la majoria d’edificis de l’època els fonaments, son la continuació dels murs de càrrega amb la
particularitat que es realitzava una verdugada d’un metre de profunditat i una amplada de
aproximadament el doble que el mur. Aquesta verdugada va correguda en tota la longitud dels murs, de
manera que queden lligats els murs des dels fonaments.
Segons el llibre “Secrets d’un sistema constructiu l’Eixample” d’Antoni Paricio Casademunt, descriu els
fonaments habituals amb obra de fàbrica d’uns 60cm de gruix i una profunditat de 1m aproximadament,
aquest tipus de fonamentació ha donat bons resultats a l’eixample, ja que no ha presentat cap problema
per assentar-hi edificis, tret d’algunes irregularitats en el subsòl per el pas d’alguna riera.
En diferents casos es poden trobar uns arcs de descàrrega que uneix els pous de la fonamentació segons
la profunditat a la que han estat realitzats. L’hipotètica fonamentació de l’epoca la trobem en el gràfic
02.13.
S’ha pogut constatar que els fonaments de façana en molts casos envaïen terreny exterior , de manera que
no es construïen amb alineació de la façana, sinó que el que es buscava era que la façana descarregues de
forma cèntrica a la sabata.

El mur de la façana es el mur de mes gruix i es independent
dels altres murs. La trama es continua en les tres longituds i
combina a les trobades i als extrems un massissat de pedra
artificial.
Habitualment aquesta fàbrica de maó que utilitzem a la
façana es resol amb l’aparell de peces a través, amb la
variant en algun cas d’intercalar cada 5 filades o més, unes
peces posades pel llarg.
03.02. Gràfic col·locació maó.

En el cas d’aquest edifici, trobem maó vist en gran part de la
façana, on podem observar en el gràfic 03.02 i 03.03 que la
forma d’aparellar es combinant amb maó col·locat pel llarg
amb un a continuació col·locat a través, repetint aquest
dibuix en cada filada.

El maó de pla es la ceràmica mes utilitzada en les
edificacions de l’eixample, tenint en comte que els edificis
treballen a compressió i aquest era mètode mes segur.
L’aglomerant per als maons es el morter de ciment.
03.03 Grafic maó de pla 1

Els brancals de les obertures de la façana estan realitzats amb pedra artificial, les llindes estan realitzades
amb el mateix tipus de material, seguin una ornamentació continua dels tres elements. Aquestes llindes
son les encarregades de suportar el tram de mur superior fins a l’arribada a al forjat, que ja s’encarrega de
suportar el mur de la següent planta
Tots els murs descansen als fonaments i van transmitent càrregues des de la ultima planta fins a planta
baixa, incrementant a mida que baixen la secció dels murs.

03.01 Gràfic detall Fonaments hipotètics
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3.2.2 Estructura horitzontal.
L’estructura horitzontal esta composta per forjats unidireccionals, que descansen sobre els murs de
càrrega.
A partir dels anys 40 es van començar a realitzar els sostres metàl·lics de “sistema Torras” , treballaven
per primera vegada fent col·laborar els perfils metàl·lics amb el formigó d’aportació, a través d’uns
rodons connectors. Inicialment, semblava que a quest podia ser el sistema, però accedint a un dels forjats
a través d’un dels fals sostres, vaig poder veure que estava realitzat amb biguetes metàl·liques de perfil
IPN d’ala estreta i revoltons manuals de dues rajoles. Tot queda unit per la part superior amb formigó
d’aportació tal i com indica el gràfic 03.04.

05.05 Gràfic distribució biguetes.
03.04 Gràfic secció cantell forjat.

En el gràfic 03.05 podem observar la distribució i el sentit de les bigues en planta tipus, la planta en
xamfrà provoca la variació en la direcció de les bigues, no obstant la façana queda constantment lligada
amb els forjats.

Els forjats entreguen amb les parets de càrrega i els murs recolzats entre 10 i 15cm en els mateixos,
d’aquesta manera es crea un lligat entre els diferents panys o llums de cada forjat. Quan dos panys de
forjat descansen en un mateix mur es continua d’intereix del forjat anterior unificant els mateixos punts
de descàrrega al mur.
Es típic a les edificacions de l’eixample rectangulars, que a l’interior de l’edifici les biguetes vagin en
direcció perpendicular a la façana, i que el pany que es troba mes a prop de la façana canvií la direcció de
les bigues de manera que entreguin perpendicularment a la façana, aquest sistema te la finalitat de unir la
façana a l’edifici.

Les balconades i les galeries de la façana principal
son la continuació dels forjats, de manera que el tram
de forjat que recolza a la façana es prolongat a les
balconades actuant d’aquesta manera com a negatius
per a assegurar la resistència del tram volat.
Un altre cas molt típic de les balconades de
l’eixample en a principis del SXX, es la col·locació
de lloses de pedra subjectades pel pes de la façana.
Aquest mètode no es el mes utilitzat a l’època del
nostre edifici, ja que no funciona tant be quan rep
esforços a tracció i provoca esquerdes.

03.06 Gràfic galeria planta 1ª.
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3.2.3 Conjunt escala i caixa d’escala.

El conjunt de l’estructura que suporta els graons de l’escala, es va fer amb voltes de maó de pla, aquestes
voltes son conseqüència d’una tradició que es basava en la destresa dels operaris. Es tracta de recolzar
una volta sobre l’altre i arnar travant entre les parets de la caixa d’escala. Els gruixos son prims, de dues
filades unides per un aglomerant d’adormiment ràpid per a l primer gruix i la resta normal, disposant les
filades a trencajunts. En aquest edifici trobem que les voltes son continues fins a les parets, encastant-les
uns 3 o 5cm.
La composició exacta es de tres voltes per planta, amb sortida i arribada al forjat del replà de l’escala.
La part entre el graó i el maó de pla queda reomplerta amb peces sobrants de maó massís i aglomerant de
morter de calç o ciment.

3.3 Coberta.

La coberta es plana transitable, te un acabat de rajola plana o “rasilla”, aquesta coberta no es la original
de l’edifici, encara que esta realitzada amb els mateixos materials, la pendent de la coberta es del 2%
(segons cotes).

Les parets de l’escala son maó massís de 15cm de gruix, aquestes parets descansen en els forjats i en la
seva execució s’ha de tenir en comte la dificultat, segons Antoni Paricio Casademunt gràfic 03.08 la
caixa s’aixecava al mateix temps que l’escala per a poder recolzar els arcs.

03.09 Gràfic plànol planta coberta.

A la planta coberta hi apareix una ultima vivenda de
40m2 útils i la prolongació de la caixa d’escala creant el
badalot. Aquest rep el mateix sistema constructiu que la
coberta, encara que no hagi de ser transitable.
Les arribades als paraments verticals , estan repicades en
forma de mitja canya per a poder allotjar-hi la recollida
de la mina impermeable, aquesta lamina queda tapada
amb un sòcol realitzada amb la mateixa rajola col·locada
de cantell.

03.07 i 03.08Gràfic de la secció de la volta de l’escala i arrencament tipus de l’època.

03.10 Gràfic imatge coberta.
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A partir de planta primera, la façana s’aixeca amb maó de pla vist de 5cm de gruix col·locat com ja he
explicat anteriorment.
Aquest maó vist, es combina amb un acabat de morter de ciment situat en els panys de les tribunes o
balconades d’obra. Aquest acabat cobreix tot el a pany a excepció dels brancals i les llindes de les
obertures de les finestres, que estan realitzades amb pedra artificial.

3.4 Façana.

3.5 Acabats interiors.
Els paraments verticals del vestíbul comencen amb
un estuc venecià des del paviment fins al 1,5m
d’alçada que dona un acabat semblant al del marbre.
A partir del metre d’alçada fins al sostre combina
unes ornamentacions amb escaiola en forma de marc
i uns paraments interiors de realitzats amb estesa de
guix.
El sostre es un cel ras que combina el guix,
l’escaiola i canya de fusta, el perímetre te una
motllura continua d’escaiola en forma
d’ornamentació, tot el conjunt es fixat manualment a
guies de fusta de secció 50x30mm col·locades entre
bigues mecànicament. La caixa d’escala rep el
03.14 Gràfic imatge vestíbul
mateixa acabat que el vestíbul.

03.11 Gràfic alçats façanes.
Al trobar-se l’edifici en un extrem de l’illa apareixen
tres façanes en el conjunt del xamfrà (gràfic 03.11).
La façana principal, es on trobem el vestíbul i fa 20
metres de longitud, es la façana que dona al xamfrà y
a planta baixa te quatre obertures destinades a dos
locals.
Les altres dues façanes son idèntiques i simètriques
entre elles, cadascuna disposa de dues obertures a
planta baixa amb un local per façana.
A planta primera trobem les dues úniques balconades
del conjunt de les façanes, no obstant a totes les
plantes tenim un volat en forma de galeria que
sobresurt 1 metre de la façana original a partir de
planta 1ª.

Als interiors de les vivendes predomina l’acabat del guix en els paraments verticals, i el cel ras d’escaiola
en els horitzontals.

3.6 Paviments.
El paviment del vestíbul es de marbre i combina dos
tipus, en peces de 3cm de gruix i amb un acabat polit.
Les peces mes clares col·locades horitzontalment son de
marbre denominat Blanc País o ” Macael”, esta col·locat
amb les juntes a 45 º respecte dels paraments verticals, les
peces son de 25x25cm, el sòcol de 8cm esta realitzat amb
el mateix material.

03.12 Gràfic imatge façana C/Rocafort

No es una façana amb grans ornamentacions, però si
que combina diferents materials en la seva execució.
La planta baixa esta revestida amb morter de calç, en
el qual s’ha gravat un dibuix que imita a façanes mes
antigues del voltant, on estan executades amb carreus
de grans dimensions tallats manualment, aquest tipus
d’imitació es molt comú en façanes de l’Eixample
des de meitats del S.XX.

03.13 Gràfic façana xamfrà

Les peces mes fosques col·locades als frontals dels
graons, son peces de marbre denominat Negre Marquina.
03.15 Gràfic imatge vestíbul 1
Aquests dos tipus de marbre son nacionals i a dia d’avui encara s’utilitzen en la construcció. Aquesta
combinació es succeeix també en la caixa d’escala fins a la planta coberta.
El paviment de les vivendes original es de rajola hidràulica de 15x15x2cm, actualment nomes el
mantenen 3 de les 10 vivendes de l’edifici.
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3.7 Fusteria i serralleria de la façana.

3.8 Instal·lacions.
3.8.1 Electricitat.

La fusteria de les obertures de façana es d’alumini
lacat actualment com apreciem en el gràfic 03.16.
Preguntant als veïns de l’edifici e enverinat que
originalment eren de fusta, però que es va decidir
substituir tot el conjunt per el material mencionat.
Son perfils d’alumini de 50mm de secció amb
vidre laminat amb cambra d’aire de composició
4mm/10mm/4mm.
Totes les finestres i balconades son practicables
amb dues fulles corredisses

El subministra d’electricitat arriba per la façana del xamfrà, a la zona del vestíbul trobem la primera
caixa de connexió de la qual deriven les línies per a cada vivenda a traves d’una petita canaleta que puja
per la caixa d’escala, fins a la caixa que apareix al gràfic 03.19 que deriva als comptadors que es troben
a les entrades de cadascuna de les vivendes.

03.16 Gràfic imatge finestra 1

La serralleria no predomina en la façana de
l’edifici, únicament s’ha utilitzat a la porta del
vestíbul.
Son perfils de ferro de secció quadrada i
passamà de 25.5mm i es composa de dos fixes
laterals de 0,30x2,50m, tres superiors de
0,30x0,70m i 1,10x0,70m i la fulla practicable
de 1,10x2,50m.

03.19 Gràfic imatge caixa de derivació

3.8.2 Fontaneria.
L’escomesa de l’aigua es troba a la porta del vestíbul just
davant de la porteria en la façana del xamflà, arriba soterrada
per la companyia.

La porta combina el ferro amb un vidre de 4mm
de gruix col·locat per la part interior
La porta va fixada amb a l’obra als brancals de
pedra.

La clau general de l’edifici (gràfic 03.20)es troba dins del
vestíbul, entrant per la porteia a ma dreta, just al costat del
felput.
Des de la clau segueix soterrada creuant tot el vestíbul fins al
pati interior de l’edifici, on estan situats els comptadors.
L’arribada fins els comptadors es de ferro de diametre 25mm.
Desde els comptadors bifurquen les columnes cap a les
vivendes pel mateix pati de llums en tubs de coure de 18mm de
diàmetre. Aquest conductes van encaixats en grapes de plàstic
als paraments verticals del pati de llums.
Les arribades a les vivendes son de 12mm de diàmetre i la clau
de tall esta situada al mateix parament del pati interior.

03.17 Gràfic Porteria Vestíbul 1

03.18 Gràfic imatge Porteria Vestíbul 1

03.20 Gràfic imatge arqueta clau general
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3.8.3 Gas.
3.9 Conclusió.

Podem observar al gràfic 03.21que l’arribada de la
companyia es produeix per la façana del carrer Rocafort
just on acaba l’edifici per aquesta part.

Arriba soterrada i surt embeinada en direcció vertical
ascendent, el tub es de 35mm de diàmetre i segueix tota
la prolongació de la façana fins a l’arribada a la coberta.

Un cop arriba a la coberta es bifurca en el número de
vivendes que hi ha al edifici i es distribueixen els
conductes realitzant la baixada a les vivendes pels patis
de llum.

Els comptadors estan situats a l’arribada de cada una de
les vivendes.
03.21 Gràfic imatge arribada gas

L’edifici que fa xamfrà entre el carrer València i el carrer Rocafort, es un edifici de vivendes que
funcionalment esta a la altura d’un edifici de vivendes de l’eixample, amb un gran vestíbul d’accés des
del carrer. Son vivendes de entre 80 i 100m2 i gran penetració de la llum exterior, per la quantitat
d’obertures que trobem a les façanes, l’amplada de la calçada i el escalonament que que rep la última
planta cap al interior de l’edifici.
No es un edifici catalogat, ja que no es un edifici que presenti moltes ornamentacions a la façana, però
considero que la combinació de materials que es començaven a utilitzar en aquella època esta bastant
encertada i molt ben solucionada constructivament.
La dificultat afegida de ser un edifici en xamfrà amb tres façanes, dona mes importància a la distribució
interior de les vivendes. La caixa d’escala situada al eix de la façana del xamfrà divideix en dos l’edifici,
de manera que es crea una simetria perfecte en la resta de l’edifici, això facilita la distribució de les
vivendes al ser tres vivendes per planta.
En referència a l’estructura he de ressaltar la forma de lligar les façanes amb el conjunt de l’edifici, ja
que la façana no funcionar independent gràcies al canvi de sentit de les bigues del forjat, des de el mur
interior paral·lel a la façana fins a la mateixa, de forma perpendicular.
El repartiment de les bigues rep una importància addicional, al no ser un edifici quadrat com els que
podem trobar en el centre de qualsevol carrer de l’eixample. Es creen quadrants independents que es van
lligant entre ells a traves dels murs i parets de càrrega.
Aquesta forma de construir defineix perfectament la forma de construir catalana, on les voltes realitzades
a l’escala i les bigues metàl·liques als forjats amb els revoltons ceràmics accentuen aquest tipus de
construcció.
En definitiva, puc definir una “construcció autòctona” creada en una area urbana significada per una
construcció massiva, en la que la característica principal es la combinació de materials senzills i una mà
d’obra molt qualificada.

03.22 Gràfic imatge pujada per façana

03.23 Gràfic imatge derivacions 1

Els tubs son de coure rígid i els canvis de direccions es produeixen en la majoria de parts amb colzes de
90 º.
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TRADUCCIÓ DELS CAPÍTOLS 1,2 I 3 A L’ANGLÈS
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2 DESCRIPTIVE REPORT: Building relevant information.
1 INTRODUCTION
The main intention is to do a project providing graphic and written documentation to improve the
energetic efficiency of the building, improving facilities and access to common areas applied to CTE
Among the objectives of the project the following points are included:

2.1 Location.

- Making the necessary visits to the building to do a specific work on both the current and new solutions
to be applied. These visits will be accompanied by a follow-up of the documentation of the Historical
Archive as well as the documentation of the new regulations to apply.

- Making graphic documents where one can appreciate the architecture, construction, materials and
general details of both the façade and the interior walls of the building.

- Making graphic documents with new interventions and its processes.

- Making documentation with the current injury of the building where to justify the relevant
interventions.

- Making supporting calculations of the thermic transmission, facilities and structure for the lift.
Justifying the new improved calculations by comparing them with previous ones.

With this, we can know in depth about all aspects of the current building construction that were used at
the time of execution and enhance the status and functionality of the building, making obvious changes
to be applied in a corner building in this neighbourhood, from mid-twentieth century, in order to comply
with new regulations.

02.01 Draw location.
The studied building is located in the Eixample district of Barcelona left side, at No. 57 Valencia Street,
the building is on the corner of Rocafort Street.
2.2 Historical Overview of the neighbourhoods of Barcelona.

The Cerdà Plan was a plan of reform and expansion of the city in 1860 which followed criteria of the
hipodàmic plan, with a grid, open and egalitarian structure. It was created by engineer Ildefonso Cerdà
and its approval was followed by a strong controversy for having been imposed by the government of
Spain against the plan of Antoni Rovira i Trias, who had won a competition of the Barcelona Town Hall.
The referred expansion plan was displayed on a vast area that had been free of constructions since it had
been considered strategic military zone. The plan proposed a continuous grid of blocks of 113.3 meters
from the Besós to Montjuïc, with streets of 20, 30 and 60 meters with a maximum height of 16 meters of
construction. The novelty in the application of the hipodàmic plan was that the blocks had corners of 45 °
to allow a better visibility.

The display of the plan lasted almost a century. Throughout this time, the plan has been transformed and
many of its guidelines were not implemented. The interests of landowners and land speculation were the
major disadvantage of this plan, because of the wideness proposed by Cerdà.
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2.3 Building Typology.

The building at Valencia with Roquefort dates back to 1948, it is a building that perfectly marks the type
of building that was made at this time in the districts of Barcelona, since it is located in a corner between
two streets.

This distribution was more complicated because it was no longer a square or rectangular building to
become a building that was shrinking from the outside to the inside. With this characteristic, the building
does not have an inner courtyard as large as the buildings located in the middle of the block.

02.02 Draw initial plan d’Ildefons Cerdà.

02.03Draw actual plan del Pla Cerdà.

Cerdà proposed a height of 16m, and 20m wide streets, but it was not enough for the owners, taking into
account that the interior of the block would not be constructible.
It seemed that at this point the plan was stuck, but a new argument appeared: if the streets were 20m
wide, there should be no problem for the buildings to have a height of 20 meters instead of 16 m
projected because with the increase in height, being the sun at 45 °, it would illuminate any building
completely without any neighbouring building casting a shadow. This argument, together with the
construction of lower ceilings, gave as a result two more floors in height.
Finally, considering the above theory, if one floor is constructed on the current building, but the façade is
retreated towards the interior of the building in the same measure as the height of this floor, we would
achieve an increase on the built space without the shade of the building affecting to neighbouring
buildings if the sun was at 45 °, and so the attic floor was born, and for the same theory the upper top
floor (sobreàtic) was built, retreating back the façade again in the same measure as the height of this new
floor. Later on, they constructed buildings with more floors and heights.

The building at Valencia with Roquefort
dates back to 1948, it is a building that
perfectly marks the type of building that
was made at this time in the districts of
Barcelona, since it is located in a corner
between two streets.
This distribution was more complicated
because it was no longer a square or
rectangular building to become a building
that was shrinking from the outside to the
inside. With this characteristic, the building
does not have an inner courtyard as large as
the buildings located in the middle of the
block.

02.04 Draw Evolution of the height of buildings.

02.05 Graw Address of the islands with North

02.06 Draw “xamfrà” tipical eixample “Secrets constructive system”
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2.5 Urban Conditions
2.4 Geographic location and surroundings.
Urban Regulations of PGM with a semi-intensive urban classification 13b.
The Left Eixample district is surrounded by the Right Eixample, the district of San Antoni and Les Corts.
It is a neighbourhood of houses and businesses in the city centre.

It is not seen as a listed building in the Eixample district, so the intervention must not be attached to any
protected building.

The blocks are directed diagonally towards the north to improve the illumination of the buildings as
planned by Cerdà.

02.09 Draw Urban plans with the situation of the plot.
02.07 Draw Map of del left eixample
of Barcelona.

02.08 Draw Topographic Map

The setting of the building is located in the middle of Barcelona, the Eixample receives an area of 7.46
km2, it is the most populated district of the city with 262,485 inhabitants and a ratio of 35,586
inhabitants/km2.
The atmosphere surrounding the area is proportionally marine due to the proximity of the Mediterranean
Sea, with latitude of 41.5833 et.

The rating allows an increase in volume in the façade from the first floor, so we can work on improving
the façade on the outside without any limitation.
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Table conditticons subzone

WIDTH OF THE ROAD

MAXIMUM HEIGHT

NUMBER MAX. OF FLOORS

7,55

PB+1

DE MENYS DE 8M
DE 8 A MENYS DE 11M

10,50

PB+2

DE 11 A MENYS DE 15M

13,65

PB+3

DE MES DE 15 METRES
16,70
02.10 Draw frame building conditions for the subsector.

The layout of the building follows this system: on the ground floor there are 4 shops and the lobby, with
a total area of 368.42 m2. Two shops are on each street which form the corner and the other two are
located on the chamfer, where the entrance to the lobby is located.
The graphic represents an original layout of the houses with the original distribution, we can also
appreciate that there are four light shafts.

PB+4

2.6 Functional programme

02.12Draw flat current distribution.
The typical floors have three flats per floor, with a total area of 306.83 m2, the flat which is at the
chamfer of Valencia Street and has 5 bedrooms and two bathrooms; the two others have 4 bedrooms and
two bathrooms each. They are all on the main façade and have a complicated distribution for the difficult
geometry of the building.

02.11Draw flat ground current distribution.
The building of GF + 4+ turret is located at the side of one of the blocks of l’Eixample in form of
chamfer, where the Valencia and Rocafort Streets run.
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3. TECHNICAL REPORT
3.2 Structure.
3.1 Foundations
3.2.1 Vertical structure.
To access information necessary to describe as accurately as possible the foundations, I have searched
for the information at different buildings in the area at the Administrative Municipal Archives of the
Barcelona Town Hall.

The vertical structure consists of self-bearing supporting walls of 50cm from the foundation up to the 1st
floor and 30cm thick in the remaining floors to covered floor with solid brick or brickwork with
dimensions of 29x14, 5x5, 5cm, placed dead with Cal Air Force.

In most of the buildings of the time the foundations are the continuation of the supporting walls with the
particularity that a one metre deep verdugada was made and a width of approximately twice the wall.
This verdugada was run along the length of the walls, so the walls are linked from the foundations.

The façade wall is the thickest wall and it is independent
from the other walls. The structure is continuous in three
lengths and it combines in the meetings and in the extremes
of a solid artificial stone.

According to the book "Secrets d’un sistema de construcció Eixample" by Antonio Paricio Casademunt,
it describes the basics of regular masonry with a thickness of 60cm and a depth of approximately 1m,
this type of foundation has given good results in the expansion, because it presented no problem to settle
buildings there, except for some irregularities in the ground for the passage of a stream.
In several cases we can find relieving archs connecting the foundations wells according to the depth to
which they have been made.

Usually, this construction of brick on the façade is resolved
with the placement of pieces put through, with some
variation, in some case of interspersed every 5 rows or more,
of one piece alongside.
03.02 Brick laying

It has been noticed that the façade foundations in many cases were invading the exterior soil, so that they
were not built with alignment to the façade, but that the façade was relieved in a centric way to the
footing.

In the case of this building we find brick on great part of the
façade, where we can see that the form of matching is
combined with the brick placed along with one placed through
repeating this drawing in every course.

The flat brick is the most used ceramics in the eixample
buildings, taking into account that buildings travelaven in
compression and this method was the safest.
The binder for the bricks is the mortar cement.

03.03 Brick laying
The jambs of the openings in the façade are made with artificial stone; the lintels are made with the same
type of material, following a continuous decoration of three elements.

03.01Draw Retail Essentials hypothetical
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3.2.2 Horizontal structure.
The structure is composed by unidirectional slabs, resting on the supporting walls.
From the 40's the construction of metal roofing began using the "Torras system," they worked for the
first time uniting the metal sections with concrete contribution, through a round connector. Initially, it
seemed that this could be the system, but accessing to one of the slabs through a false ceiling, I could see
that it was done with metal ribs of IPN profile and handmade flooring vaults of two bricks. Everything is
attached to the top with concrete contribution.

03.05 Draw In the chart above we can see the distribution and direction of the beams in plant type, plant
in the corner leads to a change in the direction of the beams, but the facade is constantly linked with the
mind forged.
03.04 Draw Figure forged rim section.
The balconies and the galleries of the main façade are
a continuation of the slabs, so that the section of slab
which is supported on the façade is extended to the
balcony so that it acts as a negative to ensure the
resistance of the flown stretch.

In the top graphic we can observe the distribution and direction of the beams in type floor, the chamfer
floor causes the variation in the direction of the beams, but the façade is constantly linked with the slab.

Another typical case of the balconies in l’eixample
from the early 20th century is the placement of stone
slabs fastened by the weight of the façade. This
method is not the most used at the time of our
building, because it does not work so well when it
receives efforts from traction and it causes cracks.

03.06 Draw 1 st floor gallery.
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3.2.3 Stairs and stair shaft.

The entire structure that supports the steps of the stairs was made with vaults of flat brick, these vaults
are the result of a tradition that was based on the skill of the bricklayers. It consists of supporting one
vault on the other and locking it within the walls of the shaft. The layers are thin, two courses connected
by a binder of fast setting for the first layer and the rest normal, disposing the courses at trencajunts. In
this building we find that the vaults are continuous up to the walls, building-in them about 3 or 5cm.

3.3 Roof

The flat roof is passable, it has a finish of flat tile or "Rasilla", this roof is not the original in the building,
although it is made with the same materials, the slope of the roof is of 2% (depending on levels).

The exact composition is of three vaults per floor, starting and finishing at the top of the stairs slab.
The part between the step and the flat brick is refilled with leftover pieces of brick and lime mortar
binder or cement.
The stair walls are solid brick of 15cm thick, resting on floor Antoni Paricio Casademunt say the
dificult of work.

03.08 Draw plane ground roof.

On the roof floor it appears a useful last flat of 40m2 and
the extending of the the stair shaft creating the turret.
This last gets the same construction system as the roof,
although it must not be passable.
The arrivals to the vertical faces, are made in a half rod
in order to accommodate the collecting of mine
waterproof, this plate is covered with a base made with
the same tiles placed edgeways.

03.07 Draw Graphic section of the vault of the staircase and start
type at the time.

03.09 Draw image roof.
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3.4 Façade
This is combined with a finish of cement mortar located in the galleries or balconies of the work. The
finish covers all the lock except the jambs and the lintels at the openings of the windows, which are made
with artificial stone.

3.5 Finisheds.

The vertical lobby faces start with a Venetian stucco
from the flooring to 1.5 meters high which gives a
finish similar to marble. From the meter to the
ceiling it blends with plaster ornamentation as a
framework and interior faces made with extended
plaster.
The ceiling is a suspended ceiling which combines
plaster of Paris, plaster and wooden cane, the
perimeter has a continuous molding of plaster in the
form of ornamentation, the whole is set manually to
wooden guides of section 50x30mm placed between
beams mechanically. The stair shaft receives the
03.13 Draw image lobby 1
same finish as the lobby.
In the interiors of the flats it predominates the plaster finish in vertical faces, and the plaster suspended
ceiling in the horizontal ones.

03.10 Draw Graphic façades.

Since the building is at one end of the block there are
three façades in the whole chamfer. The main façade,
it is where we find the lobby, it is 20 metres long, that
façade is on the corner and on the ground floor it has
four openings aimed for two shops.
The other two façades are identical and symmetrical
to each other; each one has two openings at ground
floor with one shop per façade.
On the first floor we find the two only balconies of all
the façades, but at all floors we have a flown in the
form of a gallery that stands out 1 meter from the
original façade from the 1st floor.

3.6 Flooring.
The flooring in the lobby is made of marble and it
combines two types, with pieces of 3cm thick with a
polished finish.
The clearer pieces placed horizontally are of marble
called “País Blanc” or "Macael"; it is placed at 45 degrees
with respect to the vertical joints, the pieces are of
25x25cm, the 8cm socle is made of the same material.
.

03.11 Draw image façade C/Rocafort
It is not a façade with great ornamentation, but it
combines different materials in its execution.
The ground floor is covered with lime mortar, on
which a drawing was carved that mimics other oldest
neighbouring façades, which are executed with large
blocks of handmade cut stone; such imitation is very
common in the façades of Eixample from midtwentieth century.
From the first floor, the façade rises with flat
brickwork of 5cm thick placed as I explained earlier.
03.12 Draw image Façade 1

The darker pieces placed in front of the steps, are marble
03.14 Draw image flooring

pieces of the type called “Negro Marquina”.

These two types of marble are national and today they are still used in construction. This combination
also appears in the stair shaft to the covered floor.
The flooring of the original flats is made of a hydraulic tile 15x15x2cm, currently only 3 of the 10 homes
in the building keep it
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3.7 Woodwork and ironwork on the façade.
3.8 Services
3.8.1 Electricity.
The woodwork of the openings in the façade is
currently coated aluminium. Asking the residents
of the building I have discovered that they were
originally wooden, but it was decided to replace
the whole of it by the material mentioned. They are
aluminium sections of 50mm with laminated glass
with composition cavity of 4mm/10mm/4mm.
All windows and balconies are practicable with
two sliding leaves.

The power supply comes to the façade of the chamfer, in the lobby area we find the first connection box
from which the lines to each house derive through a small "technical conduit" that goes up by the stair
shaft, the electricity meters are at the entrances of each of the homes.

03.15 Draw image Woodwork and ironwork
The locksmithery is not predominant in the
building façade; it was used only at the door of
the lobby.
They are squared iron sections and handrail, it
consists of two fixed sides 0.30 x2, 50m, three
tops x0 0.30, 1.10 and x0 70m, 70m and a
practicable leaf of 1.10 x2, 50m.

03.18 Draw image junction boxes
3.8.2 Plumbing

The door combines iron with a glass of 4mm
thick placed on the inside.

The water connection is at the front door of the lobby in
front of the janitor’s room at the chamfer’s façade, it arrives
underground by the company.

The door is fixed with claws to the stone
jambs.

03.16 Draw Door of the lobby

The general key to the building is located in the lobby, past
the janitor’s room to the right, next to the mat.
From the key, it is still underground across the entire lobby
to the courtyard of the building where the water meters are
located. The arrival to the meters is of iron of 25mm in
diameter.

From the meters, the columns bifurcate to the flats in the
same courtyard in copper tubes of 18mm diameter. These
conduits are embedded in plastic clamps to the vertical
joints in the courtyard.
The arrivals to the flats are 12mm in diameter and the stop
valve is located in the same joint of the courtyard.

03.17 Draw image door of the lobby 1
03.19 Draw image general key water
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3.9 Conclusion.
3.8.3 Gas.
The building at the corner of Rocafort street and Valencia street is a residential building that is
functionally at the height of any residential building in “l’Eixample”, with a large entrance lobby from
the street. They are flats of 80 to 100m2 and large penetration of exterior light, due to the amount of
openings found on the walls, the width of the road and stepped roof that the last floor has towards the
inside of the building.
The arrival of the gas company comes from the Rocafort
street façade, just where the building ends up at this
side.
It arrives underground and it goes out sheathed and in
vertical upward direction, the tube is 35mm in diameter
and follows all the extension of the façade up to the
arrival on the roof.
Once it reaches the roof, it bifurcates in the number of
homes that are in the building and the conduits are
distributed going down to the flats along the light shafts.

The meters are located at the arrival of each of the flats.

It is not a listed building, since it is not a building that has many ornaments on the façade, but I think that
the combination of materials that began to be used at the time is pretty accurate and well resolved
constructively.
The difficulty of being a chamfer building with three façades gives more importance to the interior
layout of the flats. The stair shaft located in the axis of the chamfer’s façade splits the building in two, so
that creates a perfect symmetry in the rest of the building; it facilitates the distribution of the flats to be
three on each floor.
Regarding the structure I have to highlight the way to link with all the façades of the building, the façade
does not function independently due to change of direction of the floor joints from inside the wall
parallel to the same façade, and in perpendicular way.
The distribution of the beams receives an additional significance, not being a square building as we find
in the middle of any street in the”Eixample”. Separate quadrants are created that are binding each other
through the walls and supporting walls.

03.20 Draw image arrival of the gas
This way of building defines perfectly the Catalan building style, where the vaults made at the stairs and
the metal beams with curved ceramic at the slabs, accentuate this type of construction.
In short, I can define a "local construction" created in an urban area distinguished by a massive
construction, in which the main feature is the combination of simple materials and a highly qualified
manpower.

03.21 Draw image bifurcates.
The copper tubes are rigid and the direction changes occur in most parts with 90 ° elbows.
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4. DIAGNOSIS: DESCRIPCIÓ I ANALISIS DE L’ESTAT ACTUAL DE L’EDICIFI.
4.1 Pre-diagnosis.
4.1.1 Estructura.
Encara que no tinguem previst fer cap actuació estructural en l’edifici, si que faré una breu descripció de
l’estat actual.

4.1.2 Façanes.
Les façanes presenten diferents patologies importants a tenir en comte alhora de fer qualsevol intervenció
a l’edifici. A continuació estudiarem l’estat actual de les façanes per a poder valorar l’estat de
conservació.

4.1.2.1 Esquerdes i fissures.

Estructuralment l’edifici esta bastant conservat, no he pogut accedir a tots els forjats ja que en tots els
punt les bigues es troben tapades pels cels rasos, no obstant si que he pogut observar l’estat de bigues al
interior del pis 3er 2ª. En aquesta vivenda he pogut retirat algunes lluminàries encastades en el cel ras i
he apreciat que les bigues estaven en bon estat a simple vista.

Les balconades que donen a la façana principal
presenten unes esquerdes unes esquerdes a les
zones de les bigues (Gràfic 04.01), aquestes al
revestiment inferior son degudes als esforços de
tracció que provoquen les càrregues del
tancament d’obra que han de suportar. El
despreniment del material deixa a l’exterior la
biga tal i com podem veure a la imatge de la
dreta.

04.02 Gràfic Alçat façanes

04.01 Grafic imatges esquerdes
Aquest moviment de l’estructura provoca que s’esquerdin els tancaments exteriors, per l’assentament
diferencial que crea en l’alineació del tancament, tal i com podem veure en el gràfic 04.01 superior
esquerra en la que ja s’ha intervingut amb anterioritat.

La façana principal es composa principalment per dos tipus d’acabats, maó massís vist i maó massís i
una estesa de morter de ciment de entre 2 i 4cm de gruix.
No s’observen esquerdes en els trams de maó massís vist, que pertanyien al mur de la façana, però si que
s’observen en els trams que sobresurten 1m a partir de planta 1ª, que son els realitzats amb maó massís i
estesa de morter de ciment. Això ens indica que les esquerdes es provoquen en les zones baixes per culpa
del pes que suportes els voladissos.
Apreciem esquerdes en diferents llindes de pedra artificial de les obertures de les finestres, aquestes
esquerdes son causades per la falta de la resistència a tracció d’aquests elements.
Amb les fissures ens trobem amb un cas similar al anterior, ja que nomes apareixen en la zona de la
façana de maó massís amb estesa de morter de ciment. Observem fissures verticals en les parts superiors
de les obertures de façana, creades per els moviments de les llindes de pedra.
També observem fissures verticals en els laterals de les parets dels voladissos , aquestes fissures també
son creades per les càrregues que suporten els voladissos.
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4.1.2.3 Despreniment de materials

4.1.2.2 Humitats

La façana presenta humitats en totes les obertures de finestres i balconades, sobretot en les parts baixes i
altes en horitzontal, degudes a les trobades de diferents materials i a les condicions de temperatura
exteriors i interiors de l’edifici.

Les lloses de les balconades s’estan desprenent en la majoria de punts de les façanes, es un cas típic en
aquests punts dels edificis sobretot en els casos en els que les ornamentacions de les lloses sobresurten
del límit de les façanes.

També apareixen humitats e la part baixa de la façana
en tot el perímetre fins a un metre d’alçada, aquestes
humitats(gràfic 04.03) afecten als locals comercials
per la part interior.
Aquestes humitats es comuniquen amb les demes
parets interiors dels locals i es poden apreciar amb la
mateixa forma, alçada i color.

El revestiment de morter també es un material que es
desprèn en diferents punts, les parts mes afectades
son els extrems superiors dels panys i en els
inferiors. No obstant la façana ja ha estat reparada en
alguna ocasió amb anterioritat.

04.04 Grafic imatges despreniments materials
04.03 Gràfic imatges humitats
Hi ha agut filtracions en les vivendes de la ultima
planta, provinents de la coberta que afecten al
revestiment interior de guix, i al sostre d’escaiola
que es troba en contacte amb en aquests punts de
la façana.

Apreciem que en les peces ceràmiques en forma
de teula àrab que hi ha a les balconades també es
presenten una sèrie de peces que s’han trencat.
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4.1.3 Coberta.
4.2.1.2 Intervenció.
La coberta ha estat reparada en el mes de Març per culpa de les continues filtracions que es succeïen en
les vivendes de la planta sota coberta. Amb ella es van substituir els baixants de l’edifici,els quals
mantindrem en aquest projecte.
Actualment s’estan reparant els trams de coberta que descansen sobre les galeries (gràfic 04.05) tal i com
podem veure en la imatge, el motiu es el mateix per el qual es va reparar la coberta superior.

Repicat de la zona a treballar fins a deixar vistes les bigues apuntalant amb anterioritat el voladis des de
la planta baixa , inclosa la zona que s’encasta dins de la façana principal. S’introduirà un reòfors amb un
perfil metàl·lic del tipus IPE a la façana principal soldat a les bigues IPN d’ales curtes per la part inferior.
Aquest reforç es recolzarà sobre un dau de formigó de mides proporcionals per la part inferior.
Posteriorment es revestirà de nou el repicat anterior amb ciment de resines sense retracció.
4.2.2 Esquerdes i fissures a les façanes
4.2.1.1 Causes.
La majoria d’esquerdes que s’han creat al revestiment de ciment de la façana son causa dels moviments
de l’edifici i les dilatacions diferencials entre diferents materials en contacte. La falta de juntes de
dilatació en el revestiment combinades amb els canvis de temperatura als que esta sotmesa la façana
provoquen aquestes esquerdes.
Les fissures creades amb el temps a les pars superior de les llindes i a les parts superiors de les
balconades a planta baixa son degudes a les carregues que estan sotmesos aquests elements.
4.2.1.2 Intervenció.

04.05 Gràfic imatge coberta galeries.

4.2 Causes i intervenció.

4.2.1 Voladissos.
4.2.1.1 Causes.

Les esquerdes que es creen en la part inferior dels voladissos a la façana principal a planta primera, son
degudes als esforços a tracció que ha de suportar per culpa del moment que creen les càrregues a les
puntes dels mateixos. La façana principal elimina el moment que creen les càrregues a les bigues, però
tenint en comte que les bigues son d’acer, permeten un mínim de tracció i aquesta tracció provoca un
moviment que els elements massissos no son capaços de suportar.

Repicat de tot el revestiment de morter de ciment de la façana, deixant el maó interior vist. Posterior
cosit de les fissures i esquerdes creades, realitzant dos talls exteriors amb disc de pedra en el sentit de les
mateixes de entre 6 i 8 cm d’amplada. Desprès es realitzaran uns altres talls perpendiculars als anteriors
de cada 30cm i de 30cm de longitud. En aquestes “regates” creades introduirem barres d’acer corrugat
amb un tractament previ antioxidant, i es revestiran tots el buits creats amb morter de resines sense
retracció.
Finalment podrem revestir amb un nou monocapa la façana, realitzant juntes de dilatació horitzontals en
cada planta.
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La solució a les humitats de condensació que es creen als contorns de les obertures de les façanes, son
mes complicades de solucionar, ja que em de millorar els ponts tèrmics creats per la diferencia de
transmissió tèrmica els diferents materials. Avanç de realitzar cap intervenció es realitzarà un càlcul de la
transmitància tèrmica de cada un dels materials segons especificacions del CTE-HE1.
Realitzant el càlcul del factor de la temperatura de la superfície interior” frsi” de la finestra actual,
obtenim que frsi= 0’1825 > frsi,min= 0’48, per tant confirmem que el factor de temperatura de la
superfície interior de la finestra no es suficient per a complir amb la normativa i per aquest motiu es
creen els ponts tèrmics.
Es realitzen noves proves de càlcul amb noves finestres amb materials que milloren la transmitància, i
obtenim que amb una nova finestra de PVC amb vidre laminar normal 4mm + cambra d’aire de 15mm +
vidre laminar de baixa emissivitat 4/10mm, frsi= 0’58 > frsi,min= 0’48, confirmant la eliminació dels
ponts tèrmics.
Nota: Aquest càlcul s’ha tingut en comte aplicant també una millora tèrmica dels demes materials que
composen la façana. La justificació d’aquests càlculs les trobem al Annexa 2.
04.06 Gràfic reparació esquerdes.
4.2.3 Humitats.

4.2.3.1 Causes.
Trobem diferents casos d’humitats:
Filtració: Les esquerdes creades a les façanes provoquen que les aigües de les pluges es filtrin per la
façana i afectin a l’interior de les vivendes.
Les condicions a les que estava exposada la coberta abans de ser reparada van crear que el paviment
superior tingues peces aixecades i que la impermeabilització s’anés degradant amb el pas del temps.
Aquest factor va provocar filtracions als sostres de les vivendes de la planta sota coberta.

Condensació: Les humitats creades als contorns de les obertures de la façana, tant per la part exterior
com per la part interior, son creades pels canvis de temperatura que hi ha entre l’exterior i l’interior de
l’edifici. Aquest factor combinat amb els canvis dels materials provoquen ponts tèrmics que s’han de
solucionar.
Capil·laritat: Les humitats que recorren la façana i les divisions interiors a planta baixa, es deuen al alt
nivell freàtic que podem trobar en un terreny com el d’Eixample de Barcelona.

4.2.3.2 Intervenció.
Tal i com hem explicat amb anterioritat, les humitats creades per filtració venen provocades per les
esquerdes que es creen a la façana pels diversos motius mencionats. Per tant, la solució de reparar les
esquerdes i fissures proposada en el punt 4.2.1.2, desencadena en la solució als problemes d’humitat per
filtració.

La solució a les humitats per capil·laritat, es crear una lamina impermeable des de els fonaments fins a
cota de carrer. Aquest procés es el que s’utilitza en les obres de nova construcció, però el seu cost es molt
elevat i no es el sistema que s’utilitza per a la rehabilitació d’edificis.
Per a solucionar les humitats per capil·laritat produïdes en les parts baixes dels murs hem procedir a
realitzar les següents operacions:
La primera operació a efectuar passa per repicar els arrebossats de la part inferior del mur, per tal de
facilitar la ventilació i l’evaporació de l’aigua existent.
El segon pas consisteix en foradar el mur cada 20 cm a portell, en horitzontal seguint tot el recorregut de
la façana.
A continuació, es procedeix a la infiltració del producte hidròfug en formació de resines, per gravetat o
pressió. Un cop el material hagi filtrat, es crearà una línia continua als murs que actuarà com a material
impermeable i no permet que la humitat continuí pujant per la façana.
Conclosa l’operació, es procedeix a tapar els forats i a refer el revestiment interior i exterior.
Nota: s’adjunten detalls constructius dl sistema en l’Annexa 3.

4.2.4 Despreniment de materials.

4.2.4.1 Causes.
Les causes dels despreniments de material a la façana, son conseqüència d’una sèrie de factors que s’han
produït amb anterioritat a l’edifici.
El despreniment del revestiment de morter de ciment de la façana es degut principalment a la falta de
juntes de dilatació, que provoca que el material al dilatar i contraure, no sigui capaç de absorbir els
moviments i es fissura i acaba desprenent-se de la façana.
El despreniment dels voladissos son deguts tal i com hem explicant en punts anterior al descens de
càrregues que han de suportar dels tancaments de les galeries.
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4.2.4.2 Intervenció.
Amb la suma d’intervencions mencionades en punts anteriors d’aquest mateix capítol solucionem el
problema dels despreniments.

1. Col·locació de la banda acústica a les canals
superior i inferior.
2. Fixació de les canals al paviment i al sostre
amb tac tipus “fixer” i cargol galvanitzat
cada 50cm.
3. Col·locació dels muntants fixats a les canals
seguint el modelatge que ens indica el
fabricant.
4. Col·locació de la llana de roca entre els
muntants.
05.02 Grafic envà cartró guix
5. Aplacat de la doble placa tenint en comte
que les juntes de la placa exterior no ha de
coincidir amb la junta de la placa interior.
6. Tractament de les juntes amb cinta de paper i tractament amb pasta de juntes per a donar un
acabat continu de la superfície
7. Pintat de la superfície amb pintura plàstica per a interiors.

5. ACTUACIONS A L’EDIFICACIÓ.
5.1 Millora de la demanda energètica.
5.1.2 Façana.
Per tal de millorar la transmitància tèrmica de la façana em realitzat un càlcul exhaustiu de cada un dels
materials actuals que la composen per tal d’esbrinar el seu comportament tèrmic.
Els càlculs s’han realitzat seguint el document bàsic del CTE-HE1 i queden justificats a l’Annexa 2.
La façana esta composta per una estesa interior de guix, maó massís de 15cm de gruix i estesa de morter
de ciment de 2 a 4cm de gruix.
La transmitància tèrmica màxima que ens marca el CTE amb aquests materials es de 0,95 W/m2k, i un
cop realitzat el càlcul del conjunt dels materials, la transmitància actual es de 1,85 W/m2k les façanes
nord-est i nord-oest i de 1,96 W/m2k. Actualment la façana no compleix amb la normativa.
Es proposen dos casos per a millorar la transmitància tèrmica dels elements.
5.1.2.1 Millora per l’interior de la façana.
Trasdosat autoportant de guix laminat amb doble placa de 15mm d’espessor i aïllament tèrmic amb llana
de roca.

Sistema amb perfils autoportants d’acer
galvanitzat de 48mm i modulada cada 40cm.
Doble placa de 15mm de gruix fixada
mecànicament .
Aïllament interior amb llana de roca de 30kg/mᵌ
de densitat.
Canal inferior i superior amb banda acústica de
neoprè.

05.01 Gràfic secció envà cartró guix

El gruix total del sistema es de 78mm amb els
següents passos per al bon muntatge.

Em de tenir en comte que aquest sistema implica el consentiment de tots els veïns i que redueix la
superfície útil de cada departament on es aplicat.
Al ampliar la façana per la part interior també em de solucionar les trobades amb les obertures. El
sistema proposat per aquestes arribades es la col·locació d’unes cantoneres a tirada dels acabats de les
finestres.
Amb els nous materials la façana ara la calcularem amb doble placa de guix laminat, llana de roca, estesa
de guix, maó massís i estesa de morter de ciment.
Obtenim una nova transmitància tèrmica de 0,58 W/m2k a les tres façanes i tenint en comte que la
transmitància màxima es de 0,95W/m2k, es confirma que compleix amb la transmitància tèrmica
aplicant el sistema de trasdosat amb doble placa de guix laminat i llana de roca de 30kg/mᵌ de densitat.
Punts febles del sistema.
1. Ponts tèrmics amb les trobades de les finestres.
2. Ponts tèrmics a les trobades amb els forjats.
3. Reducció de l’espai interior de les vivendes.

5.1.2.2 Millora per l’exterior de la façana.
Sistema de recobriment exterior amb aïllament de poliestirè i estesa de recobriment amb ciment sintètic.
Aquest sistema es mes complex que el mencionat en l’anterior punt, ja que la seva execució requereix de
la instal·lació d’una bastida per a poder arribar a tots els punts de la façana.
El gruix total del sistema es de 65mm, aquests son els passos a seguir per a la correcta instal·lació:
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1. Col·locació de guies d’alumini de 62mm de gruix en la part inferior, que serveixen com a base
per arrencar amb el sistema. Aquestes guies s’han de col·locar a nivell per rebre totes les plaques
de poliestirè al mateix nivell. Es fixaran al parament actual amb tac i cargol galvanitzat de mètric
8mm, cada 30cm. També inclou el sistema guies de cantonades, guies per a llindes , guies per
ampits i guies per al remat superior. Les guies son de 2m de longitud.

05.03 Grafic guies i peces de remat del sistema.
2. Col·locació de les planxes de poliestirè de dimensions 100x50x4cm. Aquestes planxes es fixaran
a l parament amb ciment cola donant mes o menys gruix depenent de la planimetria del parament.
Un cop col·locades les plaques es fixaran amb tacs al parament. Aquests tacs de 8mm de
diàmetre es col·locaran repartits com podem veure a l’Annexa 3 de manera que cada planxa,
tingui dos tacs centrals i 6 perimetrals. Al final de la rosca se li col·locarà una peca placa de
plàstic de 60mm de diàmetre per a evitar que el poliestirè es desprengui.

5. Armadura a base malla de fibra de vidre de 4x4mm de tramada subministrada en rotllos de 50m
de longitud i 1,10m d’amplada. Les malles es solaparan entre elles un mínim de 10cm.
La malla rebrà una fina capa de ciment de reforç per l’exterior per a assegurar la fixació i la
duresa.

6. Arrebossat amb ciment sintètic de entre 2 i 4
cm de gruix. Revestiments acolorits
impermeables a l'aigua de pluja i
transpirables, que donen un acabat
decoratiu al sistema, i poden presentar
diferents terminacions: ratllat, gota,
remolinat, llis. Es poden aplicar sobre una
capa de preparació de fons (imprimació),
generalment del mateix color.
Per a imitar el tram de la façana amb acabat d’obra
vista, el fabricant subministra unes plaquetes que es
col·loquen amb ciment cola, que ja duen el acabat de
la obra vista . Aquestes plaques rebran un tractat de
reblert de ciment entre elles que ja es pronostica amb el replanteig inicial.
Aquest reblert es repassarà amb una espàtula fina del gruix de la junta avanç del enduriment del ciment.
Punts febles del sistema.
1. Augment del volum de l’edifici.
2. Instal·lació prèvia de bastida.
3. Aparició d’esquerdes i despreniments en cas de mala execució.
Comparant els dos sistemes proposats crec que el sistema adequat es el de l’aïllament per l’exterior, ja
que amb aquest sistema eliminem els ponts tèrmics que es poden crear a la façana. (Vegem apartat 5.1.3)
5.1.3 Finestres.
Per a millorar la transmitància tèrmica de les finestres he realitzat un primer càlcul del conjunt actual,
seguint el document bàsic del CTE-HE1.
Amb els materials actuals que composen els tancaments(perfil d’alumini de secció 50mm i doble vidre
laminat i cambra 4+10+4mm). Comprovació amb vuit de finestra de 2,30x1,60m situada a la façana
nord.
La transmitància límit que ens marca el CTE es de 2,9W/m2k, i amb el tancament actual obtenim
3,27W/m2k. La façana actual no compleix.
Realitzant el càlcul amb una nova finestra amb perfils de PVC i doble vidre laminat amb cambra i fulla
exterior de baixa emissivitat 4+15+4/10mm. Obtenim una transmitància de 1,68W/m2. La nova solució
compleix.

05.04 Gràfics planxes poliestirè i fixació
3. Taparem les juntes de les plaques amb
cinta adhesiva per a evitar futures
esquerdes.
4. Aplicació de capa de ciment cola de entre
3i 4mm de gruix, per rebre l’armadura
que donarà resistència al sistema.

La substitució de les finestres actuals per les noves finestres es realitzarà des de l’interior de cada
vivenda.
05.05 Gràfic malla de reforç 1
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5.1.3.2 Frontal forjats.
Per calcula la condensació que es crea a la façana en les trobades amb els cantells dels forjats, el factor
de la temperatura de la superfície interior del material ( frsi), l ha de ser superior que el factor de
temperatura de la superfície interior mínim, frsi,min.
Actualment frsi es igual a 0,12 i frsi,min 0,48.
Actualment el factor de temperatura mínim es superior al trobem en la trobada de la façana amb el
cantell del forjat, per tant no compleix.

Realitzant la comprovació amb el nou sistema del aïllament per l’exterior de la façana obtenim que frsi
es igual a 0,83 i frsi,min 0,48. Amb el nou sistema proposat es solucionen les condensacions creades a
les trobades de la façana amb els cantells dels forjats.
05.06Gràfic perfil alumini.
5.1.3 Ponts tèrmics.

05.07 Gràfic perfil PVC
Interior

5.1.3.1 Buits integrats a la façana.
Per al càlcul dels ponts tèrmics dels buits de façana el factor de temperatura de la superfície interior del
material ( frsi), a de ser superior al factor de temperatura de la superfície interior del material mínim,
(frsi,min). On frsi,min es 0,48. El tancament actual te un frsi de 0,1825, per tant el tancament actual no
compleix.
Amb el nou tancament de PVC i la nova solució proposada a la façana obtenim un frsi de 0,58.
Amb el nou tancament queda solucionat el pont tèrmic dels buits de façana.
Aquests càlculs estan complerts en l’Annexa 2.
Les trobades del nou aïllament exterior amb les obertures, es realitzarà amb, un perfil d’acer galvanitzat
fixat al ampit de la finestra actual, on es col·locarà l’aïllament continu de la façana.
Per a anular els ponts tèrmics, el
sistema proposa un perfil del tipus
en el canvi de sentit del aïllament,
que ens serveix per a fixa la nova
peça ceràmica que farà d’ampit com
es veu en gràfic 05.08.

Exterior

Al gràfic 05.09 es pot veure com
l’aïllament exterior de la façana es continu
en el tram del forjat, de manera trenca
qualsevol pont tèrmic que es pot crear.
Podem apreciar que passa el mateix amb el
pont tèrmic que pot crear la caixa de
persiana, de manera que la continuïtat de
l’aïllament elimina les condensacions
creades per la diferencia de les
transmitàncies dels diferents materials.

El segon perfil que proposa el
sistema estarà a l’arribada de la
finestra, de manera que tot el
contorn quedarà amb un aïllament
continu.

Tipus 1

Tipus 2
05.08 Griàfic trobada sistema amb ampit

05.09 Gràfic trobada sistema amb caixa de persiana i forjat
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5.1.4 Cobertes.

La coberta actual es una coberta plana transitable realitzada amb rajola ceràmica.
Es composa de les següents capes: forjat, morter de pendents, impermeabilització i rajola ceràmica.
Amb aquest materials la transmitància tèrmica es de 0,96W/m2k i la transmitància màxima que marca el
CTE es de 0,53W/m2k.
Actualment la coberta no compleix amb la demanda energètica que demana la nova normativa.

5. Col·locació de lamina separadora amb polietilè amb
una resistència a la perforació de 525N. Es subministra amb
les mateixes dimensions que la membrana de betum plàstic,
per a facilitar la col·locació.

Per a millorar la demanda energètica de la coberta, realitzem una coberta invertida amb les següents
capes:: forjat, morter alleugerit, impermeabilització, lamina separadora, aïllament amb poliestirè, estesa
de morter de ciment i rajola ceràmica.
Calculant la transmitància tèrmic
tèrmicaa de la nova coberta obtenim 0,47W/m2k, per tant la nova coberta si
que compleix amb les exigències de la nova normativa.
Per a l’execució de la nova coberta es seguiran els següents passos:
1. Extracció de la actual coberta, mitjançant medis manuals, deixa
deixant
nt el forjat vist.

6. Aïllament amb planxes de poliestirè extruït de 5cm de
gruix amb
b resistència a la compressió de 3kp/cm2, planxes de
50x100cm.Les planxes es subministren en peces de 50x10cm i
50x100cm.Les
duen un encaix per a poder solapar-se
se entre elles, donant un
parament continu.
7. Col·locació de lamina separadora amb polietilè amb
una resistència
resistèn a la perforació de 525N.

2. Es repicaran les trobades amb els
paraments verticals que trobem a la coberta
fins a 30cm d’alçada , per a poder recollir la
impermeabilització.
3. Execució de noves pendents amb
morter de ciment alleugerit de vermiculita de
4cm de gruix.. Es farà un replanteig inicial
desprès de treure un nivell amb mengera
d’aigua de la planta. Un
U cop es tingui el nivell
de la coberta, es marcaran les pendents i es
realitzaran uns tocs en els sentits de les
pendents amb unes faixes inicials, que serviran
servi
com a guies per a poder estendre el morter en
el sentit de la pendent. Es realitzaran les
pendents del 2%.

05.10 Gràfic trobada.
4. Impermeabilització amb membrana no
adherida
rida de betum plàstic. Aquesta
membrana es subministrada amb rotllos de
1m d’amplada y 25m de longitud. Es
solaparan entre elles un mínim de 10 cm per
a assegurar la estanquitat. El solapament es
realitzarà escalfant el material.

8. Capa anivelladora amb morter de 2cm de gruix i una
densitat de 1900kg/m3.

9. Rajola ceràmica d’ 1cm de gruix en peces de
25x12cm.

5.2 Instal·lacions en zones comuns.
Es realitzaran les noves instal·lacions comuns d’electricitat, fontaneria i gas, des de l’escomesa, fins a
l’arribada a cascuna de les vivendes o locals. No s’actuarà a l’interior de les vivendes, però si que es
tindrà en comte una previsió de consum segons les dades que es coneixen de les vivendes
vivendes i dels locals.
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5.2.1 Electricitat.
La instal·lació elèctrica es realitzarà segons a la REBT, tenint en compte un grau d’electrificació bàsica a
les vivendes de 5750W per al càlcul. Cada vivenda disposarà de 7 circuits amb un únic diferencial,
aquests circuits seran els següents: punts d’iluminació, presses de corrent generals, previsió
vitroceràmica y forn, rentadora, rentavaixelles, acumulador elèctric, y presses de corrent per banys i
cuina.
Tota la instal·lació serà monofàsica a excepció de l’alimentació del nou ascensor que serà trifàsica amb
el circuit independent.

desprès del mateix. Es realitzarà una pre-instal·lació per a que la companyia pugui llegir la lectura a
distància.
La sortida des dels comptador es realitzarà amb tub de coure 22 mm de ᴓ i es dirigirà per el cel ras del
vestíbul, fins a un conducte tècnic que es realitzarà a ala caixa d’escala, i que permet fer pujar els
muntants fins a cadascun dels habitatges. Es disposarà d’un registre per planta amb una clau de pas amb
un tap per fer el buidat.
La entrada a cada un dels habitatges i locals es realitzarà pel cel ras dels mateixos.

Es col·locarà una CGP a la façana del xamfrà, just al costat de la porta d’accés al vestíbul. Serà CGP-7
amb entrada inferior i sortida inferior per a conducte soterrat. La part inferior de la porta es situarà a una
altura mínima de 30cm i el nínxol tindrà unes dimensions de 55x50x20cm.

Per manca de pressió i cabal “càlculs realitzats en l’Annexa 2” , s’instal·larà un grup hidropneumàtic
compost per dos dipòsits de 700l cadascun model Hasabox 700l de la casa comercial “Bombas Hasa” o
similar en característiques d’un altre casa comercial. Les mides de cada dipòsit serà una base de 0,75 m
de diàmetre i una alçada de 2,15m.

La línia general d’alimentació (L.G.A.) es realitzarà soterrada pel paviment del vestíbul fins a l’arribada
al nou armari de comptadors. La secció mínima serà de 10mm per coure.

També s’instal·larà un grup de bombeig, compost per dues bombes treballant en paral·lel que cadascuna
abasteixi 3bar de pressió i 76,80l/m.

Es realitzarà un armari per a poder centralitzar els comptadors, aquest armari es realitzarà al vestíbul tal
com s’ indica a la documentació gràfica adjunta en l’annexa 1. Aquest armari disposarà dels comptadors
de les vivendes, dels comptadors dels locals y del comptador de les zones comuns y ascensor. Total per
allotjar 13+2 comptadors en quatre files.

La bomba serè el model CD (E) Bari 10,5 T de la casa comercial Bombas Hasa o similar, de 140l/min y
2 cv de potencia, tal com indica el gràfic 05.11.

Es tindra en compte una linia trifasica per a alimentar l’ascensor i el grup de bombeig d’augua.
Les derivacions individuals es conduiran per el cel ras del vestíbul, allotjats en una canal metàl·lica
penjada del forjat i amb una previsió d’espai del 100%. La pujada dels tubs fins a les vivendes es
conduirà per un conducte tècnic realitzat a la caixa d’escala . Aquest conducte serà EI-120 y disposarà
d’una tapa de registre EI-30 de 30x30cm cada planta. A cada planta es realitzarà cada bifurcació fins al
ICP.

5.2.2 Fontaneria.
La instal·lació de fontaneria es realitzarà segons la normativa actual del CTE HS 4 de Subministra
d’Aigua.
En aquest apartat es mantindran diferents punts de la instal·lació actual, ja que es troben dins de la
normativa. L’arribada des de l’escomesa fins a la clau de l’edifici serà soterrada, i aquesta es trobarà en
una arqueta enterrada just a l’entrada del vestíbul. El tub serà d’acer i les connexions es faran roscades.
Des de la clau de tall de l’edifici fins als comptadors, la instal·lació serà soterrada per les zones comuns
del vestíbul fins a l’arribada del pati on es troben actualment els comptadors. Durant el recorregut es
realitzarà un registre a la zona del vestíbul, es tindrà en previsió un registre per a cada canvi de direcció.
S’instal·larà una nova bateria de comptadors de 3 files i 15 comptadors, on la lectura de la tercera fila
haurà de ser a 1,20m d’alçada. La bateria serà d’acer galvanitzat, amb arribada inferior de l’aigua, i
disposarà d’un filtre just avanç de la connexió i d’una aixeta de prova. Els comptadors s’hauran de
substituir i seran d’aigua divisionària, amb una clau de tall avanç del comptador i una vàlvula de retenció

05.11 Gràfic equip de bombeig
Les mides de segons catàleg son 650mm d’amplada x 550mm de llarg x 850mm d’alçada.
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S’utilitzaran aïllaments segons indica el RITE (IT.1 apartat 1.2.4.2).

Ascensor adaptat:

S’aïllarà la totalitat de la xarxa de canonades d’aigua calenta. Únicament es deixaran d’aïllar, aquells
trams en els quals la distància entre dos elements no aïllats sigui inferior a dues vegades el diàmetre
nominal (DN) de la canonada.
L’aïllament s’interromprà a les vàlvules, brides, dilatadors, filtres, etc., deixant l’espai necessari pel
desmuntatge i extracció de tots els elements.
L’aïllament a la sala de màquines es protegirà exteriorment amb planxa d’alumini de 0,6mm de gruix.

• La cabina d’ascensor té unes dimensions d’1,40 m en el sentit de l’accés i d’1,10 m en el sentit
perpendicular.
• Disposa de passamans a una alçada entre 0,90 m i 0,95 m, i les botoneres, tant interiors com de
replà, s’han col·locar entre 1,00 m i 1,40 m d’alçada respecte al terra. Les botoneres han de tenir la
numeració en Braille o en relleu.
• Al costat de la porta de l’ascensor i a cada planta hi ha d’haver un número en alt relleu que identifiqui
la planta, amb una dimensió mínima de 10 cm x10 cm i una alçada d’1,40 m des del terra.
• Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques, d’una amplada mínima de 0,80 m i davant
d’elles es pot inscriure un cercle d’un diàmetre de 1,50 m.
• Els passamans de la cabina han de tenir 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 i 5 cm, separat, com a
mínim, 4 cm dels paraments verticals.

5.2.3 Gas.
La instal·lació de gas es realitzarà segons el manual d’instal·lacions receptores de Gas Natural.
L’arribada des de l’escomesa es realitzarà en BP per la façana fins a la coberta, tal i com la podem trobar
actualment a l’edifici. Actualment els comptadors no es troben centralitzats, sinó que es disposen
individualment en cada habitatge.
Es realitzarà la nova centralització de comptadors en un armari ventilat situat a la planta coberta.
Aquest armari haurà de complir amb les dimensions mínimes exigides, i disposarà de reixes de ventilació
tant en els alts i baixos de les portes, com en els laterals de l’armari. La dimensió de la superfície de les
reixes haurà de ser S(cm²)>A(m²)x10min 200cm, on A=Superfície en planta de l’armari.
Els comptadors seran de parets deformables del tipus G-4 amb clau d’abonat a l’entrada i clau de
derivació a la sortida del mateix, amb presa de pressió.
Les derivacions cap a cadascun dels habitatges es realitzaran pels patis comunitaris, accedint directament
a les cuines, s’haurà de tenir en compte una beina metàl·lica per a traspassar els murs de fabrica.

5.2 Instal·lació ascensor.
La normativa que ens marca la instal·lació de l’ascensor es la següent:
- CTE-DB-SI
- DECRET 57-2005
- NBE-CA.88
Es col·locarà un nou ascensor elèctric accessible, situat al forat de la caixa d’escala amb unes dimensions
totals de 1,61x1,50m. S’haurà de tenir en compte previsió d’un espai per a la sala de màquines, ja que la
casa comercial que el subministra necessita col·locar dels motors de l’ascensor fora del buit per on
circula. D’aquesta manera s’optimitza al màxim l’espai que ens permet el buit de la caixa d’escala.
Actual ment al badalot es disposa de l’espai necessari per a poder situar el motor.

L’ascensor previst es de la marca Otis model GEN2- CONFORT de 450 kg de càrrega amb 5 parades i
un embarcament frontal, les dimensions interiors de la cabina son de 1,40x1,10, tal i como ens demana el
decret d’accessibilitat. En cas de contractar un altre casa comercial, aquesta haurà de donar les
indicacions necessàries per a la previsió que s’haurà de realitzar.
Les previsions que ens demana el fabricant son les següents:
-

Dos perfila IPE-120 fixats en la planta del badalot per a la subjecció de la cabina i del motor.
Línia trifàsica fins al seu quadre elèctric.

5.4 Itinerari adaptat.
Es preveuen unes modificacions al vestíbul de l’edifici per a crear un itinerari adaptat. La normativa
vigent per a realitzar aquest itinerari ens la marca el CTE-SU i SU-1 i el Decret d’accessibilitat de
Catalunya, decret 135/1995.
La decisió de decidir el millor itinerari adaptat passa per agafar la solució més restrictiva de les que ens
proposen les dues normatives.
Actualment quant accedim al vestíbul ens trobem un primer graó de 15cm, i als 2m dos graons mes de
15cm cadascun. El CTE ens exigeix la unificació de tres graons com a mínim, per tant s’haurà de aixecar
el paviment fins a la trobada amb els graons situats mes separats de l’accés s l’edifici, i els agruparem.
Es realitzarà una rampa de 1,2m d’amplada en el lateral dret del vestíbul, que complirà amb les següents
especificacions:
Pendents de rampes previstes per a usuaris en cadires de rodes:
p ≤ 10% per a longitud L < 3 m
p ≤ 8% per a longitud 3 ≤ L < 6 m
p ≤ 6% per a longitud L ≥ 6 m
L’amplada serà constant ≥ 120 cm
Per a rampes destinades a usuaris en cadira de rodes: longitud ≤ 9 m
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Per tant, per a poder salvar la diferencia de cota de 45cm i 6m de longitud ,es realitzaran dos trams 2,50 i
2,00m respectivament amb una pendent del 10% i un replà en mig dels dos trams de 1,5m.
Es realitzarà una barana en al canto on es crea una diferencia de cota, on el passamà quedarà a 90cm
d’alçada, i en l’altre canto es fixarà un passamà continu a la paret amb pipetes també a 90cm.

CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS.
Cada dia es mes evident la importància que te adaptar els edificis antics de la nostre ciutat ala normativa
actual.
Em de ser conscients del desgast energètic que tenen els edificis, i en una època com en la que estem, no
hi ha millor forma d’estalviar que la de la de no generar desgast energètic.

A la sortida de la rampa s’hi ha de poder inscriure un cercle de 1,50m de diàmetre, de tal manera com a
l’entrada al vestíbul.
El paviment de la rampa serà del mateix marbre que el del vestíbul, però tal i com ens indica el següent
gràfic de la taula 1.2 del CTE-SU de classe de terres segons la seva localització.

Per tant, el sistema de aïllament per a l’exterior de la façana, ens permet millorar la demanda energètica
de una forma considerable. Aquest sistema es facil de executar i els diferents fabricants tenen peces de
remat per a qualsevol trobada de l’edifici.
El sistema també ens permet conectar l’aïllament de les cobertes amb el de les façanes, de manera que la
envolvent de l’edifici millora en conjunt.
Les noves instal·lacions son difícils de quadrar en un edifici que no es de nova construcció, com aquest,
pero garanteixen també la millora de la demanda de l’edifici i milloren el consum.

Es interessant que els edificis passin una inspecció periòdica per a valorar el seu estat, a l’eixample de
Barcelona son molts els edificis que presenten un estat deplorable a les seves façanes, per tant si s’ha
d’intervenir que sigui millorant la seva funcionalitat, de manera que combinat les tècniques antigues amb
les d’avui en dia es pugui allargar la seva vida útil.
BV llp*

05.12 Gràfic taula CTE-SU 1.2
Per tant el paviment de la rampa i els graons serà de categoria 2 i el paviment restant del vestíbul serà de
categoria 1.

05.13 Gràfic tautla CTE-SU 1.1
On Rd es la resistència del lliscament.
Es crearan unes tires de buixardades en el marbre de la rampa per a millorar la adherència.
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NORMATIVA:
BIBLIOGRAFIA
CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, DB HE 1Protección en front a la humitat.
- Paricio Casademunt, A. (2008) “Secrets d’un Sistema Constructiu L’Eixample” Editorial: Edicions
UPC, segona edicio, Barcelona.

CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, DB HE 3; Estalvi d’energia – Rendiment de les instal·lacions
tèrmiques.

- Casanoves, X.[et al.] (1993) Manual de diagnosi i tractament d’humitats. Barcelona:.
CAATB.

CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, DB HE 3; Estalvi d’energia – Eficiència energètica de les
instal·lacions d’il·luminació.

-Bellmunt, R.; Paricio, A:(2000) Reconeixement, diagnosi i intervenció a les façanes.
Barcelona: ITEC

CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, DB HS 4; Salubridad – Subministro de agua.
CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, DB HS 4; Salubritat – Evacuació d’aigües.

-Domingo i Grabiel, Anna “ed al”. Adroer i Puig, Anna, “ed al”. Diccionari Visual de la Construcció.
Departament de Política Territoria i Obres Públiques.

CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, DB SE-A; Seguridad estructural – Acero.
CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, DB SE-AE; Seguridad estructural – Acciones en la
edificació.

-Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
1ª Visita dia19-05-2012
2ª Visita dia 12 -10-2012

CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ DB SU 4; Seguridad de utilització – Seguridad en front al risc
causat per falta d’il·luminació.
CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ DB SI; Seguridad en front al risc d’incendis.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA XARXA DE MUNICIPIS. COMPARATIVA DEL CODI TÈCNIC
DE L’EDIFICACIÓ AMB LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones
Complementarias (ITE).
RBT. REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ
(Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto e Instrucciones Técnicas Complementarias, BOE 224 de
18 de setiembre del 2002)
Normes UNE referenciades en el R.B.T.
Catàleg Pladur de la gama comercial de casa PLADUR URALITA.
MANUAL D’INTAL· LACIONS RECEPTORES DE GAS NATURAL.
DECRET 57-2005 Ascensors
NBE-CA.88 Ascensors. “Accesibilidad a los ascensores de personas,
incluyendo personas con discapacidad”
Catàleg comercial d’ascensors Otis 2012.
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