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RESUM 
 
L’objectiu d’aquest projecte és allargar la vida útil d’una edificació existent. 
 
L’estudi del sistema constructiu ens donarà informació del comportament energètic i 
estructural de l’edifici. Ens centrarem en dos elements constructius característics d’una 
edificació de l’època com són els forjats amb bigues prefabricades de formigó i un entrebigat 
amb dues fulles de marès i cambra d’aire interior i els murs de càrrega executats amb 
cantons de marès.  
  
L’estudi patològic ens donarà informació de com hem d’actuar per millorar l’estat actual de 
l’edifici. Una de les actuacions més importants serà per pal·liar la degradació que pateixen 
els recobriments de façana a causa de la proximitat del mar i el desgast que la saladura 
provoca. S’arriba a la conclusió que per fer front a l’acció del desgast causat per agents 
atmosfèrics s’ha de plantejar un pla de manteniment dels tancaments exteriors. 
  
Veurem les exigències actuals del CTE i avaluarem les mancances de la vivenda sobretot 
energèticament. Aquesta serà una de les prioritats d’aquest projecte millorar l’eficiència de 
l’edificació amb l’objectiu d’aconseguir una vivenda més sostenible i respectuosa amb el 
medi ambient. Per aconseguir-ho avaluarem els tancaments de façana i coberta per 
proposar la generació d’una nova pell amb aïllaments que protegeixin l’edifici tèrmicament i 
acústicament.  S’estudiaran les resistències tèrmiques i l’aparició o no d’humitats intersticials 
del mur de façana i forjat actual comparant-los amb els resultats de les solucions 
proposades.  
  
La distribució actual de l’edifici ha quedat obsoleta i es proposarà una nova distribució amb 
la finalitat d’optimitzar l’espai interior i aprofitar la parcel·la exterior de què disposa. Aquesta 
actualment queda en segon terme, a causa de la distribució actual orientada cap a l’oest. 
Així optimitzarem l’ús del solar fent-ne un ús més racional. Per aconseguir una distribució 
òptima des de el punt de vista de l’aprofitament de l’assolellament i la protecció envers els 
vents es realitzarà una simulació amb el programa VASARI d’AUTODESK. Decidirem situar 
elements de protecció passiva a les obertures de la façana sud per modular l’assolellament i 
al nord per protegir del vent de tramuntana. 
 
La nova distribució requerirà reforçar estructuralment l’edifici amb jàsseres metàl·liques i 
amb un forjat col·laborant de nova construcció. La inexistència d’armadures de repartiment 
als forjats actuals ens aconsellarà la col·locació d’un mallat metàl·lic per millorar el 
comportament estructural de l’edifici i un millor repartiment de càrregues. 
 
S’aplicaran mesures d’estalvi energètic i es proposaran mesures d’estalvi d’aigua, que és un 
recurs escàs a Menorca. L’estalvi d’aigua s’aconseguirà amb el reciclatge d’aigües grises i 
l’aprofitament d’un dipòsit existent per l’aplec d’aigües pluvials.  
 
La nova urbanització del carrer des Llevamà ens farà replantejar les escomeses actuals de 
fontaneria, electricitat i telecomunicacions, així com l’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 
A més es proposa actualitzar les instal·lacions de fontaneria, sanejament, electricitat i 
telecomunicacions que han quedat obsoletes i no compleixen cap dels reglaments existents. 
 
Avaluarem l’eficiència econòmica i ecològica de les propostes generades. Quantificarem 
l’estalvi d’aigua aconseguit, i veurem que la seva rendibilitat econòmica es reduïda, però la 
realització d’aquestes actuacions queden justificades per l’estalvi de recursos que suposen.  
Realitzarem la certificació energètica de l’edifici amb el programa CALENER.  
Comprovarem la rendibilitat de les actuacions que afectin al rendiment energètic, la seva 
amortització i l’estalvi d’emissions de CO2 que això significarà. I estimem la rendibilitat 
econòmica del sobrecost que suposen aquestes actuacions en 11 anys. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
En el context actual que viu la construcció resulta molt atractiu afrontar un projecte de 
reforma i adaptació al CTE d’una vivenda que durant el pas dels anys ha sofert moltes 
actuacions d’ampliació i reformes, no sempre seguint la lògica constructiva. 
L’emplaçament de l’edifici és a 1 kilòmetre al sud de Ciutadella de Menorca, està situat entre 
la carretera de Cala’n Bosch i el Carrer des Llevamà. 
La vivenda es una edificació aïllada dels anys 50, construïda amb la finalitat de fer de 
segona residència per una família amb residència fixa al nucli urbà de Ciutadella de 
Menorca. 
Als actuals propietaris els interessa adaptar l’edifici a les necessitats actuals d’una vivenda 
aïllada ubicada en una urbanització fora del nucli urbà.  
 
L’estat actual de la vivenda presenta multitud d’esquerdes i despreniments. Les actuacions 
que s’han portat a terme al llarg dels anys fan que trobem discordances, per exemple a la 
planta primera podem trobar-nos fusteria exterior de PVC amb doble vidre amb trencament 
del pont tèrmic, també hi ha fusteria exterior d’alumini amb vidre senzill i cap protecció del 
pont tèrmic i a la planta baixa la fusteria exterior es fusta amb vidre senzill. Això es una 
mostra de les diferents solucions constructives que van adoptar-se segons l’època en que va 
ser feta l’actuació.  
Per poder proposar solucions a les deficiències que presenta l’edifici farem una anàlisi del 
sistema constructiu i posteriorment es realitzarà l’estudi patològic de les lesions més 
importants que trobem.   
   
La distribució interior actual amb la sala d’estar, menjador i cuina a la planta primera i els 
dormitoris a la planta baixa ha quedat obsoleta. L’orientació de la vivenda amb l’entrada 
principal cap a la Carretera de Santandria denota que en l’època de construcció inicial de la 
vivenda la carretera era molt poc transitada. Les urbanitzacions de Cala’n Bosch, Sa Caleta, 
Santandria i Cala Blanca, que tenen accés per aquesta carretera, s’estaven començant a 
urbanitzar arran de l’esclat del turisme. La proximitat de l’edifici a la carretera ens farà 
centrar també en l’aïllament acústic que necessita una vivenda per garantir el grau de 
confort acústic que exigeix el CTE. 
 
Per proposar una nova distribució interior que cobreixi les necessitats d’una família de 
quatre persones durant tot l’any, aconseguir una ubicació òptima de les estances i projectar 
mesures de protecció passives realitzarem l’estudi de l’assolellament i dels vents locals. 
 
Per donar mesures d’estalvi energètic es recorrerà al Codi Tècnic de l’Edificació per adequar 
la vivenda als seus barems.  
 
 A causa de la recent urbanització del carrer des Llevamà, els subministres d’energia, 
telecomunicacions i clavegueram hauran d’adaptar les seves escomeses fins a l’entrada de 
la vivenda. Les escomeses es projectaran segons els criteris marcats als reglaments i 
normatives corresponents.  
  
Les instal·lacions interiors de la vivenda han quedat obsoletes respecte a les normatives i 
necessitats actuals d’una vivenda. Per tant, un dels objectius d’aquest projecte és actualitzar 
les instal·lacions de fontaneria i sanejament, electricitat i telecomunicacions. 
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2 BACKGROUND OF THE BUILDING 
 
2.1 GENERAL DATA 
 
The plot has a rectangular shape of 23 x 36 meters east-west with a total area of 850m ². 
The location of the parcel is located 1 kilometer from Ciutadella on the road to Santandria on 
the west side. Moreover, the south facade, the longest, is on the street des Llevamà. The 
terrain can be considered as plane without any difference of importance. The construction, 
who is the reason of this project has its main facade next to the road has basement, ground 
floor, first floor and access to the cover by the stairs. 
 
2.2 PLANNING REGULATIONS 
 
The location of the building is on the left hand side Santandria-Caleta in the subzone 17W. 
So these are the articles from the Normativa Urbanística Municipa that we must comply: 
 
Art.372. Density. 
The intensity index for building plot ceiling is set at 0.18m ² / m² site. 
The highest population density is 47 inhabitants / ha for Caleta-Santandria 
Art.373. Terms of plot. 
Set as minimum plot 1000m ² and 15m the minimum facade. 
In terms of the Pla Parcial  Caleta Santandria is accepted lower plots, never smaller than 
400m ² when is impossible to meet the 1000m ², by consolidation or neighbouring plots 
treated plots notarised before 15 March 1976, in which date is approved the Pla Parcial 
referenced. 
Art 374. Building conditions 
The following conditions apply: 
The maximum occupancy of the land for the building is 15% 
The maximum height of the main building will be 4m, corresponding to GF. 
Separations over the main building of roads and open spaces will be about 5m and bottom 
and sides will be 3m. 
Art 375. Terms of Service. 
Apply the following specific conditions: 
-Only admitted the use of detached house, with a maximum of one dwelling for parcel 
-At the left hand side of the Pla Parcial Santandria allowed uses bar-restaurant, shopping 
and entertainment. 
-Commercial use should be placed on the ground floor 
 
Currently, due to changes in planning regulations over the years, the building does not 
comply with the current planning regulations, as shows the following summary table. 
 
 PGOU Current status Project 
Classification S.U. S.U. S.U. 
Rating Zrte 17w Zrte 17w Zrte 17w 
Ocupattion 15% 20% 20% 
Building 0,18m²/m² 0,26m²/m² 0,26m²/m² 
Height regulator 4mGF 6,25mGF+Bas+FF 6,25mGF+Bas+FF 
Uses residential residential residential 
 
I had consulted with the departament d’Urbanisme de Ciutadella de Menorca as affecting the 
reform to a building that does not comply with current regulations. And the answer was that 
you can do any action unless the floor area and employment or plot, are increased. This 
building was built with standards in the past and at that time met existing regulations. 
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2.3. STAGES OF CONSTRUCTION BUILDING LIFE 
This section will explain the changes that have been made to the building until the settings 
are today. According to these amendments can distinguish four distinct periods. These 
periods are described in more detail in Annex 3 of this project 
.-1950-1960. The initial configuration of the building already had 147.26 m² basements that 
currently exist. The morphology of the terrain, with an already existing excavation and needs 
of a previous owner drove the construction of a building of ground floor, first floor and cover 
with a larger basement than the ground floor. 
- 1960-1970. The first action was taken to win living space that was gaining ground on the 
first floor roof terrace. This significantly increases the dining surface 
-1970-1976 In the third period was built the existing garage and the bathroom was enlarged 
over the existing basement. This equalled considerably useful area on the ground floor and 
basement. GF and B have this areas136.47 m² and 147.26m² respectively. 
-1976-Current. The last extension made to the building was the creation of a glass gallery 
and a bathroom to the covered terrace of the first floor. A rudimentary porch was built next to 
the garage, to give shelter to the wood. 
This leads to the useful surface current. With total constructed area of around 450 square 
meters. 

CURRENT STATUS 

USEFUL SURFACES (M²) 

BASEMENT GROUND FLOOR FIRST FLOOR COVER 

BASEMENT DISTRIBUTOR 11,28 GARAGE 41,2 
DINING 
ROOM 45,48 

COVER 
ACCESS 6,9 

BILLIARD ROOM 31,45 STORAGE 1 5,4 KITCHEN 8,28 

BASEMENT ROOM 1 14,7 STORAGE 2 5 BEDROOM 4 15,21 

BASEMENT ROOM 2 29,68 PORCH2 (1/2) 3,15 
BATHROOM 

2 2,5 

STORAGE ROOM 50,5 PORCH1(1/2) 8,49 STAIRS 7,25 

DEPOSIT 9,65 HALL 11,7 BALCONY1 2,6 

BEDROOM 1 16,56 

BEDROOM 2 14,8 

BEDROOM 3 9,95 

DISTRIBUTOR 2,36 

BATHROOM1 7,99 

  LAUNDRY 9,87     

TOTAL BAS 147,26 TOTAL GF 136,47 TOTAL FF 81,32 
TOTAL 
COVER 6,9 

USEFUL SURFACES (M²) TOTAL 371,95
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3. ANALYSIS OF BUILDING SYSTEMS 
 
3.1. BUILDING MATERIALS 
To contextualize the construction system of the building and diagnose the current state of the 
building, we studied the materials used in traditional building in Menorca. It is, how could it be 
otherwise in Menorca sandstone called there Marés and limestone. For more information 
about the materials request Annex1. 
 
 
3.2. THE CONSTRUCTION SYSTEM OF THE BUILDING  
The general configuration of the building is made up of bearing walls made from pieces of 
marés placed in breaking joints together with mortar and refilling the troughs knows like 
’abeuradors’, they get the loads from the slabs. The floors are made with a one-way slab 
configuration beams with concrete and quarter pieces of marés closing the top and bottom 
faces. The exterior walls are load walls and the vertical structure is complemented by two 
load walls crossing longitudinally inside the building, supporting the three internal portions of 
slab between the walls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Global configuration of the building 
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The Foundation. 
The foundation consists in a serial of ditches run practiced at a depth of about 3 meters, 
width of 60 cm and a depth of approximately 70cm, normally excavated to find the first layer 
of stone. In this case first were excavated to a height of about 3 feet and then were 
excavated trenches for foundations. Later the ditches were filled with mass concrete and  to 
save concrete them threw stones. When was built the building it is normal that there isn’t any 
reinforcement in the foundation. The walls of the basement burden rests directly on the 
foundation. And like the rest of the walls of the building the walls are made in marés. To 
improve the stability of the whole area - building the space left between the walls and the 
ground was refilled with cyclopean concrete without any frame. 
 
Bearing walls. 
Following the constructive logic of using the natural resources of the area, the essential 
element of the load-bearing walls is marés. In our case as 'Pedra de 25', placed brake joints. 
The corners of sandstone came to work with 4-sided smooth was the laborer who practiced 
with the piqueta that would do the troughs each piece had to be crafted to work. These 
troughs generally followed the perimeter around the sandstone block and sometimes 
practiced to improve the junction cross-sectional area for drinkers to expand union later be 
filled with ‘brou’. 
 

 
Labourer doing the throats with a  ‘piqueta’ 

 
Once they had made troughs the stone where placed in her place. Cleaning overlap the 
stones and once placed a sufficient number of pieces, normally one spun. The troughs where 
filled with broth, sand and cement mortar with a consistency to allow the passage inside the 
troughs but not too liquid to be absorbed by sandstone. This way all the stones stay together 
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inside each other, this technique allows to build a wall with a clean face without any joint. In 
this case when the wall was finished it was recovered with cement mortar. 

 
Stone with the two increases of the throat 

 
Actually the sandstones are sold with the troughs made at least two of its faces.  The width of 
the finished walls is about 27 cm, 25 cm from the pieces of sandstone and over 1cm by side 
of plastering. 
 

Names of the pieces Sizes in Cm Comments 

Cantó 33x33x60 Actually 20x33x60 
Redona 20x40x60 Actually 33x40x60 
La pedra de 25 25x33x60   
Tres per dos 20x33x60   
Pedra de 15 o Mig cantó 15x33x60   
Terços 10x33x60   
Envà 7x40x60   
Quart 5x40x60   
Quint 3x40x60   
Escaló 20x33x100 To build stairs 

Sizes of the sandstones actully in Menorca’s market 
 
A few years after the construction of the building, the owners choose to cover the beam walls 
and walls of the bedrooms on the ground floor with a decorative frieze of plastic, this item hid 
humidity and moisture accumulating behind the due that caused by the tightness on frieze of 
the wall. 
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Partitions. 
The partition walls are also made up by pieces of sandstone type 'Envà' and the width 
achieved is about 10 cms. The mortar used to the consolidation is type cement mortar. 
 
Lintels. 
The lintels are made of whole pieces of sandstone with its fit, the bias cut and cemented able 
to support the weight above the opening. To understand the system of thresholds could be 
considered as an arc formed by the segments with its wedge-shaped support the weight of 
above, except that the arc is formed without any plan curvature.Such thresholds are viable 
up to 3 meters. The windows originated from the first phase of construction on the ground 
floor had played with blinds boxes made with sandstone and finished with a piece of similar 
wood to the interior carpentry. On the first floor there weren’t blind boxes. We also can find 
openings executed after such baths solved with the same system as the previous ones. And 
we can also see that existing openings are closed with aluminium without any thermal 
cutting, where you can find the threshold that a section of beam supported between two 
pillars. This configuration can be found in the gallery on the first floor that was once a terrace 
and was subsequently closed with glazing windows. 
 
Slabs. 
The slabs are formed with pre-charged concrete beams with one-way slab 20-inches and 
closed with two layers of sandstone quarters with an interaxial of 60 cm, 5 cm layer 
compression and pavement. There is no reinforcement except that incorporate their own 
beams, which helps distribute loads between the different elements of the floor, and avoid 
many cracks affecting the building. Can be seen on the ceiling of the first floor cracks and 
leaks were observed during periods of rain. It seems that a part of the first floor wrought been 
repaired. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interior shoot of the slab in the ceiling in the firs floor 
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Sequence of the building process.. One way slab. Phase 1 

Sequence of the building process. One way slab. Phase 2 
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Sequence of the building process. One way slab. Phase 3 
 
Cover 
In our case, the cover is walkable flat roof type with access from the stairs. The cover is 
treated as the rest of the slabs in the building, over the pavement of red ceramic tile roof is 
the only insulation that has several layers of paint are waterproof above the floor and 
baseboards to a height of about 5 cm. A quarter or so, cover, coinciding with the first floor 
area of the floor repaired, waterproofed again was due to leaks. It can be seen that the floor 
of this area is newer, ceramic type and can also be seen as someone put some kind of 
waterproof sheet and we can see how the blade rises about 15cm.The whole plant has a 
deck railing, balustrade is made with pieces of sandstone type of ceramic wall and handrail 
all cemented and painted. 
 
Stairwell off the roof. 
Stairwell off the roof is formed by sandstone walls and is topped by one way slab too, the 
current state of the ceiling joists seen some landslides and damaged coatings. The one-way 
slab follows the same pattern as the other floors of the house, that last cover isn’t walkable. 
 
Stairs. 
The stairs is built in three sections between the two load bearing walls inside the house, their 
are prefabricated concrete steps that were embedded in the side wall and the other is blown. 
The starting step is wider on the ground floor. The steps came with the surface finish already 
done at the factory. Boots with a first concrete piece taken from a piece mould once it had 
hardened applied a layer of a mixture of marble gravel, white cement, river sand and 
colouring. When this second layer is hardened it was polished with a water mole to achieve 
the fine finish. The assembly of these steps, consisted in embedding these pieces on the 
walls on one side and the other sandstone or supported by a wall or free. Each plant has two 
straight sections up to 7 steps to three steps wide intermediate section to allow the change of 
direction of rise. The staircase connects low above the ground floor with the first cover, in 
total there are 34 stairs and 2 landings. All along the way the scale is protected by a railing of 
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wooden slats. There is a second staircase to the basement with two straight sections with 90 
degrees of 18 steps. 
 
Facades 
The outer skin is a layer of the walls of masonry cement a centimetre thick painted in 
outdoors. The facades are at the height of the floor deck and covered by a moulded cornice 
the top spun by Arabic tiles. The visor on the door of the south façade also repeated using 
spinning Arabic tiles on the facade of the West where the main entrance to the house there is 
a porch with two arches ‘ansapaner’ rate who were executed with reinforced concrete and 
cantilevered terrace on the first floor 
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4. PATHOLOGICAL STUDY 
 
This are the deficiencies detected which ones the pathological study will done.  
-Cracks for differential settlement 
-Cracks for-aging action of atmospheric agents. 
-Landslides-lining crane 
 
Each of these has its own injury and pathological study will consist of the following sections. 
 

1. Description of the studied item      
a. Location of the item. 
b. Item Description. 
c. Construction system of the element. 
d. Significant details of the item. 
e. A report on the item. 

2. Identification of injuries in the studied element. 
a. Approach lesions studied. 
b. Process study of injuries. 
c. Graphic and photographic documentation of the injury. 

      3. Proposed intervention to the studied element. 
      a. Discuss different types of intervention. 
      b. Action proposal on the cause. 
      c. Proposed intervention in the injury. 
      d. Details of the proposed intervention. 
      e. Description of items and works to be executed. 
       f. Economic evaluation. 
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4.1. CRACKS FOR DIFFERENTIAL SETTLEMENT 
 
4.1.1. DESCRIPTION OF THE STUDIED ITEM. 
 
a. Location of the item. 
The element studied, the wall of the first floor which acts to close the front where there is a 
covered terrace that gives access to the terrace of the west side and west side of the section 
of the first floor that was raised during the second stage constructive. The wall on the south 
side is shifted to one meter inside the house about the axis of the front, this meter is a 
covered terrace shaped exterior corridor that gives access to the terrace of the south facade. 
In these two terraces can see the old hydraulic floor covered terrace home in their start-up 
settings. 
 
b. Item Description. 
 
The element under study is a front wall that was built at a later stage. Formerly the terrace is 
on the west side of west to east crossing the entire length of the first floor terrace that has 
seen its size reduced twice. In this case, the wall build to extend the area that in the dining 
room. This expansion eliminated half the large terrace and the walls of the west side and 
moved to the south side wall about two meters. The walls in front of this building period are 
also made of sandstone and like other walls found in the building. The wall in question is 
formed by a long stretch of 4.10 meters and a height of 3.20 meters which is shifted to one 
meter inside the house over the line south facade. This means that eccentricity does not 
transmit loads directly on the wall downstairs. 
 
c. Construction system of the element 
 
The element studied is an enclosing wall. In principle, this wall does not transmit loads more 
than its own weight. The most common in this type of construction is that the front walls act 
as load walls, but it is later built a wall where there was a terrace supported by pillars, the 
wall does not act as such. This wall is built with ashlars sandstone as 'tres per dos', and 
placed breaking joints with cement mortar and sand. The width of the end walls are about 23 
cm, 20 cm that are pieces of sandstone over 1.5 cm by every side Plastering as a finished 
wall cladding are made from plaster and paint. For the execution of this wall stood the old 
pavement and leans directly on the wall of the floor know if there is some kind of link 
between the two walls and floors to consolidate the unions. 
 
To understand the causes of cleft calculate overweight  that the rise of the two walls of the 
extension meant. The specific weight of sandstone quarry depends on the source and quality 
of the pieces. I will establish the value as calculated 1670 kg / m³ 
 
 
 
Wall of the south facade of 4,10m x 3,20m=13.12m² 
Door in the south facade wall 0,80m x 2,10m= -1.68m² 
Wall surface=11.44m².  
 
 
South wall Weight =11.44m ² x 0.23m x 1670 kg / m³ = 4394.10Kg. 
Wall of the west front 2.00m x 3.20m = 6.40 m ² 
Surface wall = 6.40m ². 
 
West wall Weight=6.40m² x 0,23m x 1670 Kg/m³=2458.24Kg.  
 
Overweight total=4394.10+2458.24=6852.34Kg 
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d. Significant details of the item. 
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e. A report of the item. 
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4.1.2. IDENTIFICACION OF INJURIES IN THE STUDIED ELEMENT. 
 
a. Approach lesions studied. 
 
On the wall we study is there a mechanical injury in the form of crack. Mechanical injury was 
due to the existence of forces in structural elements that cause tensions eventually causing 
the rupture of the item when the effort is higher than expected during construction. A crack is 
a manifestation of these efforts, and affects the entire element. Studied in the wall, the crack 
is roughly half of the wall and affects the height. The crack in question is a longitudinal 
opening that affects the entire thickness of the wall. This extends vertically from the top of the 
wall in the meeting with the slab first floor ceiling to the bottom where it meets the floor of the 
ground floor of the first level, so we can say that it has a length of three meters and twenty 
centimetres. The thickness of the gap is about three millimetres at the top and an inch in its 
bottom. The crack at the top is as straight and as close to the bottom shows a more sinuous. 
This form of crack reveals that although the wall has broken, the component parts are very 
cohesive, which is broken by either the area of the mortar joint of sandstone. 
 
b. Process study of injuries. 
 
Mechanical lesions in the form of cracks can be caused by a number of factors. These are 
factors such as: 
- Cumulative volume for the moisture content and temperature variation. 
- Movement of the land. 
- Opening of new holes in the walls. 
Differences in volume of construction materials due to changes in temperature and moisture 
content produced shifts in the structure and these displacements cause cracks. Specifically, 
changes in moisture content affect the volume of materials, causing them to dilate when they 
absorb water and to contract and to dry up due to temperature changes also affect the 
volume of material, making these dilate with increasing temperature and decreases when to 
contract. Mechanical actions caused by variations in humidity and temperature affect the 
volume of a body are very important in that respect the efforts that occur in structures. Like 
most elements, the walls can move freely in the vertical direction, but its horizontal motion is 
limited. As in our case, the lesions produced by a horizontal movement manifested in the 
form of vertical cracks. The movements of the structures due to differential settlements are 
usually caused by non-uniform support of the fundamentals that cause an imbalance of the 
element. Settlements in clayey soils are usually caused by the growth and shrinkage of its 
volume. A loamy soil acts like a sponge, so that in times of rain, the volume increases and 
this in times of drought the water evaporates, and the ground shrinks creating holes in it. In 
sandy soils or clay rain water circulates freely inside transporting finer soil particles and 
creating holes. In both cases the result is the possible differential settlement of the building. 
 
The non-uniform causes wall settles more than another area, causing the appearance of 
uneven efforts along the wall. These movements in the wall cause the appearance of cracks 
at the points listed in the above efforts. As for opening new holes in the element, we 
commented that this action affects the wall causing it reduces the resistance of this, as part 
of the wall is removed. Creating new holes in the wall that leads to work differently from what 
was intended when it was built and which may not be ready constructively. That's why these 
openings can cause cracks on the boundaries of holes if the wall is not able to absorb new 
efforts generated. In our particular case we concluded a series of events. The rise of two new 
walls overweight represents the structure of the building conveys the ground. The 
foundations to receive the excess for which they have been dimensioned cause extra 
pressure on the ground that it can not bear. It causes a differential settlement in the building. 
This settlement creates a number of different actions on both sides of the critical point. Half 
of the wall near the west side tends to settle as supporting that transmits loads and moreover 
half of the wall farthest to the west side forged solidarity with the recessed maintained. The 
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existence of these two distinct efforts in this wall that creates the intersection point will create 
a discrepancy action, causing separation and break the wall at this point. The separation wall 
in the critical point caused by mechanical actions manifested in the form of crack, which 
affects the entire thickness of the wall and across its width. This time the cause of the injury, 
the overhead generated comes from the same element that suffers the injury. 
 
c. Graphic and photographic documentation of the injury. 
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4.1.3. PROPOSED ITERVENTION TO THE STUDIED ELEMENT 
 
a. Discuss different types of intervention. 
 
To study and control the evolution of the cracks, the method is simple and effective 
installation of gypsum or glass of witnesses in the most significant cracks, noting the date of 
placement. Witnesses glass are more sensitive to vibrations than plaster, so that its 
placement will detect movements of smaller scale. Witnesses plaster can observe the 
evolution of cracks and fissures and determine the speed of deformation.  
 
According to the progress of deformation conclude if it is a crack acting quickly or slowly, and 
conclude if there is a risk to the structural safety of the whole. In the case of cracks already 
defined and especially those with rapid progression, more accurate measuring devices used. 
To measure the speed of the opening of the crack it’s normally use micrometers or crank 
meters. These devices are accurate to the tenth of a millimetre, and are based on measuring 
the variation in the length of the sides of an equilateral triangle. The data provided by crank 
meters opening of the crack and the relative movement in the same direction. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Example assembly crakmeter 
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b. Action proposal on the cause. 
 
Previously been mentioned what the possible causes that generate mechanical stress on the 
walls, and these in turn generated from cracking. Regarding the generation of overloading 
the building to be transmitted to the ground causing differential settlement building. For that it 
is necessary to ensure that the foundation-building element to maintain a perfect balance.  
 
The loss of this balance caused by movement in the soil, creating cracks in the wall suddenly 
act. To ensure that the balance of the element does not disappear is important to ensure that 
the foundation is properly dimensioned so providing new and refurbishments and extensions 
carried out on land capable of supporting the efforts of the building. Avoid creating new 
overloading the structure and foundation can not stand. And if you generate important to 
ensure the strengthening of the critical points and avoid tensions between those points.  
 
Solutions provided: 
-Improve the foundation with stresses and increases the shoes affected. 
-Improve the quality of the land suportants for example by new foundations. 
-Optimize the distribution of loads within the structure of the ground by placing a metal mesh. 
-Avoid eccentricities not calculated within a structure to support them, moving the wall close 
to the front axle. 
-Run the new wall in solidarity forged with existing connectors. 
 
c. Proposed intervention in the injury. 
 
The cracks are the manifestation of the cause of the item. Although the pathological process 
comes from a cause, this cause not always is, manifested by an injury. Injuries such as 
cracks are more visible. 
Once localized the lesion to be studied and the degree of state involvement in order to find 
the most suitable intervention. This intervention on the injury is linked to the diagnosis of the 
cause. Depending on the type of operation to be carried out into the cause will require a 
solution type or another about the injury. 
To repair the damage are two methods that are commonly used, the placement of clamps 
and sealing the crack. Placing staples: staples system is based on the application of an 
element that causes minimum resistance so that the lesion does not increase. This 
resistance will provide the staples that hold the crack to prevent it re-opened or that the 
deformation is increased. The stainless steel staples will work jointly with other elements in 
order to obtain the best possible result. Stainless steel staples have a diameter between 6 
and 8 mm and placed regularly spread throughout the crack. The opening of the crack or 
hole is filled with a mortar resins, epoxy resins, special mortars and mortar type M-80. 
Anyway, once placed the staples must be made periodic revisions or another with a 
frequency depending on the severity of the crack, so be watching and monitoring the 
evolution of the lesion. So we will see if the solution has established the desired effect. 
Sealing the cracks: 
 This solution is to cover or refill the hole created by the crack. The opening is stocked with a 
material as a filler cap with a base-cracking clays, with the help of a scraper or spatula. It is 
necessary that after a period of time is to review the sealed, returning to fill the opening and 
ending it with a protective product. 
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 d. Details of the proposed intervention. 
 

 
Intermediate stage of the reparation process of the crack with staples. 
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Description of works to be executed 
 
The implementation of the proposed action on the case, that the execution of a wall does not 
mean overloading the ground that they can not bear. To be able to absorb these various 
efforts are applied without causing differential settlement, you must do the following: 
 
- Study of the existing structure. 
- Decrease load the new layout 
- Recalculation foundation or stressed. 
- Excavation, reinforced concrete, the stress periods for the shoes affected. 
- Rise of existing pavement 
- Solidarity structure to work together placing net frames and connectors 
- Layer Compression. 
- Wall Mount tying it with existing frame connectors in cases like our wall load. 
- Place of finish materials (exterior plastering and painting) 
 
To ensure the development of cracks and check the speed with which these grow, you must 
perform an operation analysis of the crack. This analysis is performed by means of placing 
witnesses plaster. To run an operation called, must perform the following items of work: 
 
- Clean the surface of a the area of the crack 
- Place the plaster in that area. 
- Note the date of placement. 
- Wait a while. 
- Inspection molded plaster in order to check the evolution of the crack 
 
For the implementation of the proposed operation on the injury, to the placement of the 
staples and the resin inside the crack, the following items should be made: 
 
- Make holes on either side of the crack with a drill. 
- Conducting the above operation all along the crack distances equidistant. 
- Fill the entire hole with a fluid filling material (special mortars, epoxy resins, mortars type M-
80 ...) 
- Placement of stainless steel staples in the openings made. 
- Let the material that has filled the crank flovy outside. 
- Spread this material to the surface of the wall, covering the crack. 
- Placement of a mesh reinforcement in the wall surface in the area of the crack so that it will 
not re-open. 
- Placement of wall covering materials. 
- Conducting periodic inspections to monitoring and analyze the evolution of the crack.
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f. Economic evaluation. 
 
As for the economic evaluation yet rated by the cost of the side of the lesion and on the other 
hand the cost of the operation for the injury. 
-Control of the evolution of the crack by placing plaster witnesses, including the work of state 
control of the fissure marked by its endpoints, measurement of its width, placement of a 
testimony cast a thickness of 3 mm and the minimum periodic inspection to 15,30,45 and 90 
days for the evolution of the movement.  
The realisation works of the structural study in the building and photographic report in the 
affected areas. The monitoring tasks for to evaluate the evolution of the lesion. With final 
delivery of the pathological study generated explaining the causes of injury and interventions 
to be performed, will cost 190.15 euros. 
 
As the  operation on the injury has been chosen:  
 
Repair crack in wall corners sandstone through stitched with Staple corrugated steel B 500 S 
at a distance of 40cm between staples of 8 mm in diameter, up to 60cm long, including the 
formation of whiskers. Cleaning and preparation of the area that been repaired. 
Reconsideration of the position of the staples, execution of drilling to insert the staples. 
Injection perforations of 3.5 kg / m epoxy mortar and silica sand, rapid hardening mortar or 
some similar characteristics. Placing wedges with staples. Clean excess mortar. Removal of 
wedges once hardened mortar Final cleaning, gathering, removal of debris and manual 
loading truck or container. This operation will cost 72.30 euros each.  
 
So a wall from a height of 3.20 m 8 staples is repaired at a total cost of 578.40euros. 
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4.2. CRAKS BY THE ACTION OF ATMOSPHERIC AGENTS 
 
4.2.1. DESCRIPTION OF THE STUDIED ITEM. 
 
a. Location of the item. 
 
The element studied, is the enclosing wall of the stairwell off the roof, that gives access to 
the roof deck and the stairwell itself. On one side of the the stairwell is attached to the 
eastern facade and the remaining walls onto the ground cover. 
 
b. Item Description. 
 
The exterior staircases has dimensions of 3.25 m long, 2.70 m deep and 2.50 m high. Its top 
is closed by a flat roof is not passable. Inside the case is developed the scale that gives 
access to the cover by the west front of staircases 
. 
c. Construct sistem of the item.. 
 
 
The element studied, is a wall closing and the study area is at the edge of the door and one 
of the beams that form the roof. The staircases is an extension of the main walls to the 
ground cover. Therefore the construction is based on blocks of sandstone in the shape of 
'tres per dos’, and placed in staggered formation jointed with cement mortar and sand. The 
width of the end walls are about 23 cm, 20 cm that are pieces of sandstone over 1.5 cm by 
side Plastering as a finished wall cladding are made from plaster and paint.  
 
The threshold of the door follows the walls and building system that is formed by a single 
piece of sandstone that sits above the door.The flat roof is formed by one-way slab like the 
others slabs of the building. A thin layer of concrete 3cm and ceramic flooring.  
 
The total thickness of the slab is 23cm.Stands 4cm cover the walls with a perimeter makes 
visor according to leaks when it rains the water does not splatter on the walls. Note that the 
only waterproofing the deck that has contributed to the ceramic pavement and lean concrete 
layer 3 cm. This will be the main cause of the appearance of the fissure. 
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d. Significant details of the item. 
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4.2.2. IDENTIFICATION OF INJURIES IN THE STUDIED ELEMENT. 
 
a. Approach lesions studied. 
 
Above the lintel of the door of staircases, we can see a crack in the form of mechanical 
injury. Mechanical injury was due to the existence of forces in structural elements that cause 
tensions eventually causing the rupture of the item when the effort is higher than expected 
during construction. A crack is a manifestation of these efforts, and affects the entire 
element. 
 
The crack in question is a longitudinal opening that affects the entire thickness of the wall. 
This extends vertically from the top of the wall on the floor of the meeting with skylights to 
meet the threshold of the door where it changes direction, which will now be horizontal to the 
encounter with the edge joining the west and south walls of the staircases. The total length of 
the crack is 0.90 m. The thickness of the gap is constant throughout the crack and is about 
three millimetres. The crack shows how placement of blocks of sandstone could say that the 
broken wall of the mortar between the piece that makes the lintel and the lintel. 
 
 
b. Process study of injuries. 
 
Mechanical lesions in the form of cracks can be caused by a number of factors. These are 
factors such as: 
 
- Cumulative volume for the moisture content and temperature variation. 
- Movement of the land. 
- Opening of new holes in the walls. 
 
Differences in volume of construction materials due to changes in temperature and moisture 
content produced shifts in the structure and these displacements cause cracks. Specifically, 
changes in moisture content affect the volume of materials, causing them to dilate when they 
absorb water and to contract and to dry up due to temperature changes also affect the 
volume of material, making these dilate with increasing temperature and decreases when to 
contract. Mechanical actions caused by variations in humidity and temperature affect the 
volume of a body are very important in that respect the efforts that occur in structures. In our 
case, the variations of temperature and humidity are important for the location of the wall and 
the lack of waterproofing the wall.  
 
The humidity has been forged in the sink soak it to get to the armed the beam. The frame is 
not so protected towards moisture has corroded increasing volume. This increase in volume 
has caused detachment of the coating beam horizontally and efforts towards the west wall. 
The only way that the wall had to absorb this effort has been the appearance of the crack 
that broke the wall to its weakest point in this case the mortar between the blocks of 
sandstone. The shedding of the lining of the beam leaves the beam reinforced the view and 
the effects of corrosion in concrete are obviously visible. 
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c. Graphic and photographic documentation of the injury. 
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4.2.3. PROPOSED ITERVENTION TO THE STUDIED ELEMENT 
 
a. Discuss different types of intervention. 
 
To study and control the evolution of the cracks, the method is simple and effective 
installation of gypsum or glass of witnesses in the most significant cracks, noting the date of 
placement. At the crack of skylights consider it unnecessary placement of witnesses plaster 
or micrometers to evaluate the process, since the crack is well defined. And it seems clear 
that the only increase in volume which may be already detachment, a piece of the wall. 
Therefore action should be focused towards the correct waterproofing of the roof, repair or 
replace the affected beam and repair the crack. 
 
b. Action proposal on the cause. 
 
The cause of the appearance of the crack increased volume of reinforced beam and this is 
caused by hygrometric changes suffering wrought by the lack of waterproofing. So we can 
make as the main cause of the crack is the lack of sealing. Thus, the actions to be carried 
out: 
 
-Repair or replace the affected beam . 
.Wrought-waterproof the staircase. 
 
c. Proposed intervention in the injury. 
 
This time the location of the crack allows to dismantle completely the sandstone 
block, clean the affected area and return it to put in place.  
Exposure to weather effects and accessibility of the walls recommends the plaster 
back to advise the entire set of staircases, to ensure the consistency of the batter. 
We opted to first protect the walls with insulation of rock wool, plastic reticular 
adhered on a layer of mortar and finally a coat of mortar over. 
 
 
d. Details of the proposed intervention. 
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d. Description of items of work to be executed 
 
For the implementation of the proposed action on the cause, the lack of waterproofing and 
corrosion of the reinforced beam of these items must to do: 
 
.- Dismantling of existing pavement to the roof. 
- Treatment of the affected area of the floor. 
- Redevelopment of the ceiling plaster affected. 
- Underpinning the floor. 
- Replacing the beam hit. 
- Placement of layers of mortar required. 
- Placement of waterproofing and insulation. 
- Placing the surface finish of the deck. 
- Removal of shoring. 
- Completion of ceiling plaster interior. 
- Painting interior. 
- Painting exterior finish chosen as the cover. 
 
For the implementation of the proposed operation on the injury, removal and placement of 
new ashlar sandstone must perform the following items of work, combined with the 
implementation of actions once the cause has been removed and the beam hit the floor 
propped up will be: 
 
- Removal of ashlar sandstone affected. 
- Sanitation broken mortar in order to make a good union. 
- Placement of a new sandstone ashlar. 
- Place a layer of plaster to improve the union. 
- Place the plate wool with metal anchors. 
- Placement of reticulated plastic mesh reinforcement. 
- Placing mortar holding the mesh. 
- Completed final monolayer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Estudi del sistema constructiu i adaptació al CTE d’una vivenda dels anys 50 36 

f. Economic evaluation. 
 
As for the economic evaluation has assessed the cost of the operation for the injury and the 
cause together. 
 
Rating intervention on the cause: 
The intervention evaluated includes removal of deck pavement, drainage area affected 
frame, damaged joist replacement, removal and replacement of ceiling plaster. Placing 
waterproofing and insulation layers with appropriate mortar. Ceramic flooring in the flat roof 
will be mounted. Underpinning the floor during the work out. 
 
The replacement of the beam has a cost of 420 euros each. 
The tasks of sanitation have forged a cost of 60 euros m². 
The works to place the insulation 115 euros m². 
The placement of ceramic flooring 60 euros m². 
The total cost of this intervention will be 2117.62euros. 
 
Evaluation intervention on the injury: 
 
Repair crack in wall sandstone blocks affected by the withdrawal of the piece and placing 
new mortar cement and sand plaster and subsequent treatment with the affected area. 
 
Value will be mounting the rock wool with mesh reinforcement and subsequent plastered and 
painted around the staircase. The tasks to clean and to prepare the area to be repaired. 
Clean excess mortar. Final cleaning, gathering, removal of debris and manual loading truck 
or container.140euros per square meter value to the work of removal and installation of the 
new canton of sandstone plastered surface including cleaning and other ancillary works. 
The placement of rock wool and later plastered and painted 55 euros  square meter. 
The total cost of this intervention will 1636.25euros. 
 
The set of interventions on the cause of the injury and will have a total cost of:2117.62 
+1636.25 = 3753.87euros. 
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4.3. DESPRENIMENTS DEL REVESTIMENT DE FAÇANA 
 
4.3.1. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT ESTUDIAT.  
 
a. Ubicació de l’element.  
 
L’element estudiat és el mur de tancament de l’edificació, i on més s’aprecien els 
despreniments dels revestiment de façana és a la planta baixa, a la part orientada a l’est. A 
la part interior d’aquest mur es troba el rentador. I a la part exterior, el jardí que consta d’un 
paviment perimetral de formigó i peces ceràmiques.  
 
El clima de Menorca és molt humit i amb hiverns freds. El mur, com que està orientat a l’est 
rep l’assolellament el matí i el migdia i a la tarda sempre queda a l’ombra. 
 
El conjunt del mur de tancament consta de diverses obertures com la finestra del rentador, 
les finestres de la galeria de la planta primera i el lluerna de vidre motllurat del replà 
d’escala. Aquestes finestres del mur estan enrasades per la part interior creant, així, un 
ampit exterior.  
 
Així doncs, com a característiques de la ubicació, cal considerar: 

‐ Ambient humit i fred. 
‐ Ubicació pròxima al mar. 
‐ Mur de tancament exterior. 
‐ Orientació a l’est, amb alternança diària de sol i ombra. 
‐ Parament de façana. 
‐ Contacte semi directe amb el terreny. 

 
b. Descripció de l’element. 
 
El tancament en qüestió té un gruix d’uns 25 centímetres i esta compost per cantons de 
marès arrebossat amb capes exteriors de paleta de ciment i sorra, per tant és un tancament 
homogeni. El gruix del tancament ja complia amb les funcions tèrmiques i no hi trobem cap 
tipus d’aïllament tèrmic.  
 
c. Sistema constructiu de l’element. 
 
Estudiem un mur de tancament. Aquest, com a element de tancament, en l’època de 
construcció es va fer seguint el sistema més utilitzat en aquell moment, és a dir, la fàbrica de 
carreus de marès. 
 
Cal comentar que aquest mur de tancament està construït sobre el mur de la planta 
soterrani que també és de marès i disposa d’un recobriment exterior d’uns 15 centímetres de 
formigó ciclopi que el manté en contacte amb el terreny. El mur de marès de la planta baixa 
per l’interior queda en contacte amb la pavimentació mitjançant un sòcol perimetral. A la part 
exterior, on trobem el jardí, hi ha una petita zona pavimentada que fa les funcions de vorera 
perimetral. 
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d. Documentació gràfica de l’element. 
 
Imatge exterior: façana a planta baixa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesió 
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4.3.2. IDENTIFICACIÓ DE LESIONS A L’ELEMENT ESTUDIAT. 
 
a. Plantejament ordenat de les lesions estudiades. 
 
En el mur objecte d’estudi trobem una sèrie de lesions, les quals les podem classificar en: 
- observables a simple vista  
- o internes que requereixen d’una anàlisi més profunda per ser identificades. 
 
Quant a les lesions observables a simple vista podem anomenar els desperfectes en els 
acabats exteriors. Aquests acabats a base de pintura plàstica han perdut l’adherència amb 
l’arrebossat de morter de ciment i sorra que té la paret a causa de l’existència d’humitats. 
Aquesta pèrdua d’adherència ha significat la separació de les capes d’acabat deixant el mur 
amb l’arrebossat a la vista. Aquesta lesió es produeix en algunes zones del mur on s’aprecia 
la descamació de les diferents capes de pintures que revestien el mur. 
 
Quant a les lesions no observables a simple vista podem dir que el mur en perdre la 
impermeabilitat que li conferien les capes d’acabat exterior s’està empapant amb la humitat 
de l’exterior, cosa que produeix que els cantons de marès que el composen pateixin 
processos de dilatació. Aquesta situació es veu agreujada per l’alta porositat del marès. La 
dilatació dels elements de la paret pot actuar com a causa directa d’altres lesions, com ara 
l’aparició de fissures. 
 
 
b. Procés de l’estudi de les lesions. 
 
Les lesions abans esmentades apareixen per l’erosió de l’acabat exterior del mur. Les 
causes directes d’aquesta erosió són els agents atmosfèrics com la pluja, la humitat 
ambiental, el vent, els canvis de temperatura i la saladura del mar; els quals provoquen els 
següents efectes sobre l’acabat superficial: humitats, rentat diferencial, embrutiment, filtració 
i, principalment, erosió i despreniments. 
  
En el cas concret d’aquest edifici entra en joc la climatologia de Menorca amb una elevada 
humitat i la saladura del mar que impregna l’ambient durant tot l’any. La saladura del mar 
carrega l’aire de sals marines dissoltes que en entrar en contacte amb el mur provoca que 
les sals es dipositin en la superfície del mur. Aquestes es cristal·litzen a l’arrebossat cosa 
que contribueix a la degradació de les capes d’acabats i a la separació dels elements. 
 
El mur objecte d’estudi es caracteritza per tenir les capes d’acabat despreses a causa de les 
sals que es cristal·litzen a la seva superfície. 
 
En conclusió, les causes principals de les lesions són els agents atmosfèrics i la saladura del 
mar. Aquestes sals fan que les capes d’acabat perdin adherència entre elles i es 
desprenguin del mur.  
 
Una causa indirecta que accentua l’aparició d’aquests despreniments és la falta de 
manteniment que l’edifici ha patit durant els darrers deu anys. Tots els edificis tenen una 
vida útil limitada i es necessita d’unes actuacions de manteniment periòdiques i adequades 
segons l’ambient on es trobin. 
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4.3.3. Proposta d’intervenció a l’element estudiat. 
 
a. Comentaris sobre diferents tipologies d’intervenció possible en l’element. 
 
Per solucionar els problemes i lesions causats en aquest procés patològic hi ha diversos 
mètodes. Principalment, tots els mètodes per solucionar-ho es basen en l’aplicació d’un nou 
acabat de façana i crear un programa de manteniment de l’acabat superficial. 
 
b. Proposta d’intervenció sobre la causa. 
 
Les causes principals de la lesió estudiada són els agents atmosfèrics i sobre aquests no hi 
podem actuar. El que sí podem fer és protegir millor els tancaments exterior perquè suportin 
millor els seus efectes.  
 
On sí podem actuar és en la causa indirecta, és a dir, la falta de manteniment dels acabats 
d’exterior i de l’edifici en general. Per tant, crearem un calendari de tasques a realitzar per 
mantenir l’edifici en òptimes condicions per combatre l’acció dels agents atmosfèrics. 
 
c. Proposta d’intervenció sobre la lesió. 
 
La intervenció a realitzar sobre la lesió consistirà en la substitució de les capes de la pell 
superficial que protegeixen l’edifici. La nova pell consistirà amb, de dins a fora, un arrebossat 
de morter que igualarà la superfície del mur de marès existent, una capa d’aïllament de 40 
mil·límetres de llana de roca volcànica subjectat mecànicament, una malla plàstica per 
afavorir l’adhesió de l’acabat superficial i millorar la duresa superficial i, finalment, una capa 
de morter monocapa resistent als ambients marins tipus Ibersec monocapa de Cemex o 
similar.  
 
e. Descripció de les partides d’obra a executar 
 
Per a la realització de la proposta d’intervenció sobre la causa, és a dir, generar un pla de 
manteniment específic per combatre l’acció de la saladura, s’han d’executar les següents 
partides d’obra: 
 

‐ Avaluació del desgast sofert per la façana segons l’època de l’any. 
‐ Avaluació del desgast sofert per la façana segons l’acció dels vents. 
‐ Avaluació del desgast sofert per la façana segons l’orientació. 
‐ Proposta d’actuacions de manteniment que ajudin a allargar la vida útil de 

l’acabat de façana. 
 

Per a l’execució de la proposta d’intervenció sobre la lesió, és a dir, el nou acabat de façana 
i col·locació de l’aïllament, s’han d’executar les següents partides d’obra: 
 

‐ Preparació de la zona de treball. 
‐ Repicat i eliminació de l’acabat exterior existent. 
‐ Aplicació d’una capa de morter sobre el mur existent per regularitzar la superfície. 
‐ Col·locació de l’aïllament de llana de roca amb suports mecànics. 
‐ Col·locació de la malla plàstica. 
‐ Aplicació del morter monocapa. 
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f. Valoració econòmica. 
 
Quant a la valoració econòmica hem de diferenciar entre el cost de la intervenció sobre la 
causa, i el cost de la intervenció sobre la lesió. 
 
Quant a la intervenció sobre la causa s’ha escollit realitzar un pla de manteniment dels 
acabats de façana. Per un costat, s’ha valorat la realització d’aquest pla i, de l’altre, el cost 
anual de l’aplicació d’aquest pla. 
La realització del pla comprèn l’avaluació del desgast sofert per la façana i les actuacions 
que ajudaran a minimitzar-les. I s’ha quantificat amb un cost de 112 €.  
L’aplicació del pla de manteniment, que preveiem, amb neteja de façana amb mànega 
d’aigua a pressió durant l’època d’estiu i reparació puntual de petits desperfectes trobats la 
valorem amb un cost de 0,10 € el metre quadrat / any. 
 
Per tant, 
0,10 €/m²/any*434,10m²=43,41€/any 
 
 
Quant a la intervenció sobre la lesió s’ha escollit retirar les capes d’acabat que té el mur i 
posar-ne de noves. Aquest procés s’ha de realitzar assegurant-se que la superfície del 
parament vertical quedi totalment neta, per tal que la nova capa d’acabat s’adhereixi sense 
dificultats. 
 
L’operació de la realització de l’arrebossat en el parament vertical amb un morter de ciment 
incloent la retirada de l’anterior acabat i la neteja de la superfície té un cost de 3,18 € el 
metre quadrat, la col·locació de l’aïllament de llana de roca 46,50€ el metre quadrat i 
l’operació de revestir amb morter monocapa un parament vertical, té un cost de 14,36 € el 
metre quadrat.  
 
Aquesta intervenció s’aplicarà a tot el conjunt de façanes no només al mur situat a planta 
baixa i orientat a l’est. 
 
 
Per tant, 
64,04 €/m²*434,10m²=27799.76€ 
 
El cost total d’aquesta intervenció seran 27799,76€ 
 
 
El conjunt d’intervencions sobre la causa i sobre la lesió tindran un cost total de: 
27799,76+112=27911,76€.  
 
Més un cost anual de manteniment de 43,41 €/any. 
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5. CANVI DE DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS INTERIORS 
 
5.1 AVALUACIO ASSOLELLAMENT I VENTS PREDOMINANTS 
 
Amb el programari lliure Vasari d’Autodesk s’ha fet l’avaluació de l’assolellament per 
aconseguir l’objectiu de millorar l’eficiència energètica de l’edifici i optimitzar l’assolellament 
natural. Els resultats obtinguts ens han fet decidir per implantar proteccions solars passives 
en forma d’aler a les finestres del menjador a la planta baixa i de persianes de lamel·les 
correderes a les finestres dels dormitoris. Per fer front al vent de tramuntana, el més actiu a 
Menorca, hem optat per situar finestres de dimensions reduïdes a la façana nord i situar un 
tram de mur per fer les funcions de tallavent a encontre entre la façana nord i l’est del 
menjador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representació de la posició del sol al cap de l’any 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gràfica representativa de la força i direcció dels vents al cap de l’any. 
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5.2. DISTRIBUCIÓ PROPOSADA 
 
Una de les actuacions més importants a dur a terme per actualitzar el concepte de vivenda 
actual al nostre edifici és redistribuir els espais interiors. Actualment tota l’edificació està 
orientada cap a la carretera que delimita la parcel·la per l’oest i l’augment del trànsit rodat 
durant els darrers anys amb l’increment de soroll que això significa, aconsella fer un canvi 
d’orientació dels espais interiors. Aprofitant més la superfície de parcel·la que amb la 
distribució actual queda en segon terme i a esquenes de l’edificació.  
Actualment la parcel·la disposa de dos accessos, un de vianants per la carretera de Cap 
d’Artruitx, i l’altre de vehicles per el carrer des Llevamà. La nova configuració proposada 
elimina l’accés de la carretera i se’n crea un de nou de vehicles al carrer des Llevamà a més 
de transformar l’accés de vehicles en accés de vianants. Seguint el criteri marcat fins ara, es 
reubicarà la zona de menjador a on actualment hi ha el garatge. Se situarà la cuina a la 
planta baixa juntament amb un bany, un rentador i un garatge. A la planta primera hi 
trobarem exclusivament els dormitoris i els banys. La planta soterrani no sofrirà cap variació 
important tret que s’habilitarà una sala per donar cabuda al pou de bombeig de les aigües de 
sanejament i al grup de reciclatge d’aigües grises. També s’ubicarà a la planta soterrani 
l’equip d’acumulació i generació d’ACS mixt Solar-BIomasa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la planta baixa s’enderrocaran els murs que conformen la porxada de la façana oest actual 
per donar cabuda al garatge. S’enderrocarà l’escala de planta baixa a planta primera per 
construir una nova escala de directriu recta entre el nou menjador a planta baixa i el nou 
distribuïdor a la planta primera serà una escala metàl·lica amb la petja de fusta i la 
contrapetja tancada amb la pròpia estructura d’acer. La barana serà d’acer tubular i complirà 
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amb les exigències del CTE-DB-SUA. L’accés a la planta soterrani serà per la cuina i ara 
querarà tancat per una porta corredera que queda davall l’escala de planta baixa. 
S’enderrocarà el mur de càrrega que feia de suport a l’escala de planta baixa per donar 
accés a la nova cuina. Al bany de planta baixa existent s’enderrocaran les divisòries per 
comunicar la cuina amb el menjador. S’enderrocaran les divisòries entre els trasters i el 
garatge actual i es faran noves obertures als tancaments en façana i se’n tapiaran 
d’existents. 

A la planta primera s’enderrocarà el mur on s’hi ubica la llar de foc per trencar l’excentricitat 
creada en construir aquest mur desplaçat respecte l’eix del mur de càrrega de la planta 
primera. El nou mur de façana sud coincidirà amb l’eix de la planta baixa. Les divisòries del 
bany i de la cuina de la planta primera s’enderrocaran i es construiran les noves divisòries 
per crear tres dormitoris, dos banys i un vestidor. Als banys de planta primera es preveu 
deixar un espai per ubicar el sistema de soportació dels banys suspesos i els baixants dels 
banys coincidint amb la part posterior dels armaris empotrats així serà accessible per a 
futurs manteniments o reparacions mitjançant un registre interior. 
 
La coberta del garatge amb una cota de 2,50 metres serà desmuntada i es construirà un nou 
forjat col·laborant quedant la cota final d’aquest tram de coberta a 4,00 metres que permet la 
normativa. El correcte procés per desmuntar la coberta de fibrociment s’explica a l’apartat 
8.5 d’aquest projecte. S’obriran noves obertures en façana i se’n tapiarà alguna de façana. 
 
A la planta soterrani només es realitzarà el pou per la ubicació de la bomba d’esgotament de 
la instal·lació de sanejament, s’impermeabilitzarà la sala de bombes i es pintarà tota la 
planta. 
 
A la planta coberta se substituirà la biga que a l’estudi patològic s’ha detectat amb 
l’armadura oxidada, es canviarà la configuració de la coberta passant a ser ara una coberta 
invertida com s’explica a l’apartat 6 d’aquest projecte.  
 
El resultat final sense augmentar els metres de sostre construït ni d’ocupació seran aquestes 
superfícies útils. 
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ESTAT ACTUAL 

SUPERFICIES UTILS (M²) 

PLANTA SOTERRANI PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA 
PLANTA 

COBERTA 
DISTRIBUIDOR SOTERRANI 11,28 GARATGE 45,52 DORMITORI 1 21,52 BADALOT 6,9 
SALA BILLAR 31,45 BANY1 3,1 DORMITORI 2 13,36 
BODEGA 14,7 RENTADOR 10,16 DORMITORI 3 15,12 
SALA SOTERRANI 29,68 MENJADOR 46 BANY 2 10,76 
MAGATZEM 50,5 CUINA 19,8 VESTIDOR 6,18 
DIPÒSIT 9,65 DISTRIBUIDOR 14,2 BANY 3 4,49 

DISTRIBUIDOR 11,9 

        

TOTAL PS 147,26 TOTAL PB 138,78 TOTAL P1 83,33 
TOTAL 

PC 6,9 
SUPERFICIES ÚTILS (M²) TOTALS 376,27
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5.3. REFORÇ ESTRUCTURAL 
 
La nova distribució exigeix un conjunt d’actuacions de reforç estructural per garantir la 
integritat estructural de l’edifici.  Aquestes actuacions consistiran en: 
- Fer un reforç de les capacitats portants del terreny fent una línia de reforç amb micropilons 
paral·lela a la façana oest. Responent a les fissures per assentament diferencial detectades 
durant l’estudi patològic. 
- La col·locació de 4 jàsseres metàl·liques per l’eliminació de trams de murs de càrregues a 
la planta baixa i una quinta jàssera metàl·lica que actuarà de suport central pel nou forjat 
col·laborant. Aquestes jàsseres necessitaran també la col·locació de pilars metàl·lics en 
planta baixa i planta soterrani, així com un reforç dels fonaments existents per suportar les 
noves càrregues puntuals que rebrà el terreny a causa de la nova configuració. Al 
dimensionat de les jàsseres s’han previst unes sobrecàrregues majorades als forjats de 
400Kp/m² a part del pes propi del forjat.  
- La col·locació d’un mallat metàl·lic per repartir les càrregues uniformement i aconseguir 
monolitisme als forjats. 
- La substitució de la coberta de fibrociment amb amiant de l’actual garatge per un nou forjat 
col·laborant suportat entre els mur perimetrals i la jàssera 5.  
 

 
 

RESUM RESULTATS DIMENSIONAT 
               

QUADRE PERFILS  
  L (m) Q (Kp/m) Perfil Fletxa(cm) Pilars Sabata (cm²)  

JASSERA 1 4,20 5567,59 HEB-260 0,72 HEB-200 4900,00  
JASSERA 2 4,20 4898,50 HEB-240 0,84 HEB-200 4900,00  
JASSERA 3 4,20 4610,94 HEB-240 0,79 HEB-200 4225,00  
JASSERA 4 4,35 8071,68 HEM-260 0,57 HEB-200 7225,00  
JASSERA 5 6,90 3435,20 HEB-340 1,32 HEB-200 4900,00  
PILAR J 1-4         HEB-200 12100,00  

 
Les jàsseres 1 i 4 s’han calculat com dues jàsseres separades per facilitar la seva 
col·locació. La col·locació de les jàsseres es farà una per una per no debilitar excessivament 
l’edifici. Per més detalls dels càlculs vegeu Annex 5 d’aquest projecte. 
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El procés per col·locar-les serà el mateix per cada jàssera: 
-A la planta soterrani s’excavarà de manera que se sobrepassi la fondària dels fonaments 
existents i es realitzarà un reforç dels fonaments correguts existents, aconseguint ampliar la 
sabata fins a les dimensions requerides per càlcul.  Es col·locarà l’armat necessari. 
- Es col·locaran puntals al forjat de planta soterrani a les biguetes que quedin dins la zona 
d’actuació. 
- Es realitzarà un tall vertical al mur de marès i es farà un forat al forjat de planta baixa que 
permetin la col·locació del nou pilar de planta soterrani. 
- A l’armat d’espera de la nova sabata si col·locarà una placa d’ancoratge metàl·lica i a ella 
s’hi soldarà el pilar metàl·lic de planta soterrani que arribarà fins al nivell on ha de començar 
el pilar de planta baixa. Es prioritzarà la realització de soldadures a taller. 
- Al cap del nou pilar s’hi col·locarà una creueta metàl·lica que quedarà embeguda dins el 
forjat de planta baixa.  
- Es col·locaran puntals al forjat de planta baixa a les biguetes que quedin dins la zona 
d’actuació. 
- Es realitzaran talls verticals als murs de marès per donar cabuda al nou pilar metàl·lic de 
planta baixa. 
- Un cop s’hagin situat els pilars de planta baixa sobre els pilars de planta soterrani 
s’apuntalaran les biguetes per treballar amb seguretat i seguidament es desmuntarà el tram 
de mur que quedi entre els dos pilars. 
- En tenir les biguetes apuntalades i el mur desmuntat es procedirà a col·locar la nova 
jàssera metàl·lica. 
- Quan es tingui la jàssera muntada podrem desapuntalar i la jàssera entrarà en càrrega. 
 
Per la col·locació del mallat al forjat de la planta primera s’aixecarà el paviment existent i es 
col·locaran fixacions mecàniques al forjat i als murs perimetrals per suportar el mallat a 
l’estructura existent i homogeneïtzar el forjat per aconseguir que les biguetes treballin més 
solidàriament.   
 
El forjat col·laborant es realitzarà amb el perfil TZ-60-F de 1mm de Teczone i el dimensionat 
de l’armat s’ha fet per assolir una capacitat de 400 Kp/m² de sobrecàrregues i seguint les 
indicacions del fabricant. La configuració resultant, per llums de 4 metres (d’aquí en 
endavant Tram A) i una jàssera central, correspon un cantell de forjat de 16cm de formigó i 
amb una capacitat portant de 402 Kp/m² de sobrecàrregues admissibles majorades. Al tram 
de forjat amb una distància entre suports de 2,50m (d’aquí en endavant Tram B)  i el mateix 
cantell de forjat, s’aconsegueix una capacitat portant de 938 Kp/m². L’armat de negatius, en 
el Tram A serà de 4ø10/m, en el Tram B serà de 3ø6/m. L’armat antifisuració serà un mallat  
300x150 ø5mm. En el nostre cas no necessitem col·locar armat de tracció addicional per 
millorar el comportament envers el foc per que la configuració dels forjats col·laborants ja 
garanteixen una R-30 que és la exigida al CTE .  
A tenir en compte durant la fase de formigonat del forjat col·laborant es la col·locació de 
puntals a meitat dels vans fins que el formigó adquireixi prou consistència per treballar 
solidàriament amb els perfils metàl·lics.     
 
Per més detalls del forjat col·laborant s’adjunta la documentació tècnica del fabricant a 
l’annex 10. 
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6. ACTUACIONS D’ADAPTACIÓ A LES EXIGÈNCIES DEL CTE 
 
Les actuacions que ara es proposaran no sempre seran d’obligat compliment en funció de 
l’àmbit d’aplicació del CTE. 
   
ARTICLE 2 : Àmbit d'aplicació 
1. El CTE serà d'aplicació, en els termes establerts per la LOE i amb les limitacions que s'hi 
determinen, a les edificacions públiques i privades on els seus projectes necessiten disposar 
de la corresponent llicència o autorització legalment exigible. 
2. El CTE s'aplicarà a totes les obres d'edificació de nova construcció, excepte a aquelles 
construccions de senzillesa tècnica i d'escassa entitat constructiva, que no tinguin caràcter 
residencial o públic, ja sigui de forma eventual o permanent, que es desenvolupin en una 
sola planta i no afectin la seguretat de les persones 
3. Igualment, el CTE s'aplicarà a les obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació 
que es realitzin en edificis existents, sempre i quan aquestes obres siguin compatibles amb 
la naturalesa de la intervenció i, si s'escau, amb el grau de protecció que puguin tenir els 
edificis afectats. La possible incompatibilitat d'aplicació s'haurà de justificar en el projecte i, si 
s'escau, compensar amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables. 
 
En el nostre cas seria d’obligat compliment el CTE DB-SE de Seguretat estructural per 
canviar la configuració de l’edifici amb noves jàsseres metàl·liques i enderrocar murs de 
càrrega.  Com s’explica al apartat 5.3 d’aquest projecte. 
 
D’altra banda, l’àmbit d’aplicació del CTE DB-HE, per exemple queda limitat a: 
-Edificis de nova construcció  
-Modificacions, reformes o rehabilitacions d’edificis existents amb una superfície útil superior 
als 1000 metres quadrats. 
 
En aquests casos les actuacions no seran obligatòries però si molt recomanables per les 
millores que suposen de cara a l’estalvi energètic o la millora del confort.  
 
Un cop ja hem dimensionat les jàsseres metàl·liques i el forjat col·laborant M’he centrat a 
augmentar l’eficiència energètica de l’edifici. Generant una nova pell per l’edifici i una nova 
coberta més eficients i protectores de les condicions de confort de l’interior de l’edifici. 
D’aquesta manera aconseguim un dels objectius principals d’aquest projecte millorar 
l’eficiència energètica d’un edifici existent i allargar la seva vida útil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Estudi del sistema constructiu i adaptació al CTE d’una vivenda dels anys 50 50 

6.1.  AVALUACIÓ TÈRMICA .CTE DB-HE1 
 
6.1.1. DETERMINACIÓ DE LA CÀRREGA INTERNA  
 
Segons l’article 3.1 del CTE DB-HE1 els espais interiors dels edificis es classifiquen 
en habitables i no habitables. I a efectes de càlcul de la demanda energètica els 
habitables es classifiquen en funció del calor dissipat en el seu interior: 
Càrrega interna baixa: habitacions, sales d’estar. 
Càrrega interna alta:estances on es dissipa molta calor. 
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6.1.2. AVALUACIÓ TÈRMICA DEL TANCAMENT DE FAÇANA 
 
Càlcul dels paràmetres característics dels diversos components dels tancaments i divisòries 
interiors segons l’apèndix E del CTE.  
El primer pas a fer es determinar la zona climàtica que correspon a Ciutadella de Menorca, 
segons el CTE a Palma de Mallorca l’hi correspon zona climàtica B3 i Ciutadella que està 
dins l’interval d’alçades per tenir la zona li correspon també la B3  
 
Primer calcularem les resistències totals: 
 
R total = Resistència superficial interior + Resistències + Resistència superficial exterior 
 
Com que és una divisòria d’exterior i es un element vertical, les seves resistències tèrmiques 
superficials son: 
 
RSe ( Resistència superficial exterior): 0,04 m² K/W. 
RSi ( Resistència superficial interior): 0,13 m² K/W. 

 

Taula E.1 del CTE Persistències tèrmiques superficial de tancaments en contacte 
amb l’aire exterior en m²K/W. 

 
Ara falta saber les resistències dels materials que conformen la divisòria que ens servirà per 
calcular les transmitàncies per poder comparar-les amb les transmitàncies que tolera el 
CTE. 
 
Tenint en compte que la partició està feta amb cantó de marès de 250x330x600 mm amb 
arrebossat de morter de ciment i arena d’1 cm d’espessor en les dues cares, els càlculs son 
els següents: 
 
 
Landa marès (calcita blana) = 1 W/m·k 
Landa morter de ciment i arena  = 0,9 W/m·k 
 
Els coeficients de transmissió tèrmica s’han tret del llibre “Aislamiento térmico en la 
edificación de  Josep Solé Bonet “ 
 
Rmarès = 0,25/1 = 0,25 m²k / W  
Rmorter= 0,01/0,9 = 0,011 m²k / W  
 
Transmitància Um de tancament de façana mur de 27 és: 
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Umtotal = 1/ (0,04+0,011+0,25+0,011+0,13 ) = 2.26 W/m²k 
 
Comprovació de que la transmitància tèrmica del tancament és inferior al valor màxim indicat 
en la taula 2.1. 

 
 

Taula 2.1 del CTE HE Transmitància tèrmica màxima als tancaments U en W/m²K 
 
U màx de mur de façana és 1,07 W/m²k < Um=2,26 W/m²k per tant NO COMPLEIX 
 

 

Detall mur existent 
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6.1.3. ACTUACIÓ PROPOSADA PER EL TANCAMENT DE FAÇANA 
 
Per poder adaptar el tancament de façana a les noves exigències del CTE, s’ha optat per 
col·locar una nova capa a tot el tancament perimetral de façana, aquesta nova capa 
consistirà a col·locar un aïllament tèrmic i acústic de llana de roca de 40mm, posteriorment 
es col·locarà una malla reticular de reforç amorterada amb ciment i arena i finalment un 
acabat superficial tipus monocapa a ambdues cares de la paret. 
 
El tipus de llana de roca escollit es el Rockwool RockSATE MD de 40mm amb una 
conductivitat tèrmica de 0,038 W/m·k. I l’acabat de monocapa serà el Morcemdur de Puma 
considerarem la mateixa conductivitat que el morter de ciment. 

La Transmitància total Um aconseguida amb la solució proposada serà: 
 
Rmarès = 0,25/1 = 0,25 m²k / W  
Rmorter= 0,01/0,9 = 0,011 m²k / W  
Rllana de roca=0,04/0,038= 1,05 m²k / W 
 
Umtotal = 1/ (0,04+0,011+1,05+0,25+0,011+0,13 ) = 0.54 W/m²k 
 
Um màx de tancament de façana és 0,54 W/m²k < 1,07 W/m²k per tant COMPLEIX 
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S’ha de comprovar també la transmitància límit amb la transmitància mitja del mur. Per 
obtenir la transmitància mitja s’ha d’avaluar la transmitància dels ponts tèrmics i la del 
tancament de façana en relació a l’àrea de cadascuna. 
En el nostre cas la transmitància dels ponts tèrmics és la mateixa que la dels murs perquè 
s’aplicarà la mateixa solució a tot el mur i tot esta construït amb el mateix sistema 
constructiu. 
 
Per tant: 
 
Um mitja de tancament de façana és 0,54 W/m²k < 0,82 W/m²k per tant COMPLEIX 
 
Amb la nova pell que generem al mur de façana aconseguim complir amb el CTE i millorar 
notablement l’eficiència energètica de la vivenda. 

 
Detall solució proposada en planta. 

 
El tancament de façana rebrà per la seva part exterior una nova capa de llana de roca de 
40mm. Els panells de llana de roca es fixaran amb ancoratges mecànics als cantons de 
marès. Sobre aquesta capa es col·locarà una malla reticular plàstica de reforç superficial 
adherida amb morter. Finalment sobre la capa de morter es projectarà el morter monocapa.  
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6.1.4. COMPROVACIÓ CONDENSACIONS INTERSTICIALS A FAÇANA 
 
Un cop tenim la configuració optima del mur de façana comprovarem la possibilitat d’aparició 
de condensacions intersticials dins el mur de façana. Compararem el mur existent amb la 
nova configuració proposada. Els càlculs s’han realitzat també amb els valors de 
Conductivitat tèrmica (λ)  i de Resistivitat a la difusió del vapor (μ), del catàleg de materials 
de CTE. S’ha suposat una temperatura exterior de 0ºC i 100%HR i una temperatura de 20ºC 
i 60%HR A continuació s’expressen només els resultats dels càlculs que s’adjunten a 
l’annex 4. 
- Mur existent 

   
 

    
 
 

 
 
 

Gradient de temperatura tèrmica a través del 
tancament 

      
    W/m·K (acum) ºC 
  PUNT R TEMP 
  0   0 
  1 0,07 2,96 
  2 0,08 3,44 
  3 0,33 14,02 
  4 0,34 14,49 
  5 0,47 20 

Temperatura de rosada a través del tancament 

    

  mbar ºC 

PUNT R P(mbar) ºc Taula NBE 

0  6,00 0 

1 1 6,15 0,18 

2 50 13,85 11,8 

3 1 14,00 12 
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-Mur proposat 

  
    
 

 
 
 

 
Al aconseguir una temperatura de rosada inferior a la temperatura de gradient tèrmic, 
garantim que no tindrem humitats intersticials al interior del mur. 
 
 
 

Temperatura de rosada a través del 
tancament 

    
    mbar ºC 

PUNT R P(mbar) ºc Taula NBE 
1   6,00 0 
2 1 6,15 0,17 
3 0,42 6,21 0,2 
4 1 6,36 0,4 
5 50 13,85 11,8 
6 1 14,00 12 

Gradient de temperatura tèrmica a través del 
tancament 

     

    W/m·K (acum) ºC 
  PUNT R TEMP 
  0   0 
   1 0,07 0,91 
  2 0,08 1,06 

  3 1,13 14,76 

  4 1,14 14,91 
  5 1,39 18,16 
  6 1,41 18,31 

  7 1,54 20 
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6.1.5. AVALUACIÓ TÈRMICA  DEL FORJAT DE COBERTA 
 
Càlcul dels paràmetres característics dels diversos components segons l’apèndix E del CTE.  
 
Primer calcularem les resistències totals: 
 
R total = Resistència superficial interior + Resistències + Resistència superficial exterior 
 
Com que és un forjat amb contacte amb aire exterior i amb flux descendent  , les seves 
resistències tèrmiques superficials són: 
 
RSe ( Resistència superficial exterior): 0,04 m² K/W. 
RSi ( Resistència superficial interior): 0,17 m² K/W. 

 
 

Taula E,1 del CTE HE. Resistències tèrmiques superficials de tancaments en 
contacte amb l’exterior en m²K/W 

 
 
Ara falta saber les resistències dels materials que conformen el forjat que ens servirà per 
calcular les transmitàncies per poder comparar-les amb les transmitàncies que tolera el 
CTE. 



                   Estudi del sistema constructiu i adaptació al CTE d’una vivenda dels anys 50 58 

El forjat de la planta coberta està format per, forjat unidireccional de biguetes de formigó i 
entrebigat format amb quarts de marès amb uns gruixos d’exterior cap a interior de 1cm de 
paviment ceràmic 4cm de morter de ciment, 4,5cm de marès, 9,5 cm de sàmara d’aire no 
ventilada i 4,5 cm de marès i finalment una capa de 1 cm de morter. 
Landa marès = 1 W/m²k 
Landa paviment ceràmic = 1 W/m²k 
Landa morter ciment magre = 0,9 W/m²k 
 
Rfmarès= 0,09/1 = 0,09 m²k / W  
Rpav = 0,01 /1 = 0,01 m²k / W  
Rmorter = 0,05/0,9 = 0,055 m²k / W  
 
Transmitància U del forjat de coberta és: 
Utotal = 1/ (0,09 + 0,01+ 0,055 + 0,16+ 0,1 + 0,04  ) = 2,19 W/m²k 
 
Comprovació de que la transmitància tèrmica de la coberta es inferior al valor màxim indicat 
en la taula 2.1. del CTE 
 

 
Taula 2,1 del CTE HE Transmitància tèrmica màxima de tancaments de l’evolvent 

tèrmica U en W/m²K  
 
U màx de forjat és 2,19 W/m²k > 0,59 W/m²k per tant NO COMPLEIX 

 
U mitjà màx de forjat és 2, 19 W/m²k > 0,45 W/m²k per tant NO COMPLEIX 
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6.1.6 SOLUCIÓ PROPOSADA PER AL FORJAT DE SOSTRE DE COBERTA 
 
Per millorar l’eficiència energètica del forjat de la planta coberta he optat per transformar-la 
en una coberta invertida. 
 

 
El primer pas a fer serà retirar el paviment ceràmic i la capa de morter. Sanejarem la 
superfície del forjat i col·locarem un mallat de 15x15x5 i una capa de morter alleugerit per 
formar pendents de 3 cm. aplicarem una capa de Geotèxtil tipus Danosa Danofelt a sobre i 
col·locarem una membrana impermeabilitzant bituminosa a sobre i col·locarem un altra capa 
de Geotèxtil i seguidament les plaques de Poliestirè extruït Glascofoam de 80milimetres. 
Finalment col·locarem una capa d’un centímetre de morter de ciment per adherir el paviment 
i un paviment ceràmic d’un centímetre.  
 
A continuació es realitzen els càlculs oportuns per verificar l’eficàcia del sistema. 
 
Rfmarès= 0,09/1 = 0,09 m²k / W  
Rpav = 0,01 /1 = 0,01 m²k / W  
Rmorter = 0,05/0,9 = 0,055 m²k / W  
Rmorter = 0,01 /0,9 = 0,0117 m²k / W  
Rpoliestiré = 0,08 /0,036 = 2,22 m²k / W  
 
Transmitància U del forjat de coberta serà: 
Utotal = 1/ (0,09+0,01+0,055+0,0117+2,22+ 0,16+ 0,1 + 0,04  ) = 0,37 W/m²k 
 
Comprovació de que la transmitància tèrmica de la coberta es inferior al valor màxim indicat 
en la taula 2.1. 
 
U màx de forjat és 0,37 W/m²k < 0,59 W/m²k per tant COMPLEIX 
U mitjà màx de forjat és 0,37 W/m²k < 0,45 W/m²k per tant COMPLEIX 
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6.1.7. COMPROVACIÓ CONDENSACIONS INTERSTICIALS AL FORJAT 
 
Un cop tenim la configuració optima del mur de façana comprovarem la possibilitat d’aparició 
de condensacions intersticials dins el mur de façana. Compararem el mur existent amb la 
nova configuració proposada. Els càlculs s’han realitzat també amb els valors de 
Conductivitat tèrmica (λ)  i de Resistivitat a la difusió del vapor (μ), del catàleg de materials 
de CTE. S’ha suposat una temperatura exterior de 0ºC i 100%HR i una temperatura de 20ºC 
i 60%HR A continuació s’expressen només els resultats dels càlculs que s’adjunten a 
l’annex 4. 
- Forjat existent 
 

 
 

Temperatura de rosada a través del tancament 
    

    mbar ºC 
PUNT R P(mbar) ºc Taula NBE 

0   6,00 0,00 
1 0,3 6,03 0,06 
2 4 6,46 0,50 
3 9 7,41 3,40 
4 52,25 12,94 10,70 
5 9 13,89 11,90 

6 1 14,00 12,00 

Gradient de temperatura tèrmica a través del 
tancament 

     
    W/m·K (acum) ºC 
  PUNT R TEMP 
  0   0,00 
  1 0,04 1,76 
  2 0,05 2,20 
  3 0,09 4,15 
  4 0,14 6,12 
  5 0,30 13,15 
  6 0,34 15,12 
  7 0,36 15,61 
  8 0,46 20,00 
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- Forjat proposat 
 

 
 

 
Al aconseguir una temperatura de rosada inferior a la temperatura de gradient tèrmic, 
garantim que no tindrem humitats intersticials al interior del forjat. 
 

Temperatura de rosada a través del 
tancament 

    
    mbar ºC 

PUNT R P(mbar) ºc Taula NBE 
1   6,00 0,00 
2 0,3 6,02 0,05 
3 1 6,07 0,07 
4 16 6,97 0,80 
5 50 9,78 6,80 
6 4 10,00 7,01 
7 9 10,51 8,00 
8 52,25 13,44 11,20 
9 9 13,94 11,80 
10 1 14,00 12,00 

Gradient de temperatura tèrmica a través del 
tancament 

     

    W/m·K (acum) ºC 
  PUNT R TEMP 
  0   0,00 
  1 0,07 0,54 
  2 0,08 0,61 
  3 0,09 0,70 
  4 2,20 16,85 
  5 2,20 16,89 
  6 2,25 17,23 
  7 2,29 17,57 
  8 2,45 18,80 
  9 2,50 19,15 
  10 2,51 19,23 
  11 2,61 20,00 
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6.2.  AVALUACIÓ ACÚSTICA. CTE DB-HR 
 
6.2.1. ZONIFICACIÓ ACÙSTICA DE L’HABITATGE 
 
El CTE DB-HR classifica els espais interiors dels edificis en habitables, protegits i no 
habitables.   
No habitables son trasters, sales tècniques,garatges i zones sotacoberta. 
Habitables la resta d’estances. 
Habitables i protegits, dormitoris, sala d’estar i menjador. 
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6.2.2. DETERMINCACIÓ DE L’ATENUACIÓ ACÙSTICA  
 
Mapa de soroll 

 
 
L’edificació queda exposada a nivells de soroll diferents: 
 
-Façanes 1,2 i 6 costat Oest: Ld comprés entre 65 i 70 dBA 
-Façanes 2,3,4,5 i 6 costat Est: Ld comprés entre 60 i 65 dBA 
-Façana 4: Ld comprés entre 55 i 60 dBA 
 
Al rebre diferents nivells de soroll a la mateixa façana, s’adopta el nivell sonor més 
desfavorable que afecte a cada façana. 
 

La taula 2.1 del CTE DB HR especifica les exigències d’aïllament  acústic per vivendes.  
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A la taula s’han marcat les exigències d’aïllament acústic a les façanes en funció del nivell 
de soroll exterior, utilitzant els mateixos colors que en el mapa de soroll. 
Combinant els valors del mapa de soroll amb la taula del CTE obtenim, el nivell de soroll Ld i 
el valor d’aïllament que correspon a cada façana. 
 

 
Exigències d’aïllament acústic necessàries a cada tancament. 

 
 
Al pati exterior que queda comprés entre la cuina i la sala d’estar no s’ha aplicat la reducció 
de 10 dB al valor Ld perquè el pati queda obert per un dels seus costats. 
 
Al mur de paret seca de tancament de solar que dona a la carretera actua com a primera 
barrera acústica i per tant seria interessant reforçar aquest efecte,integrant a la seva 
configuració alguna pantalla acústica.  
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6.2.3 ELECCIÓ DEL SISTEMA CONSTRUCTIU 
 
A l’hora d’escollir el sistema constructiu s’han de tenir en compte les exigències del 
Document HR del CTE.  
Que en el nostre cas aplicarem el més desfavorable del que ens afecta a les nostres 
façanes, es a dir 37dB. 
A part d’aquests nivell d’aïllament a complir, s’han de conèixer els camins de transmissió del 
soroll procedent del exterior, que segons marca el CTE son aquests: 

 
Figura 3.6 del CTE HR on es defineixen els camins de la transmissió acústica 

 
La solució que proposem es la de generar una nova pell per l’exterior amb una primera capa 
de llana de roca tipus Rockwool RockSATE MD de 40mm i un arrebossat exterior de morter 
monocapa . Per reforçar el comportament acústic d’aquest trasdosat 
plantegem l’opció d’instal·lar un paviment flotant sobre una solera de morter alleugerit de 
20mm i una làmina Rocksol-E que pujarà 150mm per el tancament cobrint així un punt feble 
important que és la unió del tancament vertical amb el forjat (terra). Aquest mateix tipus de 
làmina podria adherir-se al forjat (sostre) i també baixaria 150 mm per el tancament per 
cobrir la unió tancament-forjat.  
 
Només ens queda consultar el catàleg d’elements constructius del CTE i podem dir que el 
tipus de façana que més s’apropa a la nova configuració de façana es el tipus F4.4 per tant 
tenim Ratr= 44 (dBA) amb una massa M=246(kg/m²) 
 
Comprovem que el nivell d’aïllament exigit per el CTE Ratr=37(dBA) es menor al nivell 
aconseguit amb la solució proposada Ratr=44(dBA) per tant COMPLEIX. 
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6.3 APLICACIÓ CTE DB-SUA 
 
Els paviments que es muntaran compliran amb les exigències del CTE DB-SUA . Per 
homogeneïtzar els paviments que es faran servir, a tot l’interior seran de Classe 2 respecte 
al seu comportament enfront al lliscament.  

 
Taula 1.2 del CTE SUA Classes de sol exigibles en funció de la localització 

 
Baranes de protecció 
Al terrat s’aplicarà un passamà metàl·lic per sobre de la barana d’obra existent fins a assolir 
l’alçada de 1,10m obligatòria al estar el terra de la planta coberta a una alçada superior als 6 
metres. 
La resta de baranes serà de 0.90m inclosa la barana de l’escala.  
 
Al tractar-se d’una vivenda unifamiliar aïllada els seus espais interiors es consideren d’ús 
restringit, per tant l’escala haurà de complir amb les següents característiques: 
L’amplada de cada tram serà com a mínim de 0,80 COMPLEIX 
La contrapetja serà de 20cm com a màxim i la petja de 22 com a mínim. COMPLEIX 
Disposarà de barana en els seus costats oberts. COMPLEIX 
Al salvar un desnivell inferior a 3,20m pot ser una escala d’un sol tram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1 del CTE SUA Dimensions mínimes dels peta i contrapetja 
 
Escala proposada a més tindrà una barana que segons el CTE-DB-SUA: 
- No serà fàcilment escalada per nens. 
- No tindrà obertures que puguin ser travessades per una esfera major a 10cm de diàmetre. 
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Tots els nous envidraments que proposem en aquest projecte estan a una alçada inferior a 6 
metres i son practicables per permetre la seva neteja des de l’interior de la vivenda. 
 

Figura del CTE SUA Dimensions dels envidraments per permetre la seva neteja 
 
L’alçada lliure mínima en tot l’interior de la vivenda serà 2,10m i en els pas de les portes 
2,00m. 
  
Els grans envidraments que puguin suposar un perill de cop per al pas de persones aniran 
senyalitzats. 
 
Als banys on es muntaran manetes per bloquejar l’obertura de la porta es muntaran manetes 
amb mecanismes que en cas d’emergència permetin obrir la porta des de l’exterior, evitant 
així el perill d’empresonament en recintes tancats. 
 
La il·luminació interior de la vivenda serà capaç de proporcionar una luminància mínima de 
100lux i 20 lux en zones exteriors. El factor d’uniformitat proporcionat serà del 40% com a 
mínim.  
 
En aquest projecte s’ha decidit muntar també enllumenat d’emergència a les estances on hi 
ha quadres elèctrics per poder-hi accedir sense problema en casos d’averia. Es a dir al 
rentador i al vestíbul de la planta soterrani. 
 
Aquest enllumenat d’emergència haurà de  proporcionar una luminància mínima de 5lux i 
tenir una autonomia mínima de una hora. 
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6.4 APLICACIÓ CTE SI 
 
El CTE exigeix una protecció RF-30 dels elements estructurals d’una vivenda unifamiliar.  

 

 
Taula 3.1 del CTE RF Resistències al foc als elements estructurals 

 
 
Per aconseguir aquesta protecció recobrirem els elements estructurals metàl·lics, pilars, 
jàsseres metàl·liques i forjat col·laborant amb pintura intumescent. Seguint les instruccions 
dels fabricant per aconseguir una protecció RF-30 s’han d’aplicar unes 408 micres de gruix 
de pintura, depenent també de la massivitat dels perfils metàl·lics. Si apliquem la pintura 
amb rodet, es considera que s’apliquen 200 micres/capa, per assegurar-nos a aconseguir un 
gruix òptim s’aplicaran tres capes de pintura bituminosa aconseguint un gruix teòric de 600 
micres.  
 
En el cas del forjat col·laborant: 
 
La R (capacitat portant d’un forjat col·laborant en cas d’incendi) es, segons l’Eurocodi 4 
Apart 1.2 de 30 minuts. Si el forjat ha estat calculat d’acord amb l’Eurocodi 4, com és el cas 
del forjat col·laborant  escollit. Si s’exigís una resistència al foc superior, per exemple en 
projectes de locals comercials, hi ha diferents opcions per donar al forjat col·laborant un RF 
superior: 
-Incorporar a la cara inferior del forjat un sistema de protecció contra el foc. Una opció és 
crear un revestiment continu i de gruix homogeni per exemple amb pintures o morters 
ignífugs o incorporar fals sostres de plaques de guix o altres materials. 
 
-Incorporar al forjat col·laborant armadures de tracció col·locades al interior de la secció del 
forjat. 
 
En el projecte s’ha previst  de totes maneres pintar amb pintura ignifuga les plaques 
metàl·liques del forjat i col·locar un fals sostre de plaques de guix.  
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7 ACTUALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS 
 
7.1 INSTAL·LACIONS FONTANERIA 
 
L’escomesa d’alimentació d’aigua potable es realitzarà des de el comptador existent a la paret seca 
del solar fins a una nova arqueta amb una clau de pas al seu interior per tallar o obrir el 
subministrament d’aigua a la vivenda i seguirà el següent esquema 

El tub d’alimentació general serà de ø40mm de polipropilè reticulat (PPR) i anirà enfundat dins un tub 
de polietilè corrugat de ø63mm per evitar que quedi en contacte amb el terreny i per permetré que hi 
hagi una certa folgança entre el tub i la canalització realitzada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicació del comptador d’aigua existent 
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7.2  INSTAL·LACIONS SANEJAMENT 
 
La cota on es troba col·locada l’arqueta sifònica de connexió al clavegueram en obliga a 
realitzar l’evacuació de les aigües de sanejament per bombeig des de la planta soterrani fins 
a l’arqueta sifònica muntada a l’exterior de la parcel·la. Es realitzarà una evacuació 
separativa d’aigües de sanejament i aigües pluvials fins a l’arqueta sifònica on finalment 
s’ajuntaran. Les aigües pluvials s’acumularan dins un dipòsit existent d’uns 20000 litres de 
capacitat. L’evacuació d’aigües pluvials cap al clavegueram només es realitzarà en el cas 
que el dipòsit arribi al seu nivell màxim de capacitat, aleshores el mateix sistema de bombeig 
que impulsa l’aigua pluvial per al seu aprofitament actuarà buidant el dipòsit fins a un nivell 
de seguretat.  

 

Ubicació arqueta sifònica existent 
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7.3 RECICLATGE AIGÜES GRISES I APROFITAMENT AIGÜES PLUVIALS 
 
A Menorca l’aigua potable és un recurs escàs sobretot a l’estiu quan la població es duplica i 
per abastir aquesta demanda el Consell Insular optà per construir una desalinitzadora. Això 
repercutirà en un augment considerable de consum elèctric i del preu de l’aigua potable, que 
actualment es situa entre 0,18 i 0,33€/m³ podrien arribar a 1,3 i 1,4€/m³. Per això ens 
decantem per instal·lar a la vivenda del projecte un equip de reciclatge d’aigües grises i 
també aprofitar les aigües pluvials. 
L’aigua provinent de les dutxes pot ser tractada i emmagatzemada amb la finalitat de ser 
emprada per omplir les cisternes de descàrrega dels banys. Amb el reciclatge d’aigües 
grises podem aconseguir un estalvi d’aigua d’entre un 40% i un 90%.  

Exemple d’instal·lació d’aigües grises. 
 
 
Per la recollida d’aigües pluvials s’impermeabilitzaran les dues cobertes i es canalitzaran les 
aigües cap al dipòsit per aigües pluvials enterrat existent. L’aigua acumulada es farà servir 
per donar subministrament d’aigua a la rentadora i al rentaplats així, d’aquesta manera 
estalviem l’aigua del consum d’aquests aparells i a més millorem les seves condicions de 
treball, per que l’aigua de pluja no te calç  que perjudiqui els mecanismes interns d’aquests 
electrodomèstics.  Dins el dipòsit s’hi ubicarà una bomba submergida que tindrà dues 
funcions, donar pressió a les canalitzacions d’alimentació a rentaplats i rentadora i d’altra 
banda en cas de tenir el dipòsit ple desviar les aigües de pluja entrants cap a la xarxa de 
sanejament separativa. 
Per més detalls de les instal·lacions poden consultar els plànols de instal·lacions i l’annex 10 
de documentació tècnica d’aquest projecte. 
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7.4 INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT 
 
Actualment el comptador elèctric es troba a dins de la vivenda de manera que és impossible 
fer les lectures reals del consum elèctric per part de la companyia sense entrar a la vivenda. 
La recent urbanització del carrer des Llevamà a previst la ubicació de receptacles estancs 
per l’allotjament de les Caixes de Protecció i Mesura de tots el veïns a les corresponents 
parets seques perimetrals de tancament de parcel·la.  En el nostre cas això significa fer una 
rasa per l’interior de la parcel·la per donar cabuda a la Derivació individual i dimensionar la 
derivació individual en funció de l’increment de longitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITC-BT-13. Exemple de Caixa de Protecció i Mesura amb escomesa soterrada. 

Observem que el receptacle ja muntat a la paret seca compleix les exigències de la ITC-BT-
13. Es a dir és de Classe II (amb doble aïllament o aïllament reforçat) i segueix el següent 
esquema de muntatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Caixa CPM ubicada a la paret seca per donar cabuda al comptador de la vivenda. 
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Al tenir la caixa CPM col·locada al seu lloc i sabem on anirà el quadre elèctric haurem de fer 
una rasa, per donar cabuda als tubs enterrats que conduiran la derivació individual des de la 
CPM fins l’interior de la vivenda. 
La derivació individual necessària per estar dins el rang de caigudes de tensió admissibles 
indicades al Reglament de Baixa Tensió és de 25+25mm²  la posta a terra es realitzarà 
clavant al terreny una pica de coure de ø10mm i 1,5m d’alçada amb la finalitat d’aconseguir 
una resistència no superior a 37 Ohms. La rasa a realitzar seguirà aquesta configuració. 
 

 
 
Segons la ITC-BT-19 el diàmetre mínim dels tubs per instal·lar conductors de 25mm² son de 
90mmø. En el nostre cas, preveient futures ampliacions o noves instal·lacions optem per 
col·locar dins la rasa dos tubs de 90 un per la derivació individual i l’altra de reserva. 
Per més detalls dels càlculs i de la instal·lació elèctrica consultar els plànols de instal·lacions 
adjunts a aquest projecte.  
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7.5  INSTAL·LACIONS TELECOMUNICACIONS 
 
Al tractar-se d’una única vivenda unifamiliar aïllada amb parcel·lació independent, no es obligatòria la 
realització de projecte de telecomunicacions ICT. De totes maneres, la instal·lació interior de 
telecomunicacions en vivendes unifamiliars es més complexa que a un edifici de vivendes. El motiu 
d’això és que normalment aquestes vivendes son tipus dúplex per tant el seu interior s’ha de 
dissenyar com l’interior d’un edifici de vivendes si volem garantir una correcta distribució de senyals i 
facilitar futures ampliacions o actualitzacions de la instal·lació. 

Per tant s’instal·laran 3 tubs de ø63mm de plàstic corrugat enterrats des de l’arqueta ubicada a l’acera 
del carrer des Llevamà fins al Registre d’Entrada de 450X450X150mm situat al garatge (al ser una 
vivenda unifamiliar no es necessari el RITU), es situaran Registres de Pas de 300x500x60mm a cada 
Planta i a la Planta coberta la canalització interna entre registres seran 4 tubs de ø32mm. I des de els 
registres de planta es distribuiran les instal·lacions de televisió, telefonia i dades fins a les Tomes d’ús 
amb tubs de plàstic corrugat de ø25mm. A la planta coberta, dins el badalot s’ubicarà un Registre de 
Planta que rebrà i repartirà la senyal de les antenes ubicades a la coberta. 
 
Per més detalls de la instal·lació veure plànols de telecomunicacions. 
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8 ESTALVI ENERGÈTIC I D’EMISSIONS DE CO2 I GESTIO DE RESIDUS 
 
8.1 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DEL EDIFICI 
 
Amb el programa CALENER avaluem la qualificació energètica que obté el nostre edifici, 
amb les propostes d’actuació als tancaments i la implantació d’un sistema d’ACS mixta 
Solar-Biomasa per Aigua Calenta i Calefacció per terra radiant. La documentació sencera 
generada per els programes LIDER i CALENER s’adjunta a l’annex 8 d’aquest projecte. 
Obtenim una qualificació B i en el nostre cas correspon a unes emissions de 
2871,10KgCO2/any 
 

Amb els resultats obtinguts podem calcular l’estalvi econòmic i la reducció d’emissions de 
CO2 anuals a causa de la millora de l’eficiència energètica aconseguida.  
 
L’estalvi aconseguit es: 
 
ESTALVI ECONÒMIC     
PREU KWH ELÈCTRIC 0,147045 eur/kwh 
ESTALVI ANUAL 1676,2983 euros/any 
      
ESTALVI EMISIONS CO2  8571 kgCO2/any 
 
Respecte a l’edifici de referència amb que compara el CALENER s’obté un estalvi anual de 
1676,30euros i de 8571 Kilograms de CO2. 
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Si considerem les dades obtingudes de l’IDAE les necessitats energètiques al sector climàtic 
B per un edifici sense aïllaments, obtenim que la demanda energètica anual total seria: 
Demanda calefacció:  98.75kwh/m²x380m²(S.U)=37525 kwh/m² 
Demanda refrigeració: 45.51kwh/m²x380m²(S.U)=17293.8 kwh/m² 
Demanda total anual:54818.8 kwh/m² 
 
Si considerem que l’edifici actual no disposa d’ equips de refrigeració obtenim: 
 
ESTALVI ECONÒMIC     
PREU KWH ELÈCTRIC 0,147045 eur/kwh 
ESTALVI ANUAL 4046,44313 euros/any 
 
Per poder calcular l’amortització de la millora en l’eficiència energètica generada calculem la 
mitja dels dos resultats obtinguts. 
 
ESTALVI ANUAL CALENER 1676,2983 euros/any 
ESTALVI ANUAL IDAE 4046,44313 euros/any 
     
ESTALVI ANUAL MITJA 2861,37071 euros/any 
 
 
Segons el pressupost adjunt a l’annex 9 les partides relacionades directament amb la millora 
de l’eficiència energètica com són els aïllaments i les plaques solars suposen un sobrecost 
de  31571.64euros, per tant: 
 
31571.64€ / 2861.37 €/any=11 anys per amortitzar la inversió feta. 
 
El període d’amortització resulta acceptable si considerem que es tracta d’una vivenda 
unifamiliar aïllada, per tant més exposada a l’acció dels agents atmosfèrics, 
 
8.2 REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE CO2. INSTAL·LACIÓ RECICLATGE D’AIGÜES GRISES 
 
8.2.1 CÀLCUL DE L’ESTALVI ECONOMIC 
 
Segons la Guia tècnica Española d’aigües Grises la producció diària d’aigües grises per una 
vivenda és entre 50 i 100 litres diaris. Considerant que el més aconsellable es no 
emmagatzemar l’aigua grisa durant més d’un dia i que la mitja dels consums necessaris 
d’aigua grisa per dia es de 75 litres. Podem dir que l’estalvi anual d’aigua serà de 
27375litres/any. 
A Ciutadella de Menorca el preu de l’aigua actualment està entre 0,18 i 0,33 €/m³ 
Per tant l’estalvi econòmic seria de 27,375m³ x 0.33€/m³=9.033€/any. 
L’estalvi de litres d’aigua es considerable tot i que l’estalvi econòmic aconseguit es minúscul. 
Aquesta instal·lació suposarà principalment una amortització mediambiental com veure, amb 
el càlcul de reducció d’emissions de CO2. 



Estudi del sistema constructiu i adaptació al CTE d’una vivenda dels anys 50 79

8.2.2 REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE CO2 
 
Les instal·lacions proposades en aquest projecte tenen com objectiu estalviar recursos 
naturals entre ells aigua i electricitat. L’efecte hivernacle consisteix en el fenomen que 
provoca l’acumulació a l’atmosfera de determinats gasos entre ells el CO2. Per aquest motiu 
es important aconseguir una reducció d’emissions de CO2.  
Per quantificar la reducció d’emissions de CO2 aplicarem el següent factor de conversió 
1000l d’aigua = 0,37 kg de CO2 (consum energètic de transport i depuració) per tant obtenim 
una reducció de les emissions de CO2 anuals de: 
 
27375litres/any x 0,37kg=10128.75kg de CO2 anuals. 
 
 
8.3 REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE CO2. INSTAL·LACIÓ APROFITAMENT AIGÜES 
PLUVIALS 
 
8.2.1 CÀLCUL DE L’ESTALVI ECONOMIC 
 
Segons el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Mediambient la precipitació anual a Menorca 
es de 600mm. La superfície de recollida d’aigües pluvials de les cobertes de l’edifici sumen 
131,83m². Per tant anualment podem recollir: 
600l/m² x 131,83m²=79098 litres. 
A Ciutadella de Menorca el preu de l’aigua actualment està entre 0,18 i 0,33 €/m³ 
Per tant l’estalvi econòmic seria de 79,09m³ x 0.33€/m³=26.09€/any. 
L’estalvi de litres d’aigua es considerable tot i que l’estalvi econòmic aconseguit es minúscul. 
Aquesta instal·lació suposarà principalment una amortització mediambiental com veure, amb 
el càlcul de reducció d’emissions de CO2. 
 
8.3.2 REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE CO2 
 
Per quantificar la reducció d’emissions de CO2 aplicarem el següent factor de conversió 
1000l d’aigua = 0,37 kg de CO2 (consum energètic de transport i depuració) per tant obtenim 
una reducció de les emissions de CO2 anuals de: 
 
79098litres/any x 0,37kg=29266.26kg de CO2 anuals. 
 
8.4 REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE CO2 TOTALS 
 
La reducció total d’emissions de CO2 serà de: 
 
Reducció per millora eficiència energètica: 8571Kg / CO2 anuals 
Reducció per reciclatge aigües grises: 10128.75Kg / CO2 anuals  
Reducció per aprofitament aigües pluvials: 29266.26Kg / CO2 anuals  
 
Reducció total aconseguida: 47966.01Kg / CO2 anuals 
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8.5 GESTIÓ DE RESIDUS. RETIRADA DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT 
 
La coberta existent a la zona del garatge esta formada per plaques de fibrociment amb 
amiant recolzades sobre perfils metàl·lics. Per procedir al seu desmuntatge s’han de seguir 
les instruccions de la NTP-862: 
 
Quan les plaques estan molt envellides s’ha d’impregnar la superfície de fibrociment amb 
una solució aquosa continent un líquid encapsulant per evitar l’emissió de fibres d’amiant a 
causa del transport o ruptura accidental. L’aplicació es realitzarà amb mitjans de 
polvorització a baixa pressió, evitant que l’acció mecànica del aigua sobre les plaques 
dispersi les fibres d’amiant al ambient. Els treballs començaran per la zona més elevada. En 
primer lloc es desmuntaran els ganxos d’ancoratge de les plaques amb molta cura, desfent 
la subjecció  o tallant-la amb les eines adequades, procurant evitar l’ús de màquines per 
l’elevada emissió de pols que poden generar. Posteriorment es retiraran les plaques amb 
precaució es dipositaran amb cura sobre un palet, s’embalaran amb plàstic de suficient 
resistència mecànica per evitar la seva ruptura i s’identificaran amb el símbol de l’amiant, tal 
i com s’especifica a l’apèndix 7 de l’ Annexe XVII, del Reglament (CE) nº 1907/2006 de 18 
de desembre de 2006  
Las plaques rompudes, s’humidificaran amb la impregnació encapsulant, retirant-les amb 
precaució i dipositant-les en un sac de residus tipus big-bag, convenientment etiquetat..Serà 
necessari netejar amb aspirador amb filtre absolut, la zona afectada per la ruptura de la 
placa. I un cop desmuntades totes les plaques, es procedirà a la neteja de tota l’estructura 
de recolzament de la coberta i en el nostre cas també es procedirà al seu desmuntatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operari equipat i model d’etiqueta identificativa de residu amb amiant. 
 
Segons el pressupost adjunt a l’annex 9 d’aquest projecte els treballs de desmuntatge de la 
coberta de fibrociment i les encavallades es valora en 3405.60€ i la gestió de residus de tota 
l’obra en 2301,71€ . 
Per més detalls del procés de desamiantat poden consultar la NTP862 i la GUIA del amianto  
adjunts a l’annex 10 d’aquest projecte. 
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CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
 
Les reformes o rehabilitacions d’edificis existents no tenen una normativa pròpia, sinó que es 
regulen, també, per mitjà del CTE. Per aquest motiu, considerem que s’hauria de crear una 
normativa específica per a rehabilitacions i reformes, ara amb més motiu si pensem que en 
els propers anys gran part de l’activitat generada a la construcció vindrà de part d’aquestes 
actuacions. La nova normativa hauria de ser flexible per poder donar cabuda a les diferents 
tipologies d’edificis existents que podem trobar al parc immobiliari actual. Així com els 
diferents sistemes constructius, estats de conservació i prioritats d’actuació.  
 
L’eficiència energètica en l’edificació ha de ser un objectiu a aconseguir i el motiu per 
buscar-ho no només ha de ser el de la rendibilitat econòmica, tot i que en moltes de les 
seves actuacions s’aconsegueix amortitzar l’increment a les inversions fetes. Penso que si 
es generalitza l’ús de criteris d’ecoeficiència, els productes que arribaran als nostres mercats 
cada cop seran més competitius i eficients, incrementant la demanda per part de l’usuari 
final d’aquest tipus de productes. 
 
Un aspecte que m’ha sorprès ha estat el fet de trobar-me amb elements constructius que no 
apareixen al catàleg d’elements constructius del CTE, com és el cas de l’entrebigat amb 
quarts de marès. Tot i que l’amplitud d’aquest catàleg permet trobar altres elements 
semblants.  
 
M’ha semblat molt interessant durant l’execució de l’estudi patològic i les visites a l’edifici 
poder veure in situ les solucions constructives que s’aplicaven en èpoques en què el CTE no 
existia i que l’execució de l’obra la feia un mestre d’obres seguint els seus criteris i amb 
l’experiència adquirida durant anys. Poder veure com moltes d’aquestes solucions han 
quedat obsoletes m’ha fet reflexionar i pensar sobre la data de caducitat que tindran les 
solucions constructives que actualment estan en vigor. Un aspecte en què el CTE s’avança 
a aquesta caducitat de materials i preveu l’aparició de nous materials és el fet que no 
imposa en cap moment quins materials s’han d’emprar sinó que exigeix les capacitats que 
aquests han de tenir. Per tant podem dir que el CTE no tanca les portes a cap tipus de 
solució constructiva.  
 
Penso que la construcció és un camp en constant evolució i en la què els tècnics que ens hi 
dediquem ens veiem obligats a mantenir-nos sempre actualitzats a les innovacions i noves 
tendències que ens marca la tècnica, la normativa i, també, les conjuntures econòmiques 
per les quals passa la societat.  
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