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RESUM 
 

Aquest treball descriu el projecte de rehabilitació d’un edifici antic al casc urbà de L’Hospitalet 
del Llobregat, considerat de interès local històric.. L’edifici en qüestió és un antic molí paperer de finals 
de segle XIX, d’estructura de paredat de roca calcària , fàbrica de maó i pilars de ferro de fosa, amb 
estructura horitzontal de fusta. 
 En les pàgines següents es descriu l’edifici, el seu estat actual, les seves patologies i les 
accions a dur a terme per subsanar-les.  
 Això inclou, com es pot  veure al índex, els documents de descripció arquitectònica i 
constructiva del  edifici, així com els antecedents històrics, els càlculs de la resistència dels elements 
existents i la descripció gràfica, en plànols, de tot l’edifici. 
 A més a més es presenta el programa d’intervenció, les propostes de intervenció, i la seva 
descripció gràfica en el segon annex de plànols així com les medicions de la intervenció realitzada. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
Amb aquest treball es pretén presentar la informació necessària per descriure l’edifici estudiat així com 
les intervencions necessàries per fer-lo completament funcional una altra vegada, eliminant-ne totes les 
patologies. 
 Però no només es tracta de conservar l’edifici, sino de conservar-ne el valor històric i estètic  a 
la vegada que es posa a l’alçada de les característiques que se li demanen a un edifici modern. 
 Per realitzar aquest  treball s’ha procedit a la inspecció del edifici, i  a la descripció del mateix 
usant plànols realitzats mitjançant CAD així com descripcions per escrit, i en alguns casos programari 
de càlcul d’estructures. 
 Per tal de descriure l’edifici completament també s’ha procedit a la investigació de fonts 
documentals com ara llibres, arxius municipals o cerques per internet. 
 A mode de prefaci, s’ha d’afegir que la iniciativa d’estudiar aquest edifici en concret no neix de 
l’estudiant. Són les associacions que actualment encara tenen espai dins l’edifici les que en proposen 
la realització. Si bé no amb l’objectiu de dur-lo a terme, sí que el volen fer servir com a objecte teòric 
que ajudi a transmetre la idea que es tracta d’un edifici viu, amb molta gent que en depèn i que està 
disposada a defensar-lo.  

Es tracta, en resum, d’un edifici que no només forma part de la història de la ciutat, sinó que 
encara té molt que aportar a L’Hospitalet . És per això precisament que és especialment important 
preservar aquest edifici i donar-li un ús del que se’n pugui beneficiar qualsevol ciutadà. 

És al voltant d’aquesta idea on es formula la nova distribució i ús del edifici, com a element que 
pugui allotjar diverses associacions de L’Hospitalet donant així un servei al conjunt de la ciutat.   
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1.1 ESTUDI DE L’EDIFICI  
 
1.1.1 PLÀNOL DE SITUACIÓ I CALIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 

L’edifici estudiat es troba a la Avinguda Josep Tarradellas i Joan nº 44, al barri de la Torrassa, a 
L’Hospitalet del Llobregat. A continuació es presenta el plànol de situació de l’edifici, obtingut de la 
pàgina web de l’Ajuntament de L’Hospitalet. 
 
 
 

 
Figura 1.1.1-1: Foto satèl· lit de l'edifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 1.1.1-2 Plànol urbanístic de la zona 
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1.1.2 ESTUDI HISTÒRIC 
 
La construcció d’aquest edifici respon a la suma de molts factors: 
 

El primer i més evident és la industrialització de L’Hospitalet del Llobregat, que es 
desenvoluparia a partir de mitjans del segle XIX paral·lelament a la de Barcelona, encara que una mica 
més tard. 

Tot i que la industrialització ja estava en marxa, no vas ser fins l’any 1746 que L’Hospitalet es 
convertí en un destí del tot atractiu per els emprenedors de l’època. Aquest any la normativa 
urbanística de Barcelona va prohibir la construcció de fàbriques a l’interior de la ciutat per manca 
d’espai, i va ser aleshores quan els nuclis urbans propers a la ciutat van començar a atraure més 
activitat industrial. 

L’Hospitalet reunia unes característiques òptimes per instal·lar-hi indústria: Gaudia de la 
proximitat de Barcelona i estava molt ben comunicat gràcies a la Nacional II, que unia Barcelona amb 
Madrid i a la Comarcal 246, que seguia la costa catalana unint-ne tots els nuclis urbans. A més a més a 
partir de 1854 la ciutat gaudiria també del ferrocarril. 

Una altra virtut de L’Hospitalet era l’abundància d’aigua. Per la ciutat passava l’antic Canal de la 
Infanta, que portava les aigües del Llobregat passant per Molins de Rei, construït el 1819. 

A més a més per L’Hospitalet passava el torrent Gornal (per on ara passen els carrers Rosalia 
de Castro i Torrent Gornal) Aquest torrent provenia de les vessants  de Sant Pere Màrtir, i tenia 
diversos salts d’aigua que servirien de força motriu per a diverses fàbriques. 

Totes aquestes característiques van cridar l’atenció d’Antoni Ferrer i Sagristà, natural de 
Capellades, a l’Anoia, que l’any 1882 i amb un capital de 300.000 rals va mudar-se a L’Hospitalet per 
construir el Molí Paperer Antoni Ferrer, que aleshores seria l’edifici més alt de la ciutat: 

La fàbrica constava de 3 pisos i el sotacobert, que s’usava com a zona d’assecatge del paper. 
Es tractava d’un edifici rectangular, de 30 per 20 metres aproximadament, acabat en una coberta a 
dues aigües. Els costats més llargs tenien 7 obertures i els curts 5, totes elles acabades en arcs 
rebaixats excepte a planta baixa, on els arcs eren circulars. Les parets eren de maó i aparellat de 
pedra. Les columnes de planta baixa eren també de maó, mentre que es columnes de la resta de 
plantes eren de ferro de fosa. Els pilars sostenien unes jàsseres de fusta, sobre les quals es resolien 
els forjats amb biguetes també de fusta i revoltons ceràmics. 

L’edifici també constava d’un cos annex, amb planta baixa i dues plantes pis,  i que servia com a 
habitatge per els treballadors, a més de conformar la façana principal. Tot el conjunt tenia un aspecte 
més aviat utilitari, molt lluny encara del modernisme que més tard s’associarà a la industrialització. De 
fet l’únic que trenca la monotonia de la façana son els trencaaigües que un aspecte molt senzill. 

Cal esmenar que l’ús del maó era predominant a L’Hospitalet, no només per ser el material 
favorit aleshores, sino que també gràcies a la presència d’una bòvila al ben mig de la ciutat. 

Al 1858 es té constància de que a la fàbrica hi treballaven 19 homes, 7 dones, 2 nens i 2 nenes. 
Al 1864, 16 homes i 12 dones; i al 1868, 20 homes i 20 dones. Aquestes xifres converteixen el molí 
paperer en la segona fàbrica del terme en quant a volum de mà d’obra. 

Resulta curiós que tot i ésser una fàbrica amb tants empleats aportés ben pocs llocs de treball a 
la ciutat, ja que la majoria dels treballadors eren procedents també de l’Anoia, on la tradició paperera hi 
era més arrelada i on era més fàcil trobar ma d’obra experimentada. Podem dir, doncs, que més que 
aportar riquesa a la ciutat, el molí paperer en va contribuir al creixement de la població afavorint-ne la 
immigració (el que més tard ha resultat ser quasi una tradició a la ciutat, que normalment ha crescut 
gràcies a explosions de immigració a diferents èpoques, amb barris sencers dedicats solament a 
l’acollida d’aquests immigrants)  

La propietat del molí  va passar d’Antoni Ferrer a Antoni Romani Puigdengales l’any 1866. I 
d’aquest a Joan Puich Tort al 1876 i poc desprès,  l’any 1880 la fàbrica es torna a vendre, aquesta 
vegada a la família Basté. Concretament als fills d’Andrés Baste Bofarull i Leonor Ferrer, que resulta 
ser la filla d’Antoni Ferrer, l’amo original. 

Amb aquest últim canvi de mans la fàbrica canvia també d’activitat i passa a dedicar-se a 
l’elaboració de fils i teixits. A més a més es deixa de banda el salt d’aigua com a font d’energia i es 
passa a usar el carbó. És per això que a aquestes dates  es construeix la xemeneia que encara es 
conserva avui dia. 

Sembla ser que la nova activitat de la nova fàbrica va ser molt profitosa, ja que l’any 1892 es 
projecta una gran ampliació de la mateixa, de la qual s’encarrega l’arquitecte Claudi Duran i Ventosa. 

A la fàbrica se li afegeix un annex a la part posterior, d’un sol pis, a més a més del petit espai 
també a la part posterior que comunica les plantes primera i segona. També se li afegeix un pis més al 
bloc d’habitatges.  

A més a més es construeix la fàbrica que es coneixeria com a Tecla Sala, un edifici de dues 
plantes que en alguns documents es descriu com d’estil manchesterià (que es caracteritza per finestres 
de dimensions més reduïdes, columnes de pedra, i estructura horitzontal de fusta) tot i que , com al 
edifici del molí, els pilars que predominen son els de ferro.  

Ambdós edificis s’uneixen mitjançant un pont que els comunica a l’alçada de planta primera i per 
el que hi circulaven materials de la fàbrica mitjançant uns rails de ferro que avui encara es poden veure 
encastats al paviment.  

La fàbrica era ja un element molt important dins la ciutat de L’Hospitalet, però el caràcter 
emblemàtic del que gaudeix ara li va venir de la ma de la senyora Tecla Sala i Miralpeix. 

Natural de Roda de Ter, Tecla Sala era orfe y va passar la seva infància amb el seu tiet, que 
manava un petit taller tèxtil al mateix poble, on ella va aprendre’n  l’ofici i que acabaria heretant.  

L’any 1913 ella i el seu marit van adquirir la fàbrica dels Bastè i es van mudar a Barcelona 
(portant amb ells maquinària i personal amb experiència  del seu taller de Roda de Ter) Sota la direcció 
de la Sra. Sala la fàbrica va anar creixent fins que l’any 1930 va arribar a donar feina a 1200 obrers, la 
majoria d’ells dones. 

La senyora Tecla Sala va ser sempre d’un caràcter molt paternalista i preocupat amb les 
condicions de vida dels seus treballadors. Això i les seves fortes conviccions ideològiques la van portar 
no només a intentar millorar les condicions dins la seva fàbrica (per exemple els seus treballadors 
gaudien d’un servei d’escola bressol per els seus fills) sino a actuar en tota la ciutat: Era coneguda per 
les seves aportacions a la Creu Roja,  els ajuts a la conservació de temples a la ciutat com per exemple 
la restauració de  Santa Eulàlia de Mèrida i va arribar a construir una escola  que avui dia encara porta 
el seu nom. Per tota la seva trajectòria l’any 1945 fou nomenada filla adoptiva de L’Hospitalet i se li va 
dedicar un carrer. 

Tot i els reconeixements que rebria més tard, Tecla Sala va haver d’exiliar-se a França quan va 
començar el procés de col·lectivització obrera i la guerra civil. 

Passada la guerra Joan Solanic i Domingo Peirò es van fer càrrec de la fàbrica (ambdós eren 
naturals de Roda de Ter i estaven emparentats amb la senyora Sala) 

La fàbrica va seguir en marxa fins els finals dels 70. Durant tota aquesta època l’edifici del molí 
paperer es va destinar a serveis tècnics per la fàbrica, amb tallers de fusteria, manyeria, recanvis... 
Desprès d’això l’edifici va passar a mans de l’ajuntament, que l’ha fet servir per donar cabuda a 
diverses associacions culturals, fins a dia d’avui. 
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1.1.3. DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 

L’edifici consta de planta baixa i tres plantes pis, i es troba aïllat al casc urbà de L’Hospitalet del 
Llobregat.  

Adjunts a l’edifici estudiat s’hi troben diversos annexes que s’hi ha anat afegint amb el temps,  
alguns dels quals formen un conjunt eclèctic del que sembla que no s’hagi tingut en compte l’estètica 
del producte final. Aquests annexes són un edifici d’una planta a la façana Nord-Est, una petita torre de 
dues plantes a la façana Nord-Oest, al costat d’una nau que està completament abandonada, i una 
altra torre de quatre plantes que contacta amb el cos principal del edifici. A la façana Sud hi ha un altre 
annex, que anomenem l’annex d’habitatges i que es descriu més endavant.  

A efectes d’aquest treball es consideren només l’annex d’habitatges, el cos central, i l’annex 
posterior (la torre de quatre plantes a la façana Nord-Oest). La resta d’annexes  s’haurien de derruir per 
deixar l’edifici en unes condicions dignes que en respectessin el valor estètic. 

 

 
Figura 1.1.3-1 Façana Nord-Oest, annex posterior i edificis adjunts no considerats. 

 
L’edifici estudiat es pot dividir en dos espais: El cos central, que era la antiga fàbrica, on es duia 

a terme la activitat industrial, i l’annex dels habitatges per als treballadors, que es la figura allargada 
que forma la façana principal, que dona al Sud-Est. A la façana Nord hi ha un altre annex, al qual s’hi te 
accés només a les plantes primera, segona i tercera; a planta baixa dona a una nau abans esmentada. 
 Per la façana Oest podem accedir a tres espais:  

El primer, el de més a l’esquerra, és una petita habitació que es fa servir de magatzem.  
Al mig de la façana, podem travessar una gran porta vermella, acabada en arc, que ens porta a 

la planta baixa. Aquest espai es troba lleugerament per sota del nivell del terra, el que ens obliga a 
descendir una rampa de més o menys un metre d’alçada. Aquest espai és de gran altura i ocupa ben 
bé tota la planta baixa, interromput només per els grans pilars octogonals que sustenten les voltes del 
sostre. S’han col·locat envans de guix laminat per fer la distribució del espai, però no arriben al sostre. 
D’aquesta manera s’hi ha generat un gran distribuïdor central que porta a tres sales: un magatzem, un 
vestuari, i una sala de reunions. Cal esmenar que les parets han estat recobertes amb plafons de guix 
laminat, que arriben a tapar les finestres, de manera que la il·luminació natural és pràcticament nul·la. 

Per últim, a la dreta del tot, ja a l’annex d’habitatges, una altra porta ens porta a una petita 
oficina per el guarda de seguretat. 

 

 
Figura 1.1.3-1: Foto de la façana Sud-Est; façana principal 

 
A la façana principal hi tenim també tres entrades: 
La de més a l’esquerra es una porta de vidre que ens dona pas al centre d’estudis de 

l’Hospitalet. Al entrar-hi el primer que ens trobem es una mena de rebedor en forma de lleugera rampa 
de pujada, que ens porta fins a la primera habitació. Aquesta habitació ocupa tot l’ample del annex 
d’habitatges i on hi podem trobar dues columnes de ferro de fosa. Des de aquest espai, mitjançant una 
porta de vidre que travessa la antiga façana del cos principal arribem als arxius del centre d’estudis. 
Aquí s’hi troben taules per els consultants del centre així com per els encarregats. L’espai el trenquen 
dues columnes octogonals iguals a les ja esmentades anteriorment, però de menor alçada, ja que el 
paviment d’aquesta zona està a una cota superior a la dels espais centrals. Al final d’aquest espai s’hi 
ha construït un lavabo.  

La entrada de més a la dreta dona a un espai que serveix també com a magatzem per els 
encarregats de manteniment de l’edifici. Es tracta d’un espai rectangular sense cap tret característic, i 
cap altra element constructiu que dos pilars també de ferro de fosa bessons als abans esmenats. 

Finalment, l’accés central dona al forat d’escala, al voltant del qual es distribueixen la resta 
d’espais. 

Pujant les escales arribem a la primera planta, que està completament dedicada al Moviment 
Escolta Lola Anglada. Al replà hi ha tres portes, la de la dreta i la de l’esquerra porten a sales que 
s’usen d’arxiu i sales de reunions, cada una d’elles ocupant una ala de l’annex d’habitatges. Al final del 
ala est hi trobem una porta que surt a una terrassa, que fa de coberta d’un edifici adjacent dels que no 
tractem en aquest treball. La porta central dona al cos principal, on es duen a terme les activitats dels 
joves escoltes. Segons entrem, a la dreta, hi ha els lavabos i una petita sala que fa de biblioteca. A 
l’esquerra hi ha un espai que serveix de “sala de grup” a un dels grups de l’associació. Si seguim de 
front arribem a una gran sala, interrompuda només per les columnes de ferro de fosa. S’ha fet una 
mena de distribució de l’espai per separar els grups de joves penjant teles entre les columnes, creant 
habitacions més petites. Al fons del cos principal hi ha una porta que ens porta al annex posterior, de la 
façana Nord, on hi ha una antiga xemeneia i uns bancs de pedra. També hi trobem unes escales que 
pugen fins a la coberta d’un altra annex, que no es tracta en el treball.  

Tornant al cos principal, a la façana Sud-Oest hi ha una porta que dona a un pont que connecta 
aquest edifici amb la Biblioteca Tecla Sala. 

A la segona planta hi trobem més o menys la mateixa distribució. Del rebedor tenim accés a 
l’espai principal i a les ales de l’annex d’habitatges. A la dreta s’hi troba instal·lada actualment 
l’Associació Catalana d’Amics del Bonsai, que ocupa tota l’ala oest i a més a més una part del cos 
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principal, a la que s’hi accedeix per una porta que travessa l’antiga façana i que dona accés als 
lavabos. A la dreta es repeteix la mateixa forma, però l’espai l’ocupa l’Associació d’aeromodelisme Ala 
Delta. A ambdós espais les parets han estat cobertes amb plafons de guix laminat sobre guies 
metàl·liques. 

Igual que a planta primera, en questa planta també hi ha un accés al annex posterior, tot i que 
en aquest cas es fa a través d’unes escales, que ocupen l’espai del que anteriorment seria una finestra. 
En aquest annex hi trobem unes altres escales que pugen fins a planta tercera i finalment donen a la 
coberta d’aquest annex. 

El cos central, en aquesta planta,  està desallotjat i no se li dona cap ús. Es tracta d’un espai 
molt diàfan, però entre les columnes i la façana oest s’hi han construït dues habitacions separades a 
base d’envans que van de columna a columna. 

A la tercera planta les ales de l’annex d’habitatges es distribueix igual, però en aquest cas no hi 
ha lavabos, donen espai al grup de tabalers de l’Hospitalet, els Fills de la Flama. Les parets segueixen 
cobertes amb lamines de guix laminat. El cos principal, en aquesta planta, és el sotacobert, on l’accés 
és restringit. Totes les portes que donen al sotacobert estan bloquejades i no es poden obrir, excepte 
una, que es troba al local del ala est. Al sotacobert no hi ha cap distribució, y es troba l’espai 
completament diàfan, interromput nomes per els grans pòrtics de fusta que queden a la vista. Des de 
l’espai central es poden prendre unes escales de fusta que porten a una terrassa que fa de coberta per 
el forat d’escala. 

A part d’aquesta terrassa hi ha 3 cobertes, totes elles inclinades. Una a dues aigües sobre el 
cos principal i una a una aigua sobre cada ala de l’annex d’habitatges. 

Les façanes en sí  són molt senzilles, sense cap ornamentació que no siguin les motllures del 
muret de coronació de les laterals. Salten a la vista unes lletres escrites sobre la façana oest, que diuen 
: “prohibido fumar” 
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1.1.4. DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
 
ESTRUCTURA 
 
Fonaments i murs de soterrani: 
 

Els fonaments són pous correguts d’aparell de pedra amb morter de ciment, que s’allarguen 
sota tots els murs de càrrega.. Sobre els fonaments hi ha  un primer mur també d’aparell de pedra, en 
contacte amb el terreny que en ocasions arriba al metre d’alçada. 
 Sota els pilars del soterrani hi ha pous aïllats, del mateix material, que arriben a la mateixa profunditat 
que la resta de fonaments. 
 
Estructura vertical: 
 

L’estructura es basa en parets de càrrega i pilars: Les parets de càrrega són les que fan el 
contorn del cos principal, i la façana Sud. 

 Els pilars de planta baixa són de maó massís amb morter de ciment i arrebossats  amb una 
capa de protecció de ciment i un enlluït de guix. Descansen sobre els pous aïllats esmenats 
anteriorment i només arriben fins al forjat de planta baixa.  

Els pilars de la resta de plantes son de ferro de fosa, de planta circular de 14 cm de diàmetre. 
Els pilars tenen uns capitells allargats que segueixen la direcció de les jàsseres que sustenten. 

Els murs del cos central són d’aparellat de pedra calcària, excepte en els contorns de les 
finestres, que es fan amb fàbrica de maó. 

Els murs de l’annex d’habitatges són de fàbrica de maó. 
A la façana Nord-Oest hi ha tirants d’acer, resultat d’alguna intervenció de rehabilitació anterior, 

que lliguen els murs d’aquesta façana amb la resta del edifici. 
 
Estructura horitzontal: 
 

A planta baixa, al cos central de l’edifici els forjat és de voltes de maó de pla sustentades 
directament sobre els arcs que van de pilar a pilar. De pilar a pilar també apareixen perfils conformats 
de barres metàl·liques A la zona d’habitatges els forjats són de biguetes de fusta amb revoltons 
ceràmics, que descansen sobre les parets de càrrega. 

 
Figura 1.1.4-1: Estructura de planta baixa al cos central 

 
A les plantes superiors la zona d’habitatges repeteix el mateix sistema, però al cos principal, 

encara que els forjats segueixen sent de biguetes de fusta amb entrebigues de maó de pla, aquestes 
es sustenten sobre grans jàsseres de fusta, que van de façana a façana paral·leles a la principal, i 
recolzades sobre els pilars abans esmenats. 
  
COBERTA:   
 

El cos principal està cobert per una coberta inclinada a dues aigües de teula àrab, amb una 
estructura de maons plans sobre biguetes de fusta, que evacua l’aigua a les façanes laterals. Les 
biguetes de fusta descansen sobre unes grans encavallades també de fusta. 

Sobre la zona d’habitatges ens hi trobem tres cobertes diferents: Dues són cobertes inclinades a 
una aigua que porten l’aigua a la façana principal. Entre aquestes dues hi trobem una coberta plana, 
transitable, convencional catalana. Totes aquestes cobertes descansen sobre biguetes de fusta que 
recolzen entre la paret sud del cos central i la façana principal.  
 
FAÇANA:  
 

La façana principal, als Sud-Est: A planta baixa hi trobem 3 portes i 4 finestres. Les portes tenen 
totes de la mateixa alçada.. La façana  té un acabat en aplacat de pedra fins a 1,2m. d’alçada. A partir 
d’aquesta altura la façana està acabada amb un enlluït de ciment pintat de color groc.  A les plantes 
primera i segona hi ha 5 finestres i dues balconades. A cada habitació hi donen dues finestres i una 
balconada, que acaben a la mateixa altura. La finestra restant és la del forat d’escala i es troba per sota 
de la resta. A l’altura de cada forjat hi trobem un trencaaigües, de secció quadrada. 

Les façanes laterals de la zona d’habitatges són de la mateixa tipologia que les esmenades, 
però en ambdues s’hi troben signes d’antigues obertures que han sigut tapiades. 

Les façanes del cos central: Les laterals tenen 7 obertures per planta (6 finestres i un finestral 
per on s’introduïen materials al edifici) Totes les obertures acaben amb un arc rodó, excepte les de 
planta baixa, que ho fan en un arc rebaixat. Aquestes façanes també estan enlluïdes en ciment, encara 
que d’un color marró, diferent al groc de la façana principal. A cada forjat hi tornem a trobar un 
trencaaigües de forma quadrada. La façana està coronada per un muret, guarnit amb una motllura, que 
no deixa veure la seva trobada amb la coberta. 

La façana posterior és exactament igual que les laterals, però té tota la part esquerra ocupada 
per un annex de l’edifici, de planta quadrada, que té les finestres quadrades. 

 
Figura 1.1.4-2: Façana Nord-Est 
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PAVIMENTS I REVESTIMENTS: 
 

A la planta baixa, el cos central està pavimentat amb rajoles de gres hidràulic, de color blanc. A 
la resta de a planta s’hi usen rajoles hidràuliques de color groc, salvant el lavabo on tornen a ser de 
gres blanc.  

A la resta de l’edifici el paviment és de  rajoles de color gris, entre les quals s’hi poden trobar 
trossos de fusta embeguts al terra, segurament fets servir de suport on clavar-hi la maquinaria de la 
fàbrica quan encara estava en ús. 

Cal esmenar que a la planta tercera no hi ha paviment. S’ha retirat per alleugerir les càrregues 
que suporta el forjat. 

Les parets de la zona central estan enlluïdes amb ciment, a la resta de zones s’hi ha aplicat un 
estucat blanc per sobre. Hi ha excepcions a la planta baixa i a les estances de la zona d’habitatges, on 
s’han col·locat per davant de les parets uns plafons de guix laminat, deixats a la vista. 

Els sostres estan acabats amb un enguixat entre les biguetes, ja que les bigues de fusta es 
deixen a la vista. 
 
FUSTERIA: 
 

Totes les portes i marcs són de fusta, exceptuant les del centre d’estudis de l’Hospitalet, a 
planta baixa, que són tant la interior com l’exterior de vidre. 

Les finestres són d’un sol vidre, amb marqueteria de fusta, sense cap mena de sistema per 
trencar el pont tèrmic, i pintades de color verd.  
 
INSTAL·LACIONS: 
 
Elèctrica: 
 
  La xarxa elèctrica és prou moderna, i puja per un tub d’acer a la cantonada Oest del forat 
d’escala, des de  on es distribueix a cada planta 
 
Distribució d’aigua: 
 

Mitjançant tubs de coure la instal·lació arriba als lavabos de planta baixa, planta primera, i 
planta segona. No existeix bomba de pressió, per no ésser necessària. 
 
 Sanitaris: 
 

Els pocs inodors que s’hi  troben són de la marca roca, de porcellana vidriada, de color blanc. 
Els lavabos de l’annex d’habitatges són de la mateixa marca, embegudes en peces de marbre de color 
bru. Els del cos central, a planta primera, estan simplement penjats de la paret, sense peces de 
marbre. 
 
Sanejament: 
 

La xarxa de sanejament està feta amb canonades de PVC. Els desaigües són també de PVC 
normalitzat segons la NTE i amb les dimensions reglamentàries.  
Els inodors van connectats a la xarxa mitjançant sifons, amb tubs i baixants de 110mm. Totes les 
trobades amb paraments es solucionen simplement perforant la paret, sense passa murs amb màstic 
elàstic. 

 
Antiincendis: 
 

Hi ha només un extintor a cada ala de l’annex d’habitatges i un al cos central, per cada planta. 
Excepte a planta tercera on no s’hi ha trobat cap. 
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1.2. ESTUDI DE LES CONDICIONS ACTUALS 
 
ESTRUCTURA VERTICAL 
 
Espai central:  
 

Apareixen fissures i esquerdes a les parets Nord-Est, Nord-Oest i Sud-Oest, com es pot veure 
als plànols del EA-14 al EA-25.  Aquestes esquerdes s’agrupen a les parts més febles dels murs, per 
sobre i per sota de les finestres, on la secció del mur és inferior. 

Segons la disposició d’aquestes esquerdes, dedueixo que la paret Nord-Oest de l’edifici ha patit 
un assentament (segurament provocat a la construcció d’annexos en aquesta mateixa zona). A la 
façana Nord-Est les esquerdes són molt evidents, en el que respecta aquest comportament, responent 
als moviments de la façana Nord-Oest. A la façana Sud-Oest, però, la esquerda es desenvolupa 
verticalment. Això, juntament a la distribució d’esquerdes de la façana Nord-Oest ens indica que el més 
provable és que la façana Nord-Oest ha començat a assentar-se per la zona més al Nord (on hi ha més 
concentració d’edificis annexes), intentant rotar en aquesta direcció, i arrossegant la part travada de la 
façana Sud-Oest, amb els esforços perpendiculars al pla de la mateixa que això implica. 

Tota aquesta hipòtesis es veu reforçada per la posició de l’atirantat de planta segona i tercera. 
De tota manera, a les zones més al Sud del cos central també hi ha esquerdes al voltant de 

cada finestra. Si bé aquestes només apareixen per la part interior del mur i són de molt menor 
magnitud, també és aconsellable considerar-les. És la meva opinió que aquestes esquerdes són 
degudes al moviment diferencial  dels diferents pòrtics del edifici, als quals un simple envà de maó no 
ha pogut respondre. 

Hi ha una última esquerda, en els murs del cos central, que s’ha de considerar a part, es troba 
sota la finestra més al Sud de la façana Sud-Oest. Com es veu en els plànols segueix la forma de l’arc 
de finestra, i apareixen esquerdes horitzontals en dos envans propers. Sembla clar que es tracta de un 
descens del forjat en aquesta zona, localitzat entre les dues jàsseres contigües a la finestra en qüestió. 
A més a més a planta baixa hi ha una taca d’humitat molt gran a la paret Nord-Oest, segurament 
deguda als creixements vegetals d’aquesta mateixa façana. 

Cal esmenar, també, que com s’evidencia al annex de càlcul estructural no es pot garantir que 
els murs suportin els encastaments de les jàsseres, al que es respondrà refent les unions i deixant-les 
com a recolzaments. 
 

 
Figura 1.2-1: De esquerra a dreta: Façana N-E, façana N-O, façana S-O; esquema esquerdes. 

 
 
Annex d’habitatges:  
 

No apareixen altres patologies al annex d’habitatges a part d’una esquerda a la façana posterior 
al mateix, a la part Sud-Oest, que segueixen la línia dels brancals del finestral. Sembla que s’hi ha 
donat solució tapiant els finestrals afectats, de planta segona i tercera.  

 
 
 
 

 

Annex posterior:  
 

Al annex posterior hi ha dues esquerdes: Una horitzontal a la cara perpendicular a la façana del 
cos principal (plànol EA-18) i una en forma de x  a la cara paral·lela a la façana del cos central (plànol 
EA-20)  

La esquerda en forma de x té el punt de trobada entre les dues línies just on hi ha un tirant que 
uneix aquest mur amb la façana Nord-Oest. Evidència de que posteriorment a la implantació del 
atirantat el mur s’ha seguit movent generant un punxonament en aquest punt. 
 

Per últim, la esquerda horitzontal es troba just en la trobada amb la coberta de l’annex posterior. 
Normalment això seria indici de dilatacions del paviment, però trobant-se  a la cara Nord del edifici i 
estant prou arrecerada, la meva hipòtesis és que aquesta esquerda és simplement el resultat dels 
moviments de la façana Nord-Oest, que s’han plantejat anteriorment.  
 
ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 
Espai central:  
 

A planta baixa han aparegut humitat a les voltes. Pel seu aspecte es veu que són humitats per 
condensació, que a més a més es donen a les zones on hi ha més concentració de gent (al racó usat 
de vestuari i a la oficina d’estudis de l’Hospitalet) 

Al forjat de planta segona s’hi troben biguetes molt malmeses per la intempèrie, amb senyals 
d’estar greument podrides per la humitat. (ja que a la planta tercera no hi queden finestres i el paviment 

s’ha retirat). Els danys en algunes d’aquestes biguetes son tals que es poden desfer al trepitjar-les. 

 
Figura 1.2-2: exemple de bigueta podrida 

 
Les jàsseres que sustenten aquests forjats semblen estar en bon estat, excepte la que es troba 

més al sud, que presenta una llaga a les cares laterals. 
A aquest mateix forjat s’hi troba una gotera, a la part nord-est que és causada per una altra, just 

a sobre, a la coberta. 
A planta tercera trobem que les jàsseres que  sustenten la coberta inclinada es troben la majoria 

malmeses bé per esquerdes o per descomposició de la fusta, que arriba a nivells alarmants, havent-se 
hagut de fer un recalç en una d’elles. 

Les esquerdes a les jàsseres segurament es deguin a esforços que patirien quan la fàbrica 
estava en ús, ja que actualment quasi no sustenten cap càrrega. La descomposició de la fusta, per altra 
banda, és deguda, igual que en els forjats anteriorment esmenats, a la exposició a la intempèrie. Moltes 
de les peces es troben també tacades per excrements de coloms que habiten aquest espai. 
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Annex d’habitatges:  
 

No s’hi troba cap patologia en l’estructura horitzontal d’aquesta zona, però fent càlculs 
estructurals, com es veu al annex de càlcul de estructures, no es pot garantir que les biguetes 
d’aquesta zona suportin les càrregues que se’ls hi demanen. 
 
 Annex posterior:  
 

S’hi presenten humitats als forjats de planta primera i segona, i hi ha creixements vegetals sobre 
la coberta. 
FAÇANA 
 
Espai central: 
 

Més enllà de les esquerdes esmenades anteriorment, les façanes de tot l’espai central es troben 
molt deteriorades per el pas del temps i el recobriment s’ha després en varis punts.  

A més a més hi ha nombroses taques, resultat d’eflorescències dels materials, concentrades 
sobretot a la planta baixa de la façana Sud-Oest (plànol EA.18) Això podria ser indicatiu d’humitats per 
capil·laritat, que es sumen a la pobra ventilació de planta baixa, que recordem té les finestres tapades 
per plafons de guix laminat. 

Apareixen també, a les motllures just per sota del muret de coronació, taques importants per 
rentat diferencial i alguns creixements vegetals. Així com taques d’òxid a les façanes Nord-est i Sud-
Oest sota els atirantats i als laterals del pont de connexió amb la biblioteca Tecla Sala. 

Cal esmenar a part l’acumulació de plantes a la façana Nord-Oest, just on es troba amb el teulat 
d’un dels annexes no considerats en el treball. 

A tot el mur de coronació de la façana hi falta el revestiments i hi apareixen esquerdes varies, 
resultat dels moviments del mur. 

 

 
Figura 1.2-3: Creixements vegetals a façana N-O 

 
 
 
 
 
 

 
Annex d’habitatges: 
 

La façana principal es troba deteriorada també pel pas del temps i hi ha despreniments puntuals 
del recobriment, però en una mesura molt menor a la de la resta de l’edifici.(plànol EA-16) La causa és 
simplement el pas del temps i una manca de manteniment, encara que els dos despreniments puntuals 
a la mateixa alçada podrien indicar punts on amb anterioritat s’hi hagués penjat algun fanal o altre 
equipament de la ciutat. 

Als laterals i la zona posterior d’aquest annex, però, hi ha amplies zones sense recobriment, i 
queden al descobert obertures que s’havien tapiat amb anterioritat així com acabats del que abans 
havien sigut parets interiors  (sobten sobretot uns enrajolats que semblen haver pertocat a una cuina o 
cambra de bany) També queden penjant de la façana restes d’instal·lacions antigues.  
 
Annex posterior: 
 

Igual que les façanes del cos central, les d’aquesta zona es troben molt malmeses per el pas del 
temps. 
 
COBERTA 
 
Espai central: 
 

Presenta goteres puntuals i peces trencades, però cap altre patologia (deixant de banda l’estat 
de l’estructura que la suporta, comentada més a dalt) 
 

De tota manera no presenta cap tipus d’aïllament tèrmic, el que dona lloc a una molt notable 
pèrdua d’energia. 
 
Annex d’habitatges: 
 

No es troba cap patologia en aquesta zona, però cal tornar a comenta la evident falta 
d’aïllament tèrmic. 
 
Annex posterior: 
 

Es troben nombrosos creixements vegetals i algunes separacions entre les peces del paviment. 

 
Figura 1.2-4: Creixement vegetal a coberta del annex posterior 
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PAVIMENTS I REVESTIMENTS: 
 
Espai central: 
 

A pantà baixa el paviment és molt recent i es troba en perfecte estat. 
A planta primera i segona el paviment es troba en bon estat, si bé lleugerament deteriorat per el 

pas del temps. Cal fer notar que encara hi queden peces de fusta encastades, que se suposa que 
ajudaven a fixar la maquinaria al terra. 

A planta tercera no queda paviment, i queda el forjat a la vista. I cal afegir que la concentració 
d’excrements i cadàvers de colom és molt elevada. 
 
Annex d’habitatges: 
 

A planta baixa el paviment és antic, però es troba en bon estat 
A planta primera, segona i tercera és força nou i no presenta cap patologia. 

 
Annex posterior: 
 

El paviment presenta taques degudes a la humitat i al que sembla ser restes de fongs, el que 
vol evidenciar que no només hi ha hagut goteres importants, sinó que l’aigua s’hi ha quedat estancada 
durant períodes llargs de temps. 
 
FUSTERIA: 
 
Espai central: 
 

Els marcs són de fusta i no hi ha cap mena de trencament del pont tèrmic, i els vidres són molt 
fins i difícilment proporcionen un aïllament tèrmic suficient. A més a més molts dels vidres estan 
trencats i la pintura dels marcs es troba molt malmesa per el temps.  

A planta primera i segona no s’hi troben patologies, altres que, com s’ha esmenat abans, les 
finestres són simplement antigues. 

A planta tercera les finestres han sigut totes simplement retirades, i queden els forats de finestra 
oberts. S’ha intentat evitar la entrada d’animals al edifici mitjançant xarxes de tela, però aquestes estan 
caigudes o trencades i no compleixen la seva funció. 
 
Annex d’habitatges: 
 

A totes les plantes les finestres presenten les mateixes característiques que a l’espai central.  
 

A planta baixa, la porta que dona al forat d’escala ha estat trencada i s’han trencat els forats 
resultants amb planxes noves, d’aspecte improvisat, sense cuidar de cap manera l’estètica de l’edifici. 
 
INSTAL·LACIONS 
 

La calefacció és inexistent en l’edifici, així com qualsevol mena d’acondicionament de l’aire.  
La instal·lació elèctrica es troba en perfecte estat. 
L’abastiment d’aigua i l’evacuació de la mateixa  no sembla tenir cap patologia.  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI 
 

En general l’edifici sembla estar força deteriorat, i sembla incapaç de respondre a les 
sol·licitacions que s’esperen d’un edifici modern. S’hauran de dur a terme intervencions d’envergadura 
per tal de garantir l’estabilitat de l’edifici així com el seu bon funcionament.  

A més a més de solucionar les patologies descrites anteriorment, s’haurà d’intervenir també per 
donar-li al conjunt una distribució més adient, així com respondre a les exigències del codi tècnic en 
salubritat i emergències en cas d’incendi 

En resum, això implica haver d’actuar sobre quasi tots els murs per garantir-ne l’aïllament 
tèrmic, així com refer completament les cobertes. Caldrà també buscar una manera d’implantar una 
escala d’emergència per tenir més de una ruta d’evacuació de l’edifici. Sense oblidar-nos de les 
intervencions als murs del cos central i als forjats de l’annex d’habitatges. 
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2. PROJECTE DE INTERVENCIÓ 
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2.1. PROGRAMA I OBJECTIUS 
 
ESTRUCTURA 
 
Cos central: 
 
Murs: 
 

A planta baixa s’eliminaran les humitats de capil·laritat per  tal de garantir la durabilitat dels 
acabats que s’hi apliquin. 

Es repararan les esquerdes de les façanes per tal de que aquesta torni a funcionar com a 
conjunt i les unions mur-jàssera s’hauran de reposar per daus de formigó que evitin encastaments al 
mur. 

També s’haurà de retirar qualsevol creixement vegetal. 
Al mur Sud es retira una part del mur, que era una antiga finestra tapiada, per unir el cos central 

amb l’annex d’habitatges, responent a la nova distribució prevista. 
Per l’interior dels murs s’hi haurà d’actuar per tal de garantir-ne l’aïllament  tèrmic exigit per el 

CTE. 
 
Forjats: 
 

A planta baixa s’haurà de garantir que les voltes de maó suporten les càrregues que se’ls hi 
demanen. 

A planta primera s’haurà de substituir part del forjat per una capa de compressió que ajudi a 
repartir esforços, prevenir desplaçaments, tot i essent una solució més lleugera per als forjats 

A planta segona s’haurà de reconstruir la part de forjat deteriorada així com donar solució a la 
falta de paviment, amb una capa de compressió idèntica a la abans esmenada. 
 
Coberta: 
 

La coberta simplement no té les característiques desitjables de una coberta actual, per aquest 
motiu es reposa per una de similar però que consti d’aïllament tèrmic i que sigui perfectament estanca. 

També s’hauran d’instal·lar plafons solars a la vertent Sud, per contribuir a la sostenibilitat de 
l’edifici. 

El pòrtics que suporten aquesta coberta també hauran de ser reparats per garantir-ne la seva 
estabilitat i durabilitat. 
 
Annex d’habitatges: 
 
Murs: 
 

Es realitza un estintolament al mur d’escala Nord per obrir-hi un pas per la nova distribució de 
l’edifici. 

Com a part de l’actuació als forjats de la mateixa zona els murs laterals d’aquest annex hauran 
de rebre jàsseres a l’alçada de cada forjat. 

Per l’interior dels murs s’hi haurà d’actuar per tal de garantir-ne l’aïllament  tèrmic exigit per el 
CTE. 
 
Forjats: 
 

Es donarà solució a la llum excessiva de les biguetes d’aquests forjats, i s’hi haurà de deixar 
pas per instal·lacions i l’ascensor. 
 
 

Coberta: 
 

Igual que en el cos central, la  coberta inclinada es substitueix per una altra que sí que funcioni, i 
s’hi instal·len plafons solars. 

La coberta del forat d’escala, plana, es reconstrueix per tal de garantir-ne la durabilitat, ja que la 
que hi ha actualment és realment antiga. 
 
Annex posterior: 
 
Murs: 
 

Els murs hauran de veure solucionades les seves esquerdes, i s’haurà de garantir la seva 
estabilitat en el futur. També s’hi realitzarà un estintolament per deixar pas a una sortida d’emergència 
en cas d’incendis, a planta baixa. 
 
Forjats: 
 

Es retiraran els forjats per deixar pas a una escala d’incendis que comuniqui les plantes primera, 
segona i tercera amb l’exterior. 
 
Coberta: 
 

La coberta actual serà retirada, juntament amb el badalot i qualsevol altre element que hi 
pogués haver per deixar pas a les escales d’emergència, i es substituirà per una de nova. 
 
ACABATS 
 
Exteriors : 
 

Es reposarà el revestiment de totes les façanes, per un material monocapa que en garanteixi la 
permeabilitat al vapor i la estanqueïtat a l’aigua, i es farà de manera que l’edifici tingui un aspecte 
unitari i fidel al original. 

De la mateixa manera es refarà el muret de coronació i es repararan els desperfectes de les 
motllures. 
 
Interiors: 
 

A l’interior també s’hauran de reposar tots els acabats de les parets, responent a la col·locació 
de l’aïllant tèrmic que necessita l’edifici. 
 

Els paviments s’hauran de retirar, per alleugerir l’estructura i perquè estan ja massa envellits. 
Però no es substituiran, en canvi se li donarà a la capa de compressió de formigó un acabat adequat 
perquè faci de paviment. 
 
FUSTERIA 
 

Pràcticament tota la fusteria s’haurà de reposar per una d’un aspecte similar però que garanteixi 
la ruptura del pont tèrmic i una correcta renovació de l’aire interior. 
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INSTAL·LACIONS: 
 
Lavabos: 
 

A cada planta s’hi col·locarà un lavabo per dones, un per homes i un per discapacitats de 
manera que tots els usuaris en tinguin accés a un. 
Acondicionament de l’aire i calefacció: 
 

S’haurà de proveir l’edifici amb mitjans per acondicionar l’aire tant a l’hivern com a l’estiu, així 
com dels mitjans per ventilar les estances. 
 
Electricitat: 
 

La actual instal·lació elèctrica funciona correctament, però serà necessari alterar-la per 
respondre a la nova distribució així com a la implantació de l’ascensor. A més a més caldrà col·locar 
enllumenat d’emergència per els casos d’incendi. 
 
DISTRIBUCIÓ: 
 

Per fer que l’edifici en conjunt s’adapti millor a l’ús que se li vol donar cal fer canvis importants a 
la seva distribució. 
 
Planta baixa: 
 

A planta baixa tot l’espai central es dedicarà al conjunt d’activitats que s’associen amb la 
organització TRO. Per fer això es retirarà l’envà que separa l’actual centre d’estudis de L’Hospitalet i es 
redistribuirà l’espai com es descriu als plànols d’intervenció. La idea es generar una gran sala polivalent 
amb un petit magatzem. 

Al mateix cos principal també s’hi col·locarà una petita estructura per fer d’expositori on aquesta 
associació pugui mostrar els seus materials. 

A més a més per generar una entrada única a la resta de l’edifici s’haurà de realitzar un 
estintolament a la paret Est del forat d’escala per tal de comunicar-lo amb l’ala Est de l’annex 
d’habitatges. Serà en aquesta ala Est on es col·loqui l’ascensor, així com els lavabos de planta baixa. 

Per últim s’unirà l’ala Est amb el cos principal obrint un forat en el mur que els separa, que amb 
anterioritat ja havia sigut finestra. 

Per fer espai a l’estintolament s’hauran de retocar les escales, com es mostra als plànols. 
 

Planta primera: 
 

A l’espai central s’hi traslladarà el Centre d’Estudis de L’Hospitalet. Per tant es deixarà l’espai 
completament diàfan per tal de que ells mateixos puguin distribuir l’espai com millor creguin convenient 
en cada moment per exposar els documents o obres d’art que escaiguin.  Des d’aquest espai es 
donarà accés a la sortida de emergència que ara ocuparà l’annex posterior. 

A l‘ala Est de l’annex d’habitatges es dona espai, igual que a planta baixa, als lavabos i a 
l’ascensor. 

La zona oest es dedicarà a magatzem per les taules, cadires, i altres estris que requereix el 
Centre d’Estudis de L’Hospitalet. 
 
Planta segona: 
 

El cos central es dividirà en diverses sales d’estudi, per treballar en grup o de manera individual, 
que es plantegen perquè siguin gestionades per l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet.  

L‘ala Est de la zona d’habitatges es dedicarà, com a cada planta, a l’ascensor i els lavabos. 
L’ala Oest de la zona d’habitatges acollirà la oficina dels gestors de les sales d’estudi abans 

esmenades. 

 
Planta tercera: 
 

L’espai central es distribuirà en diferents aules  que puguin acollir tallers variats i donar un espai 
per a altres associacions. 

L’ala Est, com a les plantes anteriors donarà espai  als lavabos i a l’ascensor, i la Oest  es 
dedicarà a donar espai a una altra aula. 
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2.2. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ 
 
IMPLANTACIÓ ESCALES D’EMERGÈNCIA AL ANNEX POSTERIOR  I REPARACIÓ DE 
L’ESTRUCTURA: 
 
Tota aquesta operació està descrita al detall en els plànols PI-14 a PI-20. Les tasques a dur a terme 
seran les següents: 
 

- Primer es retirarà tot el revestiment i es durà a terme el cosit de les esquerdes del mur 
mitjançant grapes d’acer i ciment expansiu. 
 

- Tot seguit es construirà una jàssera de coronació en aquest mur, que servirà per lligar el mateix 
a la façana del cos central, com es pot veure als detalls del plànol PI-16. 
 

- Es retiren els forjats i la coberta d’aquest espai, així com els tirants i es fa el doblat del murs 
paral·lels a la façana del cos central. Tot això deixant les jàsseres de suport de l’escala 
articulades al mur.  
 

- Es durà a terme l’estintolament del mur de planta baixa, per tal de deixar espai a una sortida 
d’emergència adequada. Detalls als plànols PI-19 i PI-20  
 

- S’instal·larà la escala en sí, així com les portes antiincendi necessàries a cada planta. 
 

- Es procedirà a donar els acabats de façana, com es descriuen més endavant. 
 

REPARACIÓ DE L’ESTRUCTURA DEL COS CENTRAL: 
 

La reparació dels murs de façana hauria de ser prou fàcil, però tenint en compte els altres elements 
del cos central sobre els que s’ha d’actuar la intervenció haurà de seguir un ordre estricte: 
 

- Primer es col·locaran els puntals als arcs de planta baixa, i a continuació es procedirà a 
construir les jàsseres de reforç dels mateixos arc. Es pot trobar la vista en planta d’aquestes 
jàsseres al plànol amb identificador PI-02 i els detalls de les mateixes a PI-34. 

 
- A continuació es procedirà al apuntalament de totes les jàsseres de la resta de plantes. A 

continuació es retirà el paviment de planta segona. 
 

- Tot seguit es procedirà al retirat del recobriment de les façanes i a la reparació de les esquerdes 
de les façanes, sigui per cosit amb grapes dels murs de  o per rentat i reomplert amb morters 
expansius del paredat, com mostren  els plànols del PI-05 a PI-13. A la vegada que es reparen 
aquestes esquerdes es procedirà al arrancat de la massa vegetal i tractaments herbicides. 
 

- Amb els murs ja cosits es realitzaran en els mateixos els daus de formigó per tal de que les 
jàsseres de fusta quedin articulades. Detalls al plànol PI-37 
 

- Amb aquestes unions ja consolidades, es pot procedir a col·locar la capa de compressió als 
forjats de planta primera i segona, així com a la reconstrucció dels murs sota les finestres de 
planta tercera, com es pot veure, altre cop, als plànols del PI-04 al PI-13.  

 
- Només quan tot això estigui fet es procedirà a retirar el muret de coronació de la façana, la 

coberta, i la reparació mitjançant resines epoxi de les zones afectades dels pòrtics de planta 
tercera, que apareixen al plànol EA-29 

 

- Només quedarà, doncs, col·locar la nova coberta, deixant els encoratges necessaris per 
els panells fotovoltaics, com es pot veure a PI-26 

 
- Com a últim punt, s’ha d’obrir el pas entre l’ala Est del annex d’habitatges i el cos central, 

com es por veure a PI-01 així com muntar les escales metàl·liques que pugen de planta 
tercera a la coberta del forat d’escala que apareixen a PI-36. 

 

ACTUACIÒ AL ANNEX D’HABITATGES 
 

Com es veu a les seccions PI-01 a PI-12 i als detalls PI-31 i PI-32, l’extensió i característiques 
d’aquestes intervencions requereixen un ordre especial per tal de poder-se dur a terme amb èxit: 

 
- El primer pas serà apuntalar els forjats de totes les plantes, per després retirar les 

columnes de planta baixa. 
 

- Desprès es procedirà a retirar el paviment de tots els forjats. 
 

- Tot seguit es cosirà l’esquerda de la cara posterior de l’ala Oest, que es mostra a PI-06. 
 

- A continuació es realitzarà la fonamentació i es posarà a lloc la estructura de reforç dels 
forjats, com es mostra a PI-31 i PI-32. 

 
- Amb la estructura ja consolidada es procedirà a realitzar la implantació del ascensor 

(plànol PI-33) així com els forats per al pas de les instal·lacions, que passen entre 
bigueta i bigueta, com es pot veure als plànols del PI-01 al PI-04 així com de PI-28 a PI-
230. 

 
- Un com realitzades aquestes tasques es procedirà a realitzar l’estintolament i canvi de 

direcció de l’escala, com es mostra a PI-21 i PI-22 
 

- Es col·locaran les capes de compressió de cada forjat, que es mostren a PI-09 i PI-12. 
 

- Només resta, doncs, canviar totes les cobertes d’aquest annex, deixant en les inclinades 
els ancoratges del panells fotovoltaics. Plànols de PI-24 a PI-26. 
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AÏLLAMENT TÈRMIC, AIRE ACONDICIONAT, I VENTILACIÓ D EL EDIFICI: 

Es col·locaran a les parets de l’envolvent del cos principal i l’annex d’habitatges plafons de guix 
laminat TERM-N de 4cm d’espessor per tal que els murs tinguin els comportament higrotèrmic desitjat. 
Per sobre d’aquests plafons hi va un acabat enlluït de ciment. 

Les finestres hauran de tenir en qualsevol cas un sistema de ruptura del pont tèrmic, i al cos 
central de l’edifici aniran equipades amb un airejador que ocupi l’ample de la finestra, i que garanteixi 
una renovació d’aire mínima de 30m3/h per finestra. Excepte a planta baixa que han de garantir una 
sortida d’aire de 60m3/h. A raó d’aquest treball s’han escollit airejadors THR90, de ASK Systems, que 
compleixen sobradament. 
  A planta baixa l’aportació d’aire exterior es farà mitjançant un sistema aire-aire de climatització 
que tindrà la maquinària i la presa d’aire al petit espai que es veu adjunt a l’ala Oest de l’annex 
d’habitatges. Aquesta màquina servirà per introduir aire al edifici, a la temperatura que faci falta, 
climatitzant tota la planta aixa, com es veu al plànols del PI-43 al PI-47. 

La resta de plantes es climatitza amb equips Split amb la unitat exterior a la coberta plana sobre 
el forat d’escala. 

La ventilació dels lavabos es farà mitjançant un extractor elèctric que es farà passar per les 
xemeneies preexistents al edifici per tal d’alterar-ne el mínim possible l’aparença exterior. De la mateixa 
manera la ventilació de la xarxa d’evacuació es du a terme per els forats preexistents als murs laterals 
de l’escala, per sobre de la coberta plana. 

 
DISTRIBUCIÓ, CANVI D’ÚS, I ACABATS: 

 
Només quan totes les intervencions a l’estructura estiguin acabades i l’aïllament tèrmic sigui al 

seu lloc es col·locaran la resta d’envans. Això vol dir que també s’haurà d’esperar a que siguin reposats 
els paviments de planta baixa. 

 
INSTAL·LACIÓ DE SUMINISTRAMENT D’AIGUA I D’EVACUACI Ó D’AIGÜES BRUTES: 
 

Les instal·lacions, com es mostra als plànols del PI-28 al PI-30. 

3 CONCLUSIONS: 
 
 La conclusió més important a extreure d’aquest treball es que aquest edifici  no només es pot 
conservar, sino que a més a més se li pot donar un ús que doni resposta a les necessitats de moltes 
associacions de L’Hospitalet. Podem dir que amb una mica de voluntat per part de l’administració es 
podria convertir el que actualment és un edifici lleig i sense gaire propòsit en un exemple de les 
construccions de la època a L’Hospitalet, que s’integri amb l’entorn històric al que pertany, tot 
proporcionant un gran servei a la ciutat. 
 Aquest treball també pot servir com a exemple de com un deficient manteniment pot comportar, 
en el millor dels casos, unes immenses despeses econòmiques. I en el pitjor, la pèrdua de edificis 
icònics i de gran valor per la ciutat.  
 També s’ha pogut veure com la construcció sense cura o sense prestar atenció als edificis 
propers pot fer minvar dràsticament la presència i el valor estètic del entorn. Cosa especialment cruel 
quan es fa a edificis amb la entitat del estudiat. 

 
4 CONTINGUT DEL CD: 
 

Junt amb aquest treball es presenta un CD-ROM amb els següents arxius: 
 
· “Projecte”:  Conjunt de la part escrita del treball, es presenta una còpia .doc i una .pdf 
· “Estat actual”: Arxiu en .dwg dels plànols realitzats per descriure l’estat actual del edifici 
· “Projecte intervenció”: Arxiu en .dwg dels plànols realitzats per descriure les intervencions al edifici. 
· “EA”: Conjunt de plànols del estat actual, en .pdf 
· “PI” Conjunt de plànols de les intervencions al edifici, en .pdf
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Instituto nacional de estadística: http://www.ine.es 

Maons emprats. Empresa Alcalà-Villalta: http://ladrilloceramico.com/ca/ladrillos/ladrillos-klinker/ladrillo-

klinker-rojo.html 

http://www.uhu.es/javier.pajon/apuntes/segundonivel/arcoscross0.pdf 

http://www.uned.es/dpto-icf/estructuras_varias/images/Fabricas-EjemploCTE.pdf 
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Taules de valors “u” de la transmitància per elements constructius aïllats amb planxes de styrofoam 

http://msdssearch.dow.com - tablas de valores u [w/m2·k y kcal/h·m2·ºc] de transmitancia térmica para 

elementos constructivos aislados con planchas styrofoam de poliestireno extruido de dow.  

 



 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC MOLÍ PAPERER DE L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT 
 
 

23



PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC MOLÍ PAPERER DE L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1: JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA DELS ELEMEN TS DE L’EDIFICI 
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CÀLCUL DELS ELEMENTS DE FUSTA DEL EDIFICI : 
 
PÒRTICS DE PLANTA TERCERA. 
Com que no s’ha pogut recórrer a cap tipus d’assaig per discernir les propietats de la fusta dels 
elements estructurals, suposarem que tots ells estan constituïts amb fusta tipus C-14. 
 

  
 
Pòrtics de planta tercera – suport de la coberta 
 
Els pòrtics que suporten la coberta són en total 6, que són exactament iguals en forma i dimensions. A 
continuació se’n presenta un esquema. 

 
 

Nomenclatura de les barres dels pòrtics de planta t ercera – sota cobert 
 
A la taula següent es presenten les característiques de cada tipus de barra, segons les especificacions 
de CTE.  
La classe de servei es la 2 i el tipus de càrrega es suposa permanent. 

Barra Base(cm) Altura(cm) Àrea(mm2) Iy  (mm4) Wy (mm3) My,Rd(Nmm) Nc,Rd (N) Nt,Rd Vt,Rd (N)

1       21             26               54.600        307.580.000     2.366.000   16.562.000    436.800     218.400    31.095         

2       21             48               100.800      1.935.360.000  8.064.000   56.448.000    806.400     403.200    57.406         

3       21             46               96.600        1.703.380.000  7.406.000   51.842.000    772.800     386.400    55.014         

4       21             31               66.087        545.416.507     3.466.263   24.263.842    528.696     264.348    37.637         

5       21             15               31.500        59.062.500       787.500      5.512.500      252.000     126.000    17.939         

6       21             30               63.000        472.500.000     3.150.000   22.050.000    504.000     252.000    35.879         

7       21             12               25.200        30.240.000       504.000      3.528.000      201.600     100.800    14.351         

8       21             12               25.200        30.240.000       504.000      3.528.000      201.600     100.800    14.351          
 
Entre pòrtic i pòrtic hi ha una distància de 3 metres, excepte els dos dels extrems. El primer es troba a 3.5 
metres de la façana Nord-Oest (l’anomenarem pòrtic posterior), l’altre a 2.90 m de la paret més al sud del 
cos central (pòrtic anterior). Amb aquestes dades definim la càrrega que suporta cada un d’ells: 
Nota: A la columna (càrrega total es tenen en compte els coeficients de simultaneïtat i seguretat, 
presentant només la hipòtesis més desfavorable) 
 

m2 de 

coberta 

suportada 

pel pòrtic

pés propi de 

cada 

bigueta 

transversal 

(kN)

repercusió de 

les bigues 

sobre el pòrtic 

(kN/m)

repercusió del 

pes propi de 

les teules 

sobre el pòrtic 

(kN/m)

repercusió 

dels taulers 

de fusta 

(kN/m)

sobrecàrrega 

per vent sobre 

el pòrtic 

(kN/m)

Sobrecàrreg

a per neu 

(kN/m)

Càrrega 

total (kN/m)

pòrtic posterior 32,5 0,26 0,416 1,3 0,4875 1,69 1,3 6,87

pòrtic anterior 29,5 0,236 0,3776 1,18 0,4425 1,534 1,18 6,24

pòrtic genèric 30 0,24 0,384 1,2 0,45 1,56 1,2 6,35  
 
Estudiant el pòrtic més desfavorable (pòrtic posterior) he comprat les sol·licitacions que aquest rep i les 
he comparat amb la seva resistència. A continuació els resultats:  
 

Barra Nc,Rd (kN) NRd (kN) MRd (kN·m) Vt,Rd (kN) NEd (kN) MEd (m·kN) VEd (kN) NEd/NRd MEd/MRd Vt,Ed/Vt,Rd

1 436,80 218,4 16,56 31,09 2,83 2,88           1,68     0,013 0,174 0,054

2 806,40 403,2 56,45 57,41 -10,86 2,72           1,33     -0,013 0,048 0,023

3 772,80 368,4 51,84 55,01 -10,97 11,37         8,62     -0,014 0,219 0,157

4 528,70 264,348 24,26 37,64 -28,14 7,70           11,43   -0,053 0,317 0,304

5 252,00 126 5,51 17,94 11,34 0,16           0,27     0,090 0,028 0,015

6 504,00 252 22,05 35,88 -45,08 3,97           13,70   -0,089 0,180 0,382

7 201,60 100,8 3,53 14,35 -0,914 0,12           0,13     -0,005 0,033 0,009

8 201,60 100,8 3,53 14,35 -28,06 0,20           0,09     -0,139 0,056 0,006  
 
Per últim comprovem les equacions de interacció d’esforços per barres de fusta: 
 
Flexotracció: 

    ;que equiparem a:      

Flexocompressió: 

   ;que equiparem a:   

En la taula següent es presenten els resultats d’aplicar aquestes equacions a cada barra: 
1 2 3 4 5 6 7 8

Flexotracció 0,135 0,110

Flexocompressió 0,034 0,154 0,225 0,134 0,023 0,058  
Totes les barres compleixen les especificacions sense problemes. 
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FORJATS PLANTES TIPUS, COS CENTRAL: 
 
Considerem les biguetes més desfavorables (les que es recolzen sobre la paret Nord-Oest) Tenen una 
llum de 3.6m. i un entrebigat de 54cm.   
 
Comencem definint la bigueta: 
 

Bas e 

(cm)
Alçada (cm) Àrea (mm2)

Longi tud 

(m)
Iy (mm4) Wy(mm3) MRd (Nmm) Vz,Rd (N)

12         18             21.600       3,6            58.320.000       648.000     5.582.769    15.140        
 

I les càrregues que suporta: 
 

m2 de forjat 

que s uporta

Pes  propi  de 

la  jàss era  

(kN/m)

Pes  propi  

materia l  entre 

biguetes  

(kN/m2)

Sobrecàrrega  

d'ús  (kN/m2)

Repercus ió a  la  

jàs sera  (kN/m)

1,94 0,10 1,64 4,50 3,41  
 

El que resulta en: 
 

Vz,Rd (kN) My,Rd(kNm) Vz,Ed (kN) My,Ed(kNm) Vz,Ed/Vz,Rd My,Ed/My,Rd

15,14 5,58 7,85 5,4 0,52 0,97  
 

Veiem que els forjats funcionen correctament. Transmeten, a més a més uns esforços majorats de: 
 
7 kN i 5,6 kNm al Mur i 4,74 kN a la jàssera. 
 
FORJATS ANNEX D’HABITATGES: 
 
Considerem les biguetes més desfavorables (les del forjat de planta segona) Tenen una llum de 6m. i un 
entrebigat de 54cm.   
 
Comencem definint la bigueta: 
 

Bas e 

(cm)
Alçada (cm) Àrea (mm2)

Longi tud 

(m)
Iy (mm4) Wy(mm3) MRd (Nmm) Vz,Rd (N)

12         18             21.600       3,6            58.320.000       648.000     5.582.769    15.140        
 

I les càrregues que suporta: 
 

m2 de forjat 

que s uporta

Pes  propi  de 

la  jàss era  

(kN/m)

Pes  propi  

materia l  entre 

biguetes  

(kN/m2)

Sobrecàrrega  

d'ús  (kN/m2)

Repercus ió a  la  

jàs sera  (kN/m)

3,24 0,10 1,64 3,00 4,27  
 

El que resulta en: 
 

Vz,Rd (kN) My,Rd(kNm) Vz,Ed (kN) My,Ed(kNm) Vz,Ed/Vz,Rd My,Ed/My,Rd

15,14 5,58 13,11 13,11 0,87 2,35  
 

Veiem que aquestes jàsseres no compleixen, s’haurà de reforçar l’estructura mitjançant la col·locació de 
jàsseres a mitja llum, que en redueixin els esforços flectors. A continuació es mostren els resultats 
obtinguts en reduir la llum de les biguetes a la meitat: 
 

Vz,Rd (kN) My,Rd(kNm) Vz,Ed (kN) My,Ed(kNm) Vz,Ed/Vz,Rd My,Ed/My,Rd

15,14 5,58 6,55 3,27 0,43 0,59  
 

D’aquesta manera sí que funcionen les biguetes, transmetent als suports: 
4.85 kN i 2.4 kNm al Mur i 9.78 kN a la jàssera trencallums. 
 
PÒRTICS DE PLANTES TIPUS: 
 

 
 
Per el càlcul de les jàsseres de planta primera i segona estudiem directament la jàssera més desfavorable, 
que és la més propera a la paret Nord-Oest. Es considera una classe de servei 1. 
El càlcul es du a terme tenint en compte es generarà als extrems de la jàssera una unió articulada, com es 
descriu al projecte. 
 
Comencem definint la jàssera: 
 

Base 

(cm)
Alçada (cm) Àrea  (mm2)

Longi tud 

(m)
Iy (mm4) Wy(mm3) MRd (Nmm) Vz,Rd (N)

21         52             109.200     6               2.460.640.000  9.464.000    81.536.000      76.541        
 

I el canvi de secció al arribar a la trobada amb els murs. 
 

Base 

(cm)
Alçada  (cm) Àrea  (mm2) Iy (mm4) Wy(mm3) MRd (Nmm) Vz,Rd (N)

21         78             163.800     8.304.660.000  21.294.000      183.456.000        114.811      
 

I les càrregues que suporta, tenint en compte el coeficient de seguretat: 
 

m2 de forjat 

que s uporta

Pes  propi  de 

la  jàssera  

(kN/m)

Pes  propi  del  

paviment 

(kN/m2)

Repercus ió 

biguetes  (kN/m)

Pes  propi  

materia l  entre 

biguetes  

(kN/m2)

Sobrecàrrega  

d'ús  (kN/m2)

Repercus ió a  la  

jàssera  (kN/m)

58,40 0,50 0,65 0,53 0,44 4,50 19,17  
 

Introduïm aquestes càrregues al programari de càlcul d’estructures i ens torna el següents resultats: 
 

Vz,Rd (kN) My,Rd(kNm) Vz,Ed (kN) My,Ed(kNm) Vz,Ed/Vz,Rd My,Ed/My,Rd

Secció general 76,54 81,53 57,05 67,73 0,75 0,83

Trobada  mur 114,81 183,46 47,80 11,32 0,42 0,06  
 

Veiem que les jàsseres suporten les càrregues considerades. A més a més la fletxa resultant és de 5mm. 
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CÀLCUL DELS  MURS DEL COS CENTRAL: 
 
Façanes Sud-Oest i Nord-Est: 
 
Segons les Prescripcions del Institut Eduardo Torroja sobre els murs d’aparellat de pedra (P.I.E.T. 70) 
definim que el material té les següents propietats:  
Densitat: 2800kg/m3  

Resistència a compressió, tenint en compte coeficients de seguretat: 8 kp/cm2 = 78.4 N/cm2 

 

Murs Nord-Est i Sud-Oest: 
 
En aquestes façanes hi reposen totes les jàsseres del cos central, que desprès de la intervenció al 
edifici quedaran simplement recolzades sobre el mateix, sense transmetre cap moment al mur. A 
continuació es justifica el comportament estructural del mur: 
Cal tenir en compte que els daus de formigó garanteixen que  els esforços s’entreguin perfectament 
centrats al mur.  
Els daus tenen una fondària igual a la del mur, un ample de 30 cm i una alçada de 10cm. Realitzats en 
un formigó de 25N/mm2 suposarem que si la paret de paredat aguanta les càrregues, el dau també.  
 
Jàssera planta tercera: 
 
La jàssera entrega 20.75kN 
 
Àrea del dau:  
 
Esforç suportat     
 
Mur de planta tercera: 
 
Mirem la càrrega per cm2 que rep el mur en el pla horitzontal immediatament per sobre del dau de 
formigó de la jàssera de planta segona. 
 

 
 

 
 

Jàssera planta segona: 
 
Suposem que el mur sota el dau de formigó rep la mateixa compressió que la resta del mur. Per tant 
només podrà suportar un esforç addicional degut a la jàssera de: 
 

 
 

Esforç del dau de formigó degut a la jàssera:   
 
 
 
 
 
 
 
 

Mur de planta segona: 
 
Mirem la càrrega per cm2 que rep el mur en el pla horitzontal immediatament per sobre del dau de 
formigó de la jàssera de planta primera. 
 

 
 

 
 

Jàssera planta primera: 
 
Suposem que el mur sota el dau de formigó rep la mateixa compressió que la resta del mur. Per tant 
només podrà suportar un esforç addicional degut a la jàssera de: 
 

 
 

Esforç del dau de formigó degut a la jàssera:    
 
Veiem que el mur ja suporta les càrregues a que és sotmès, de totes maneres es realitza el dau de 
formigó com a part de la intervenció per fer de la unió jàssera-mur una articulació. 
 
Mur de planta primera: 
 
Mirem la càrrega per cm2 que rep el mur en el pla horitzontal immediatament per sobre de la trobada 
amb els arcs de planta baixa. 
 

 
 

 
 

Mur de planta baixa: 
 
Es calcula en aquest apartat l’esforç axial que suporta el mur de planta baixa en el seu punt més baix: 
 

 
 
Sabent que els arcs transmeten una càrrega de 91.7kN: 
 

 
 
Veiem que el mur suporta les càrregues perfectament 
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MURS NORD-OEST I SUD-EST DEL COS CENTRAL: 
 
En aquests murs es sustenten únicament les biguetes dels forjats 
unidireccionals. Es considera per l’estudi estructural el mur més carregat, el 
Sud-Est, que rep les càrregues dels forjats del cos central i del annex 
d’habitatges.  
Com es mostra en el esquema a continuació, s’estudien dos tipologies de 
mur: El que te la cara sud en contacte amb el forat d’escala (B)i el que la 
dona a les cambres de l’annex d’habitatges (A). 
A diferencia dels murs Nord-Est i Sud-Oest aquests no estan atirantats, per 
el que s’aplicarà la reducció de càrregues per vinclament que estipula el 
CTE per els murs de fàbrica. 
A més a més s’aplica una excentricitat mínima de 2cm. 
 
Estudi del mur A: 
 
Densitat del paredat: 2800kg/m3  

Resistència de càlcul a compressió: 8 kp/cm2 = 78.4 N/cm2 

 

Sobrecàrrega de coberta: 
Càrrega de neu:0.4 kN/m2 
Pressió per  vent: 0.52 kN/2 

Pes de la coberta: 0.82kN/m2 

Superfície de coberta per metre de mur:  1.1m2 

Càrrega total   :  
Excentricitat:   
Dau de càrregues:  
Considerant una longitud de mur de 100cm   
Esforç suportat per metre lineal    
Factor reductor del gruix del mur degut al vinclament:  
Resistència d càlcul a compressió :  
 
Mur de planta tercera: 
Mirem el pes del mur per sobre del forjat de planta segona: 

 
Afegim els esforços de coberta: 

 
Factor reductor (amb excentricitat 2cm:  
Resistència d càlcul a compressió :  
Forjats planta segona: 
Sobrecàrrega d’ús: 3kN/m2 

Pes propi del material entrebigat: 1.64kN/m2 
Pes propi de les biguetes: 0.3kN/m2 
Càrrega total:   
Si en total aquet mur suporta 3m2 de forjat l’esforç que rebrà el mur serà: 

 
Sumem els esforços de les parts del mur per sobre de la secció considerada: 

 
Factor reductor (amb excentricitat 2cm:  
Resistència d càlcul a compressió :  

Mur de planta segona: 
Mirem del pes del mur de planta segona: 

 
Sumem els esforços de les parts del mur per sobre de la secció considerada: 

 
Factor reductor (amb excentricitat 2cm:  
Resistència d càlcul a compressió :  
Forjats planta primera: 

 
Sumem els esforços de les parts del mur per sobre de la secció considerada: 

 
Factor reductor (amb excentricitat 2cm:  
Resistència d càlcul a compressió :  
Mur de planta primera: 
Mirem la càrrega per cm2 que rep el mur en el pla horitzontal immediatament per sobre del forjat e 
planta baixa: 

 
Sumem els esforços de les parts del mur per sobre de la secció considerada: 

 
Factor reductor (amb excentricitat 2cm:  
Resistència d càlcul a compressió :  
Forjat de planta baixa: 
El forjat de la zona d’habitatges és igual que a la resta del edifici així que la càrrega que transmet al 
mur és: 

 
El forjat del cos central, però, rep aquestes càrregues: 
Sobrecarga d’ús: 5kN/m2 

Pes propi del forjat: 10.8kN/m2 

Càrrega total:  5  

 
Sumem els esforços de les parts del mur per sobre de la secció considerada: 

 
Excentricitat: 

 
Factor reductor (amb excentricitat 2cm:  
Resistència d càlcul a compressió :  
Mur de planta baixa: 
Mirem la càrrega per cm2 que rep el mur en el pla horitzontal immediatament per sobre de la 
fonamentació:: 

 
Sumem els esforços de les parts del mur per sobre de la secció considerada: 

 
Factor reductor (amb excentricitat 2cm:  
Resistència d càlcul a compressió :  
Veiem que el mur resisteix les càrregues a que és sotmès. 



PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC MOLÍ PAPERER DE L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT 30 

Estudi del mur B: 
 
Es detallen a continuació les càrregues que reben els murs. Però els 
moments i excentricitats s’estudien mitjançant programes informàtics de 
càlcul d’estructures, que donen els resultats que es presenten en les figures 
següents.  
A diferència de la zona de mur A, en comptes de calcular la càrrega sobre 
un metre longitudinal qualsevol del mur, ara considerem tota la secció del 
mur en contacte amb les escales, de manera que ja es te en compte l’efecte 
de les obertures. 
 
Sobrecàrrega de coberta: 
Càrrega de neu:0.4 kN/m2 
Pressió per  vent: 0.52 kN/2 

Pes de la coberta: 0.82kN/m2 
Superfície de coberta per metre de mur:  5.8 m2 

Càrrega total:   
5.8  
Esforç del mur: 

 
Excentricitat:   
Dau de càrregues:  
Factor reductor del gruix del mur degut al vinclament:  
Resistència d càlcul a compressió :  
Mur de planta tercera: 
Mirem el pes del mur per sobre del forjat de planta segona: 

 
Afegim els esforços de coberta: 

 
Factor reductor (amb excentricitat 2cm):  
Resistència d càlcul a compressió :  
Forjats planta segona: 
Mirem primer les càrregues del forjat del cos central: 
Sobrecàrrega d’ús: 3kN/m2 

Pes propi del material entrebigat: 1.64kN/m2 
Pes propi de les biguetes: 0.3kN/m2 
Càrrega total:   
Si en total aquet mur suporta 3.73m2 de forjat la carrega que rebrà el mur serà: 

 
Estudiem també el pes de les escales: 
Pes de la fàbrica de maó de les escales: 18 kN/m3 

Pes paviment: 0.5 kN/m2 

Sobrecarrega d’ús: 5kN/m3 
Càrrega total:  
Sumem els esforços de les parts del mur per sobre de la secció considerada: 

 
Excentricitat: 

 
Factor reductor (amb excentricitat 2cm:  

Resistència d càlcul a compressió :  
Mur de planta segona: 
Mirem del pes del mur de planta segona 

 
Sumem els esforços de les parts del mur per sobre de la secció considerada: 

 
Factor reductor (amb excentricitat 2cm:  
Resistència d càlcul a compressió :  
Forjats planta primera: 
Exactament iguals que els de planta segona: 26,480 N i 37,160N al cos central i al forat d’escala 
respectivament. 
Sumem els esforços de les parts del mur per sobre de la secció considerada: 

 
Excentricitat: 

 
Factor reductor (amb excentricitat 2cm:  
Resistència d càlcul a compressió :  
Mur de planta primera: 
Mirem del pes del mur de planta segona 

 
Sumem els esforços de les parts del mur per sobre de la secció considerada: 

 
Factor reductor (amb excentricitat 2cm:  
Resistència d càlcul a compressió :  
Forjat planta baixa: 
Les escales són igual que a les plantes superiors, així que les càrregues que transmeten són 37,160N 
El forjat del cos central, però, rep aquestes càrregues: 
Sobrecarrega d’ús: 5kN/m2 

Pes propi de les voltes de maó: 18kN/m3 

Càrrega total:   
Sumem els esforços de les parts del mur per sobre de la secció considerada: 

 
Excentricitat: 
  
Factor reductor (amb excentricitat 2cm:  
Resistència d càlcul a compressió :  
Mur de planta baixa: 
Mirem la càrrega per cm2 que rep el mur en el pla horitzontal immediatament per sobre de la 
fonamentació: 

 
Sumem els esforços de les parts del mur per sobre de la secció considerada: 

 
Factor reductor (amb excentricitat 2cm:  
Resistència d càlcul a compressió :  
Veiem que el mur resisteix les càrregues a que és sotmès. 
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CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA DE LA FAÇANA SUD: 
 
NOTA: La part central del mur, que sustenta les escales, es calcula en l’apartat de murs d’escala, més 
endavant. 
 
Aquesta façana està realitzada en fàbrica de maó ceràmic, i degut a que no s’han pogut dur a terme 
assajos in-situ de les característiques dels materials es suposarà que aquesta suporta unes càrregues 
de  2N/mm2, el mínim permès per el CTE. 
Si a més a més considerem el coeficient de seguretat de valor 3, segons el mateix CTE, trobem que la 
fàbrica de maó té una resistència de càlcul de  66.6N/cm2 o 0.66N/mm2 

Es considera que tots els forjats es recolzen sobre el total del gruix del mur menys 5 centímetres. 
Considerem, doncs, un metre lineal qualsevol de la façana: 
 
Nus superior del mur: 
Càrrega de neu:0.4 kN/m2 
Pressió per  vent: 0.52 kN/2 

Pes de la coberta: 0.82kN/m2 
Càrrega  

 
 

Esforç a compressió del dau: 
 2.47/145=0.017N/mm<0.66N/mm2 

 
 

 
 
Nus forjat planta segona: 
MUR SUPERIOR: 
Pes del mur:  
Càrrega coberta:  

 
Tensió mitja en l’espessor del mur:  

 
CÀLCUL PER CAPACITAT: (segons paràgraf 5.2.1-8 del DB-SE-F)  
  

 
 

Moment degut a les càrregues: 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
MUR INFERIOR: 
  
Tensió mitja en l’espessor del mur:  
CÀLCUL PER CAPACITAT: 
Bloc de tensió:  
Excentricitat:  
Moment degut a les càrregues:  
Repartim els moments de manera proporcional entre els mur segons la seva capacitat 

 

 
 
Nus forjat planta primera: 
MUR SUPERIOR: 
Pes del mur:  
  
Càrrega total: 
  
Tensió mitja en l’espessor del mur: 
  
CÀLCUL PER CAPACITAT: (segons paràgraf 5.2.1-8 del DB-SE-F) 
  

 
 

Moment degut a les càrregues:  
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MUR INFERIOR: 
Càrrega murs superiors:  
Càrrega deguda al forjat:  
Tensió mitja en l’espessor del mur:  
CÀLCUL PER CAPACITAT: 

 
 

Moment degut a les càrregues:  
Repartim els moments de manera proporcional entre els mur segons la seva capacitat 

 

 
 
Nus forjat planta baixa: 
MUR SUPERIOR: 
Pes del mur:   
Càrrega total:  
Tensió mitja en l’espessor del mur:  
CÀLCUL PER CAPACITAT: (segons paràgraf 5.2.1-8 del DB-SE-F) 
Bloc de tensió:  
Excentricitat:  

Moment degut a les càrregues:  
MUR INFERIOR: 
Càrrega murs superiors:  
Càrrega deguda al forjat:  
Tensió mitja en l’espessor del mur:  
ANÀLISI SIMPLIFICAT DEL NUS: (segons paràgraf 5.2.1-3 del DB-SE-F) 

 
=M 

 

 

 
Repartim els moments de manera proporcional entre els mur segons la seva capacitat 

 
  

 

 
 

Base del mur: 
EMPOTRAMENT PERFECTE: (segons paràgraf 5.2.1-7 del DB-SE-F)  
Pes del mur:   
Càrrega total  

 
Excentricitat deguda a les càrregues:  
Bloc de tensió:  
Tensió normal al mur(per unitat lineal):  
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Càlcul de la resistència a compressió, segons CTE: (Tenint en compte els esforços per vent) 

 
 
Nus coberta: 
Nsd  

 
Factor reductor: 

 
  

 
Mur P3 a mitja alçada: 
Nsd=16.2kN 

 
 

 
 

 
  

 
Nus forjat planta segona: 
MUR SUPERIOR: 

 
 

 
 

 
 

MUR INFERIOR: 

 
 

 
 

 
 

Mur P2 a mitja alçada: 
Nsd=60.93kN 

 
 

 
 

 
  

 
Nus forjat planta primera: 
MUR SUPERIOR: 

 
 

 
 

 
 

MUR INFERIOR: 

 
 

 
 

 
 

Mur P1 a mitja alçada: 
 

 
 

 
 

 
  

 
Nus forjat planta baixa: 
MUR SUPERIOR: 

 
 

 
 

 
 

MUR INFERIOR: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mur P1 a mitja alçada: 
 

 
 

 
 

 
  

 
Base del mur: 

 
 

Excentricitat deguda a les càrregues: 

Bloc de tensió: 
 

Tensió normal al mur(per unitat lineal): 
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CÀLCUL DELS MURS LATERALS DE L’ESCALA SUD: 
 
Aquests murs estan realitzats en fàbrica de maó ceràmic, i degut a que no s’han pogut dur a terme assajos 
in-situ de les característiques dels materials es suposarà que aquesta suporta unes càrregues de  2N/mm2, el 
mínim permès per el CTE. 
Si a més a més considerem el coeficient de seguretat de valor 3, segons el mateix CTE, trobem que la 
fàbrica de maó té una resistència de càlcul de  66.6N/cm2 o 0.66N/mm2 

Es considera que les unions escala-mur són encastats perfectament, i per el càlcul, per raons constructives, 
es considera un metre lineal al centre del mur, ja que els extrems resisteixen càrregues molt menors, ja que 
les reparteixen amb els murs transversals. 

 
A efectes de càlcul les càrregues de les escales són les següents, per metre lineal: 
Pes de la fàbrica de maó de les escales: 18 kN/m3 

Pes paviment: 0.5 kN/m2 

Sobrecarrega d’ús: 5kN/m3 
Càrrega total: 
  

Nus escales P3: 
MUR SUPERIOR: 
  

 
 

CÀLCUL PER CAPACITAT:  
  

 
 

Moment degut a les càrregues: 
  

 

 
 
MUR INFERIOR: 
  

 
CÀLCUL PER CAPACITAT: 

 
  
Moment degut a les càrregues:  
Repartim els moments de manera proporcional entre els mur segons la seva capacitat 

 

 
Nus escala P2: 
MUR SUPERIOR:  
Pes del mur:  

 
 

 
CÀLCUL PER CAPACITAT:  

 
 

 
 



 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC MOLÍ PAPERER DE L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT 
 
 

35

Moment degut a les càrregues: 
  

 

 
 
MUR INFERIOR: 
  

 
CÀLCUL PER CAPACITAT: (Les escales es compten com a voladís, així que no hi ha diferencia entre el 
càlcul per capacitat i el simplificat, segons el CTE) 
  
  
  
Repartim els moments de manera proporcional entre els mur segons la seva capacitat 

 

 
Nus escala P1: 
MUR SUPERIOR: (en aquest punt hi ha un canvi de gruix en el mur, per garantir la seguretat considero 
que les càrregues del mur superior baixen centrades al mur, aplicant un moment addicional sobre el mur 
inferior 
Pes del mur:  

 
 

 
 

Moment addicional degut a les càrregues: 
  

 
 
A part, estudiem els moments que suportaria la secció de mur superior, com si estigués encastada en la part 
inferior de manera perfecta. 

 
 

 
 

MUR INFERIOR: 
  

 
CÀLCUL PER CAPACITAT:  
  
 

 
 

 
Base del mur: 
EMPOTRAMENT PERFECTE: (segons paràgraf 5.2.1-7 del DB-SE-F)  
Pes del mur:  

 

 
 

  
  
Tensió normal al mur(per unitat lineal): 
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Comprovació de la resistència a compressió, segons CTE  

 
 
Mur P3 a mitja alçada: 
Nsd=19.37kN 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
Nus escala P3: 
MUR SUPERIOR: 

 
 

 
 

 
MUR INFERIOR: 

 
 

 
 

 
Mur P2 a mitja alçada: 
Nsd=70.8 kN 

 
 

 
 

 
  

 
Nus escala P2: 
MUR SUPERIOR: 

 
 

 
 

 
MUR INFERIOR: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mur P1 a mitja alçada: 

 
 

 

 
 

 
  

 
Nus forjat planta baixa: 
MUR SUPERIOR: 

 
 

 
 

 
MUR INFERIOR: 

 
 

 
 

 
 

Mur P1 a mitja alçada: 

 
 

 

 
 

 
  

 
Base del mur: 
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CÀLCUL DEL MUR FRONTAL DE L’ESCALA SUD: 
 
Aquests murs estan realitzats en fàbrica de maó ceràmic, i degut a que no s’han pogut dur a terme 
assajos in-situ de les característiques dels materials es suposarà que aquesta suporta unes càrregues 
de  2N/mm2, el mínim permès per el CTE. 
Si a més a més considerem el coeficient de seguretat de valor 3, segons el mateix CTE, trobem que la 
fàbrica de maó té una resistència de càlcul de  66.6N/cm2 o 0.66N/mm2 

Es considera que les unions escala-mur són encastats perfectament, i per el càlcul, per raons 
constructives, es considera un metre lineal al centre del mur, ja que els extrems resisteixen càrregues 
molt menors, ja que les reparteixen amb els murs transversals. 

 
A efectes de càlcul les càrregues de les escales són les següents, per metre lineal: 
Pes de la fàbrica de maó de les escales: 18 kN/m3 

Pes paviment: 0.5 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 5kN/m3 

Càrrega total: 
  
La càrrega de la coberta es: 
Sobrecàrrega d’ús: 1kN/m2 
Sobrecàrrega per vent: 0.8kN/m2 
Pes propi:1.8kN/m2 

Càrrega total: 
  
Nus superior: 

 
 

Esforç a compressió del dau: 
 15.3/435=0.0352N/mm<0.66N/mm2 

 

 
Nus replà superior: 
MUR SUPERIOR:  
Pes del mur:  

 
 

 
CÀLCUL PER CAPACITAT:  
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MUR INFERIOR: 
  

 
CÀLCUL PER CAPACITAT:  
  
  
  
Repartim els moments de manera proporcional entre els mur segons la seva capacitat 

 

 
Nus replà entremig: 
Pes del mur:  

 
 

 
CÀLCUL PER CAPACITAT:  

 
 

 
 

 

 
MUR INFERIOR: 
  

 
CÀLCUL PER CAPACITAT: (Les escales es compten com a voladís, així que no hi ha diferencia entre 
el càlcul per capacitat i el simplificat, segons el CTE) 
  
  
  
Repartim els moments de manera proporcional entre els mur segons la seva capacitat 

 

 

 
 
Nus replà inferior: 
Pes del mur:  

 
 

 
CÀLCUL PER CAPACITAT:  

 
 

 
 

 

 
MUR INFERIOR: 
  

 
CÀLCUL PER CAPACITAT: (Les escales es compten com a voladís, així que no hi ha diferencia entre 
el càlcul per capacitat i el simplificat, segons el CTE) 
  
  
  
Repartim els moments de manera proporcional entre els mur segons la seva capacitat 

 

 
Base del mur: 
EMPOTRAMENT PERFECTE: (segons paràgraf 5.2.1-7 del DB-SE-F)  
Pes del mur:   

 
 

  
  
Tensió normal al mur(per unitat lineal):  
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Comprovació de la resistència a compressió, segons CTE 

  
 
Nus coberta: 
Nsd  

 
Factor reductor: 

 
  

 
Mur sobre tercer replà, a mitja alçada: 
Nsd=22kN 

 
 

 
 

 
  

 
Nus replà superior: 
MUR SUPERIOR: 

 
 

 
 

 
MUR INFERIOR: 

 
 

 
 

 
Mur sobre segon replà, a mitja alçada: 
Nsd=101.8 kN 

 
 

 
 

 
  

 
Nus replà entremig: 
MUR SUPERIOR: 

 
 

 
 

 
MUR INFERIOR: 

 
 

 

 
 

Mur sobre primer replà, a mitja altura: 

 
 

 

 
 

 
  

 
Nus replà inferior: 
MUR SUPERIOR: 

 
 

 
 

 
MUR INFERIOR: 

 
 

 
 

 
Mur sobre sota el primer replà, a mitja altura: 

 
 

 

 
 

 
  

 
Base del mur: 
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CÀLCUL DE LES ESCALES D’EMERGÈNCIA DE LA FAÇANA NOR D: 
 
A continuació es justifiquen els murs que sustenten 
l’escala d’emergència Nord. Les jàsseres de 
l’estructura s’han calculat usant el programari de 
càlcul d’estructura metàl·lica del CYPE, i estan 
articulades en les unions amb el mur. Cada 
recolzament transmet al mur 25kN 
Els murs, de fàbrica de maó ceràmic, que sustenten 
les escales son un doblat de gruix 24cm dels murs 
preexistents, que es considerarà que no reben 
càrrega alguna. 
La fàbrica serà de maó massís, amb una categoria 
d’execució A i control de fabricació I. A aquest efecte 
el coeficient de seguretat de la resistència a 
compressió de la fàbrica serà 1.7 i la seva fk=4N/mm2. 
És a dir, es considera una fàbrica de 
fd=2.3N/mm2=2300kN/m2 

Es considera que els murs nous, tot i no transmetre 
càrregues als murs preexistents, son travats per 
aquests.  
S’ha decidit no emprar els coeficients que, segons el 
CTE, permeten suposar un millor comportament dels 
murs contra esforços puntuals (paràgraf 5.2.7-2 del 
CTE-DB-SE-F) 
De la mateixa s’introdueixen les excentricitats que 
demana el CTE, comptant que cada nus articulació de 
la jàssera es troba en un pany de mur que comprèn 
des de la jàssera que té directament per sobre fins la 
que té per sota, o fins al final del mur. Ja que no es 
pot considerar de manera estricta com un forjat, i el 
càlcul, de tota manera, és més segur així. 
La base del mur s’estudia només una manera, de 
manera conjunta per a les dues zones A i B, tenint en 
compte les condicions més desfavorables que es 
trobin. 
Zona A 
Per tenir en compte les obertures del mur es 
considera que la secció resistent del mur és nomes la 
de 1.37m de llarg. 
Nus jàssera superior. 
Pes del mur:  

 
Esforç degut al pes del mur 

 

 
Factor reductor: 

 

 
 

 
S’ha de complir la condició:  

 

 

 
El dau de formigó sota la jàssera tindrà una profunditat de 24cm i una longitud de 11cm com a mínim. 
Nus jàssera intermitja. 
Pes del mur:   
Esforç degut a les càrregues per sobre d’aquest punt  

 

 
  

 
 

 
S’ha de complir la condició:  

 

 

 
El dau de formigó sota la jàssera tindrà una profunditat de 24cm i una longitud de 13cm com a mínim. 
Nus jàssera inferior. 
Pes del mur:   
Esforç degut a les càrregues per sobre d’aquest punt  

 

 
  

 
 

 
S’ha de complir la condició:  

 

 

 
El dau de formigó sota la jàssera tindrà una profunditat de 24cm i una longitud de 15cm com a mínim. 
Zona B 
Per facilitar el càlcul d’questa part del mur es calcula de la mateixa manera que la zona A, agafant una 
ample de mur equivalent a 0.95m a cada banda de la jàssera, que mes l’ample de la jàssera resulta en 
1.96m. 
Nus jàssera superior. 
Pes del mur:   
Esforç degut al pes del mur  

 
Factor reductor:  
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S’ha de complir la condició:  

 
 

 

 
El dau de formigó sota la jàssera tindrà una profunditat de 24cm i una longitud de 12cm com a mínim. 
Nus jàssera intermitja. 
Pes del mur:   
Esforç degut a les càrregues per sobre d’aquest punt  

 

 
  

 
 

 
S’ha de complir la condició:  

 

 

 
El dau de formigó sota la jàssera tindrà una profunditat de 24cm i una longitud de 13cm com a mínim.

 
Nus jàssera superior. 
Pes del mur:   
Esforç degut a les càrregues per sobre d’aquest punt  

 

 
  

 
 

 
S’ha de complir la condició:  

 

 

 
El dau de formigó sota la jàssera tindrà una profunditat de 24cm i una longitud de 15cm com a mínim. 
Base del mur: 
EMPOTRAMENT PERFECTE: (segons paràgraf 5.2.1-7 del DB-SE-F)  
Pes del mur:   
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ANNEX 2: JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA HE-1: LI MITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
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Segons l’annex D: Zones climàtiques, l’edifici estudiat es troba en una zona C2, el que ens dona unes 
exigències a complir tals que: 
 

 
Per tal d’usar la opció general de càlcul, primer estudiem cada tipus de parament i la seva 
transmitància: 
 
Façanes: 
 

ʎ (W/m·K) e(m) R=e/ʎ (m2K/W)

1,4 0,02 0,014

0,85 0,54 0,635

 -/- 0,04 1,060

2 0,02 0,010

Rse 0,04 Rsi 0,13

Resistència tèrmica total (Rt) 1,890

Transmitància térmica (U) 0,53

Mur de fàbrica de maó de 54cm. (Mur Tipus 1)

Parts del mur

1 - Acabat monocapa

2 - Mur de maó

3 - Pladur TERM-N

4 - Enlluït de ciment

 
 

ʎ (W/m·K) e(m) R=e/ʎ (m2K/W)

1,4 0,02 0,014

0,85 0,34 0,400

 -/- 0,04 1,060

2 0,02 0,010

Rse 0,04 Rsi 0,13

Resistència tèrmica total (Rt) 1,654

Transmitància térmica (U) 0,60

4 - Enlluït de ciment

Mur de fàbrica de maó de 34cm. (Mur Tipus 2)

1 - Acabat monocapa

2 - Mur de maó

3 - Pladur TERM-N

Parts del mur

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ʎ (W/m·K) e(m) R=e/ʎ (m2K/W)

1,4 0,02 0,014

0,85 0,45 0,529

 -/- 0,04 1,060

2 0,02 0,010

Rse 0,04 Rsi 0,13

Resistència tèrmica total (Rt) 1,784

Transmitància térmica (U) 0,56

4 - Enlluït de ciment

Mur de fàbrica de maó de 45cm. (Mur Tipus 3)

1 - Acabat monocapa

2 - Mur de maó

3 - Pladur TERM-N

Parts del mur

 
 
 

ʎ (W/m·K) e(m) R=e/ʎ (m2K/W)

1,4 0,02 0,014

1,4 0,94 0,671

 -/- 0,04 1,060

2 0,04 0,020

Rse 0,04 Rsi 0,13

Resistència tèrmica total (Rt) 1,936

Transmitància térmica (U) 0,52

Mur d'aparellat de pedra de 94cm. (Mur Tipus 4)

1 - Acabat monocapa

2 - Mur d'aparellat

4 - Enlluït de ciment

Parts del mur

3 - Pladur TERM-N

 
 
 

ʎ (W/m·K) e(m) R=e/ʎ (m2K/W)

1,4 0,02 0,014

1,4 0,82 0,586

3 - Pladur TERM-N  -/- 0,04 1,060

2 0,04 0,020

Rse 0,04 Rsi 0,13

Resistència tèrmica total (Rt) 1,850

Transmitància térmica (U) 0,54

Mur d'aparellat de pedra de 82cm. (Mur Tipus 5)

1 - Acabat monocapa

d'aparellat

4 - Enlluït de ciment

Parts del mur

 
 
 

ʎ (W/m·K) e(m) R=e/ʎ (m2K/W)

1,4 0,02 0,014

1,9 0,72 0,379

3 - Pladur TERM-N  -/- 0,04 1,060

2 0,04 0,020

Rse 0,04 Rsi 0,13

Resistència tèrmica total (Rt) 1,643

Transmitància térmica (U) 0,61

Mur d'aparellat de pedra de 72cm. (Mur Tipus 6)

1 - Acabat monocapa

2 - Mur d'aparellat

4 - Enlluït de ciment

Parts del mur
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Particions interiors: 
 

ʎ (W/m·K) e(m) R=e/ʎ (m2K/W)

2 0,04 0,020

1,4 0,32 0,229

3 - Pladur TERM-N  -/- 0,04 1,060

2 0,04 0,020

Rse 0,04 Rsi 0,13

Resistència tèrmica total (Rt) 1,499

Transmitància térmica (U) 0,67

Mur de fàbrica de maó ceràmic de 32cm. Mur d'escala a P1,P2 i P3. (Mur Tipus 7)

1 - Enlluït de ciment

2 - Mur fàbrica maó

4 - Enlluït de ciment

Parts del mur

 
 

ʎ (W/m·K) e(m) R=e/ʎ (m2K/W)

2 0,04 0,020

1,4 0,5 0,357

3 - Pladur TERM-N  -/- 0,04 1,060

2 0,04 0,020

Rse 0,04 Rsi 0,13

Resistència tèrmica total (Rt) 1,627

Transmitància térmica (U) 0,61

1 - Enlluït de ciment

2 - Mur fàbrica maó

4 - Enlluït de ciment

Parts del mur

Mur d'e fàbrica de maó ceràmic de 50cm. Mur d'escala a PB. (Mur Tipus 8)

 
 
Ponts tèrmics: 
 

ʎ (W/m·K) e(m) R=e/ʎ (m2K/W)

1,4 0,02 0,014

1,4 0,4 0,286

2 0,02 0,010

Rse 0,04 Rsi 0,13

Resistència tèrmica total (Rt) 0,480

Transmitància térmica (U) 2,08

Pont tèrmic als arcs de les finestres.

Acabat monocapa

Mur fàbrica ceràmica

Enlluït de ciment

Parts del mur

 
 

ʎ (W/m·K) e(m) R=e/ʎ (m2K/W)

1,4 0,02 0,014

1,4 0,94 0,671

2 0,02 0,010

Rse 0,04 Rsi 0,13

Resistència tèrmica total (Rt) 0,866

Transmitància térmica (U) 1,16

Pont tèrmic a les pilastres de maó ceràmic embegudes als murs de 94cm. (Ptp)

Acabat monocapa

Mur fàbrica ceràmica

Enlluït de ciment

Parts del mur

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ʎ (W/m·K) e(m) R=e/ʎ (m2K/W)

1,4 0,02 0,014

1,4 0,54 0,386

2 0,02 0,010

Rse 0,04 Rsi 0,13

Resistència tèrmica total (Rt) 0,580

Transmitància térmica (U) 1,72

Pont tèrmic trobada de façana amb murs d'escala PB, P1,P2  (Pte)

Acabat monocapa

Mur fàbrica ceràmica

Enlluït de ciment

Parts del mur

 
 
Cobertes: 
 

ʎ (W/m·K) e(m) R=e/ʎ (m2K/W)

1 0,04 0,040

0,034 0,08 2,353

 -  - 0,040

Rsi  -  - 0,1

Resistència tèrmica total (Rt) 2,533

Transmitància térmica (U) 0,39

Coberta inclinada (Coberta Tipus 1)

1 - Suport ceràmic

2 - Poliestirè extruït

Rse

Parts del mur

 
 

ʎ (W/m·K) e(m) R=e/ʎ (m2K/W)

2,3 0,06 0,026

0,034 0,08 2,353

1,9 0,03 0,016

1,9 0,04 0,021

 -  - 0,04

Rsi  -  - 0,1

Resistència tèrmica total (Rt) 2,556

Transmitància térmica (U) 0,39

Coberta plana (Coberta Tipus 2)

1 - Formigó armat

2 - Poliestirè extruït

Rse

Parts del mur

3 - Morter de presa

4 - Acabat de gres

 
 
Paviment en contacte amb el terreny: 
 

ʎ (W/m·K) e(m) R=e/ʎ (m2K/W)

2,3 0,15 0,065

1,9 0,05 0,026

1,9 0,04 0,021

Rsi  -  - 0,17

Resistència tèrmica total (Rt) 0,283

Transmitància térmica (U)según tablas CTE 0,40

Paviment amb acabat ceràmic 

1 - Formigó en massa

Parts del mur

2 - Morter de presa

4 - Acabat de gres

 
Finestres: 
Es considera que totes les finestres tenen una transmitància de 3W/m2K 
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Comparació amb els valors límit de transmitància de ls paraments. 
 
FAÇANES 
 
Façana Nord-Est 
 
Tipus façana Descripció Àrea(m2) U (W/m2K) A·U

1 Mur de fàbrica de maó de 54cm. 74 0,53 39,22

2 Mur de fàbrica de maó de 34cm. 27,5 0,6 16,50

3 Mur de fàbrica de maó de 45cm. 39,4 0,56 22,06

4 Mur d'aparell de pedra de 94cm. 90,4 0,57 51,53

5 Mur d'aparell de pedra  de 82cm. 142,08 0,6 85,25

Ptf Ponts tèrmics finestra 21,6 2,08 44,93

Ptp Ponts tèrmics pilastres 94 26,11 1,16 30,29

Suma per columnes 421,09  - 289,78  
 

 
 
 
Façana Sud 
 
Tipus façana Descripció Àrea(m2) U (W/m2K) A·U

1 Mur de fàbrica de maó de 54cm. 300,22 0,53 159,12

2 Mur de fàbrica de maó de 34cm. 86,72 0,6 52,03

6 Mur d'aparell de pedra de 72cm. 27,56 0,68 18,74

Pte Pont tèrmic mur d'escala PB,P1,P2. 9,77 1,72 16,80

Suma per columnes 424,27  - 246,69  
 

 
 
Façana Sud-Oest 
 
Tipus façana Descripció Àrea(m2) U (W/m2K) A·U

1 Mur de fàbrica de maó de 54cm. 67,4 0,53 35,72

2 Mur de fàbrica de maó de 34cm. 27,2 0,6 16,32

3 Mur de fàbrica de maó de 45cm. 28,5 0,56 15,96

4 Mur d'aparell de pedra de 94cm. 72,86 0,57 41,53

5 Mur d'aparell de pedra de 82cm. 138 0,6 82,80

Ptf Ponts tèrmics finestra 24,9 2,08 51,79

Ptp Ponts tèrmics pilastres 94 27 0,9 24,30

Suma per columnes 385,86  - 268,42  
 

 
 
 
 

Façana Nord-Oest 
 
Tipus façana Descripció Àrea(m2) U (W/m2K) A·U

3 Mur de fàbrica de maó de 45cm. 15,64 0,56 8,76

4 Mur d'aparell de pedra de 94cm. 86,37 0,57 49,23

6 Mur d'aparell de pedra de 72cm. 175,53 0,68 119,36

Ptf Ponts tèrmics finestra 9,5 2,08 19,76

Ptp Ponts tèrmics pilastres 94cm. 17,1 0,9 15,39

Suma per columnes 304,14  - 212,50  
 

 
 
 
TERRES 
 
Es considera que tot el terra és de la mateixa tipologia constructiva, així doncs no cal fer cap càlcul 
addicional. 
 
COBERTES 
 
De la mateixa manera que amb els terres, com que totes les cobertes es fan de nou, i totes compleixen 
de manera individual amb la transmitància límit, no cal fer cap càlcul addicional. 
 
OBERTURES  
 
Totes les finestres, segons el fabricant, tenen una transmitància de 3W/m2K Així doncs no calen més 
càlculs. 
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Comprovació de la no existència de condensacions al s paraments: 
 
Dades prèvies 
 
fRsi,min=0.56 
Pi= 1285.33 Pa 
Pe= 826.39 Pa 
Psat(Ɵi)=2336.97Pa 
Psat(Ɵe)=1132.05Pa 
 
Mur de fàbrica de maó de 54cm. (Mur Tipus 1): 
 
fRsi= 0.87 
Parts del mur e(m) ʎ (W/m·K) µ R(m2K/W) Sd (m) Ɵ (ºC) P (Pa) Psat (Pa)

1-Superfície exterior  -  -  - 0,04  - 9,04  - 1132,05

2 - Acabat monocapa 0,02 1,4 8,84 0,014 0,18 9,12 833,22 1156,93

3 - Mur de maó 0,54 0,85 10 0,64 5,40 12,89 1038,41 1485,97

4 - Pladur TERM-N 0,04  - 150 1,06 6,00 19,17 1266,40 2219,59

5 - Enlluït de ciment 0,02 2 2 0,010 0,04 19,23 1267,92 2227,80

6 - Superfície interior  -  -  - 0,13  - 20,00  - 2336,97
 
Mur de fàbrica de maó de 34cm.(Mur Tipus 2): 

fRsi= 0.85 
Parts del mur e(m) ʎ (W/m·K) µ R(m2K/W) Sd (m) Ɵ (ºC) P (Pa) Psat (Pa)

1-Superfície exterior  -  -  - 0,04  - 9,07  - 1132,05

2 - Acabat monocapa 0,02 1,4 8,84 0,014 0,18 9,17 834,64 1160,51

3 - Mur de maó 0,34 0,85 10 0,40 3,40 11,88 990,75 1390,36

4 - Pladur TERM-N 0,04  - 150 1,06 6,00 19,05 1266,23 2203,33

5 - Enlluït de ciment 0,02 2 2 0,010 0,04 19,12 1268,07 2212,65

6 - Superfície interior  -  -  - 0,13  - 20,00  - 2336,97
 
Mur de fàbrica de maó de 45cm. (Mur Tipus 3): 
fRsi= 0.86 
Parts del mur e(m) ʎ (W/m·K) µ R(m2K/W) Sd (m) Ɵ (ºC) P (Pa) Psat (Pa)

1-Superfície exterior  -  -  - 0,04  - 9,05  - 1132,05

2 - Acabat monocapa 0,02 1,4 8,84 0,014 0,18 9,14 833,80 1158,42

3 - Mur de maó 0,45 0,85 10 0,53 4,50 12,47 1019,20 1445,39

4 - Pladur TERM-N 0,04  - 150 1,06 6,00 19,12 1266,40 2212,79

5 - Enlluït de ciment 0,02 2 2 0,010 0,04 19,18 1268,05 2221,47

6 - Superfície interior  -  -  - 0,13  - 20,00  - 2336,97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mur d’aparellat de pedra de 94cm. (Mur Tipus 4): 
 
fRsi= 0.86 
 
Parts del mur e(m) ʎ (W/m·K) µ R(m2K/W) Sd (m) Ɵ (ºC) P (Pa) Psat (Pa)

1-Superfície exterior  -  -  - 0,04  - 9,03  - 1132,05

2 - Acabat monocapa 0,02 1,4 8,84 0,014 0,18 9,12 831,47 1156,46

3 - Mur d'aparellat 0,94 1,4 10 0,67 9,40 13,02 1097,24 1499,00

4 - Pladur TERM-N 0,04  - 150 1,06 6,00 19,19 1266,88 2221,75

5 - Enlluït de ciment 0,02 2 2 0,010 0,04 19,24 1268,01 2229,81

6 - Superfície interior  -  -  - 0,13  - 20,00  - 2336,97
 
Mur d’aparellat de pedra de 82cm. (Mur Tipus 5): 
 
fRsi= 0.85 
 
Parts del mur e(m) ʎ (W/m·K) µ R(m2K/W) Sd (m) Ɵ (ºC) P (Pa) Psat (Pa)

1-Superfície exterior  -  -  - 0,04  - 9,04  - 1132,05

2 - Acabat monocapa 0,02 1,4 8,84 0,014 0,18 9,13 831,89 1157,61

3 - Mur d'aparellat 0,82 1,4 10 0,59 8,20 12,70 1083,03 1467,42

4 - Pladur TERM-N 0,04  - 150 1,06 6,00 19,15 1266,79 2216,50

5 - Enlluït de ciment 0,02 2 2 0,010 0,04 19,21 1268,02 2224,93

6 - Superfície interior  -  -  - 0,13  - 20,00  - 2336,97
 
Mur d’aparellat de pedra de 72cm. (Mur Tipus 6):   
 
fRsi= 0.83 
 
Parts del mur e(m) ʎ (W/m·K) µ R(m2K/W) Sd (m) Ɵ (ºC) P (Pa) Psat (Pa)

1-Superfície exterior  -  -  - 0,04  - 9,05  - 1132,05

2 - Acabat monocapa 0,02 1,4 8,84 0,014 0,18 9,14 832,30 1158,65

3 - Mur d'aparellat 0,72 1,4 10 0,51 7,20 12,40 1069,25 1439,28

4 - Pladur TERM-N 0,04  - 150 1,06 6,00 19,11 1266,71 2211,76

5 - Enlluït de ciment 0,02 2 2 0,010 0,04 19,18 1268,03 2220,50

6 - Superfície interior  -  -  - 0,13  - 20,00  - 2336,97
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Particions interiors: 
 
Mur de fàbrica de maó ceràmic de 32 cm. (Mur Tipus 7): 
 
fRsi= 0.83 
 
Parts del mur e(m) ʎ (W/m·K) µ R(m2K/W) Sd (m) Ɵ (ºC) P (Pa) Psat (Pa)

1-Superfície exterior  -  -  - 0,04  - 9,10  - 1132,05

2 - Enlluït de ciment 0,02 2 2 0,010 0,04 9,18 834,94 1161,39

3 - Mur de maó 0,32 1,4 10 0,23 3,20 10,91 987,20 1304,20

4 - Pladur TERM-N 0,04  - 150 1,06 6,00 18,94 1272,68 2187,90

5 - Enlluït de ciment 0,02 2 2 0,010 0,04 19,02 1274,58 2198,26

6 - Superfície interior  -  -  - 0,13  - 20,00  - 2336,97
 
Mur de fàbrica de maó ceràmic de 32 cm. (Mur Tipus 7): 
 
fRsi= 0.85 
 
Parts del mur e(m) ʎ (W/m·K) µ R(m2K/W) Sd (m) Ɵ (ºC) P (Pa) Psat (Pa)

1-Superfície exterior  -  -  - 0,04  - 9,08  - 1132,05

2 - Enlluït de ciment 0,02 2 2 0,010 0,04 9,15 833,55 1159,02

3 - Mur de maó 0,5 1,4 10 0,36 5,00 11,64 1032,80 1368,64

4 - Pladur TERM-N 0,04  - 150 1,06 6,00 19,02 1271,91 2199,51

5 - Enlluït de ciment 0,02 2 2 0,010 0,04 19,09 1273,50 2209,09

6 - Superfície interior  -  -  - 0,13  - 20,00  - 2336,97
 
Ponts tèrmics: 
 
Pont tèrmic als arcs de les finestres: 
 
fRsi= 0.83 
 
Parts del mur e(m) ʎ (W/m·K) µ R(m2K/W) Sd (m) Ɵ (ºC) P (Pa) Psat (Pa)

1-Superfície exterior  -  -  - 0,04  - 9,73  - 1132,05

2 - Acabat monocapa 0,02 1,4 8,84 0,014 0,18 10,07 845,23 1232,81

3 - Mur fàbrica maó 0,4 1,4 10 0,29 4,00 16,73 1264,07 1904,18

5 - Enlluït de ciment 0,02 2 2 0,010 0,04 16,97 1268,26 1932,58

6 - Superfície interior  -  -  - 0,13  - 20,00  - 2336,97

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pont tèrmic a les pilastres de maó ceràmic embegude s als murs de 94cm.(Ptp)   
 
fRsi=0.71    
 
Parts del mur e(m) ʎ (W/m·K) µ R(m2K/W) Sd (m) Ɵ (ºC) P (Pa) Psat (Pa)

1-Superfície exterior  -  -  - 0,04  - 9,32  - 1132,05

2 - Acabat monocapa 0,02 1,4 8,84 0,014 0,18 9,50 834,64 1186,98

3 - Mur fàbrica maó 0,94 1,4 10 0,67 9,40 18,19 1266,23 2087,46

5 - Enlluït de ciment 0,02 2 2 0,010 0,04 18,32 1268,07 2104,47

6 - Superfície interior  -  -  - 0,13  - 20,00  - 2336,97
 
Pont tèrmic a les trobades entre façana i mur d’esc ala a PB,P1,P2 (Pte1): 
 
fRsi= 0.57 
 
Parts del mur e(m) ʎ (W/m·K) µ R(m2K/W) Sd (m) Ɵ (ºC) P (Pa) Psat (Pa)

1-Superfície exterior  -  -  - 0,04  - 9,57  - 1132,05

2 - Acabat monocapa 0,02 1,4 8,84 0,014 0,18 9,85 840,53 1214,89

3 - Mur fàbrica maó 0,54 1,4 10 0,39 5,40 17,30 1265,03 1973,36

5 - Enlluït de ciment 0,02 2 2 0,010 0,04 17,49 1268,17 1997,58

6 - Superfície interior  -  -  - 0,13  - 20,00  - 2336,97

 
 
Pont tèrmic a les trobades entre façana i mur d’esc ala a P3 (Pte2): 
 
fRsi= 0.57 
 
Parts del mur e(m) ʎ (W/m·K) µ R(m2K/W) Sd (m) Ɵ (ºC) P (Pa) Psat (Pa)

1-Superfície exterior  -  -  - 0,04  - 9,57  - 1132,05

2 - Acabat monocapa 0,02 1,4 8,84 0,014 0,18 9,85 840,53 1214,89

3 - Mur fàbrica maó 0,54 1,4 10 0,39 5,40 17,30 1265,03 1973,36

5 - Enlluït de ciment 0,02 2 2 0,010 0,04 17,49 1268,17 1997,58

6 - Superfície interior  -  -  - 0,13  - 20,00  - 2336,97

 
Coberta inclinada amb acabat de teula ceràmica (Cob erta Tipus 1): 
 
fRsi= 0.90 
 
Parts del mur e(m) ʎ (W/m·K) µ R(m2K/W) Sd (m) Ɵ (ºC) P (Pa) Psat (Pa)

1-Superfície exterior  -  -  - 0,04  - 8,98  - 1132,05

2 - Poliestirè extruït 0,08 0,034 150 2,353 12,00 19,38 1253,68 2248,91

3 - suport ceràmic 0,04 1 10 0,04 0,40 19,56 1267,92 2273,77

6 - Superfície interior  -  -  - 0,1  - 20,00  - 2336,97
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Coberta plana tradicional, sobre suport de xapa col ·laborant (Coberta Tipus 2): 
 
fRsi= 0.90 
 
Parts del mur e(m) ʎ (W/m·K) µ R(m2K/W) Sd (m) Ɵ (ºC) P (Pa) Psat (Pa)

1-Superfície exterior  -  -  - 0,04  - 8,98  - 1132,05

2 - Acabat gres 0,04 1,9 30 0,021 1,20 9,07 865,98 1152,71

4 - Morter de presa 0,03 1,9 2 0,016 0,06 9,14 867,96 1158,10

5 - Poliestirè extruït 0,08 0,034 150 2,353 12,00 19,45 1263,96 2258,23

6 - Formigó xapa col. 0,06 2,3 2 0,026 0,12 19,56 1267,92 2274,33

7 - Superfície interior  -  -  - 0,1  - 20,00  - 2336,97



PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC MOLÍ PAPERER DE L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 3: MEDICIONS DE LA INTERVENCIÓ 
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A continuació es presenten les medicions de les obres a realitzar, juntament amb un preu 
orientatiu de cada partida que marca el ITeC. 
 

Partida Capítol Preu unitari

Unitat de 

obra
Detall de la medició

Parts 

iguals

Quantitat 

parcial

Quantitat 

total
preu total

1.1

1 1.1.2 13,83

0,22*6,8*3 1 4,5 62,1

2 1.1.3 125,98

Porta P3 1,06*2,6*0,66 1 3,4

Escala P2
(0,195*0,96+0,39*0,73+0,39*0,5+0,

39*0,23)*0,77
2 1,2

Badalot 1,99*2,6*0,1*2+1,99*0,95*0,1 1 1,2 5,8 731,3

3 1.1.6 131,33

P2 3,08*6,8*0,15 1 3,1 3,1 412,6

4 1.1.9 11,86

PB 3,08*6,8 1 20,9

P1 3,08*6,8 1 20,9

P2 3,08*6,8 1 20,9

façana NE 3,5*16,48 1 57,7

façana NO 8,2*15,55 1 127,5

finestres 1,19*0,74 -6 -5,3

façana SO 3,67*15,76 1 57,8

finestres 1,2*0,74 -2 -1,8 298,8 3543,8

1.2

5 1.2.4 35,91

Forjat PB 3,08*6,8 1 20,9

Forjat P1 3,08*6,8 1 20,9

Forjat P2 3,08*6,8 1 20,9

Coberta 3,08*6,8 1 20,9 83,8 3008,4

m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor

m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i 

mecànica de runa sobre camió o contenidor

m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega 

manual al camió o contenidor 

Desmuntatges

m2 Desmuntatge de sostre complet, incloent paviment, entrebigat i bigueta de 

fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m3 Enderroc complert de coberta plana, inclos minvells, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

ANNEX POSTERIOR

Descripció de la partida

CAPÍTOL 1: ENDERROCS I DESMUNTATGES

Enderrocs

 
 
 

 
 
 
 
 
 

6 1.2.5 3,95

2 1 2,0 7,9

7 1.2.6 5,93

2 1 2,0 11,9

1.3

8 1.3.1 3304,26

1 1 1,0 3304,3

4.2

9 4.2.1 383,26

10,24*0,4*0,4 1 1,638 627,8

5.2

10 5.2.1 1,37

IPE-140 17,9*3,1 6 332,94

IPE-140 17,9*7,6 6 816,24

IPE-140 17,9*7,07 4 544,16

IPE-140 17,9*6,8 2 253,106

IPE-140 17,9*5,35 2 191,53

HEB-160 42,6*6,8 3 869,04 3007,0 4119,6

CAPÍTOL 4: ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT

Bigues

m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, 

formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres 

corrugades amb una quantia de 80 kg/m3, lligat a murs adjacents mitjançant tirant 

d'hacer.

CAPÍTOL 5: ESTRUCTURES D'ACER

Bigues

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en 

perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa 

d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 40 cm de gruix, amb perfil d'acer per 

a estructures S275JR, per a una càrrega total de 19 t/m, per a pas de 1,7 m 

d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-

25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 

150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor

u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega 

manual sobre camió o contenidor

u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual 

sobre camió o contenidor

Apertura de forats
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11 5.2.1 42,53

IPE-140 0,57*3,1 6 10,602

IPE-140 0,57*7,6 6 25,992

IPE-140 0,57*7,07 4 16,1196

IPE-140 0,57*6,8 2 7,752

IPE-140 0,57*5,35 2 3,0495

HEB-160 0,92*6,8 3 18,768

planxa 82,96 1 82,96 165,2 7027,8

5.5

12 5.2.1 1,37

82,96 1 82,96 113,6552

7.1

13 7.1.2 378,86

Mur exterior 0,24*16,23*6,8 1 26,48

Mur interior 0,24*6,8*13,5-1,52*2,75*2*0,24 1 20,02 46,5 17617,0

14 7.1.2 56,63

1,42 1 1,42 1,4 80,4

CAPÍTOL 7: OBRA DE PALETA

m2 Protecció ignífuga de perfils d'acer amb morter de perlita projectat

Xapes i subestructures

m2 Planxa d'Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a formació de graons.

Murs

m3 Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració mecànica de 24 cm de 

gruix, HD, R-15 de 240x115x50 mm, per revestir, col·locat amb morter de ciment 

CEM II, de dosificació 1:0,5:4, (10 N/mm2), elaborat a l'obra i amb una resistència 

a compressió de 4 N/mm2

ml Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb repicat i sanejament previ 

de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S, 

separades cada 30 cm, reblert amb morter polimèric de ciment amb resines 

sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor

9.1

15 9.1.5 15,55

3,8*6,08 1 23,1 359,3

9.3

16 9.3.5 29,09

3,8 1 3,8 110,5

17 9.3.5 17,94

15,53 1 3,8 68,2

11.5

18 11.5.6 15,55

façana NE 3,5*16,48 1 57,7

façana NO 8,2*15,55 1 127,5

finestres 1,19*0,74 -6 -5,3

façana SO 3,67*15,76 1 57,8

finestres 1,2*0,74 -2 -1,8 236,0 3669,3

12.1

19 12.1.7 19,62

3,08*6,8 1 20,9 410,9

13.1

20 13.1.23 85,47

4 1 4,0 341,9

13.2

21 13.2.2 443,28

4 1 4,0 1773,1

Finestres i balcons

u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, no 

practicable,  sense persiana, amb vidre tintat de color gris.

Portes

u. Porta tallafocs de fusta, EI2-C 30, una fulla batent, per a un buit d'obra 

aproximat de 90x205 cm, preu superior amb finestreta, col·locada

m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2, 

segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments sense 

revestir i acabat raspat

CAPÍTOL 12: PAVIMENTS 

Sub-bases 

m2 Solera de formigó amb armat lleuger de retracció, de formigó HA-25, avocat 

amb bomba i acabat superficial llis.

CAPÍTOL 13: FUSTERIA EXTERIOR 

Monocapes, estucats i esgrafiats

CAPÍTOL 9: COBERTES

Teulades

m2  Acabat de coberta en xapa d'acer galvanitzat, amb fixacions metàl·liques.

Elements especials per cobertes

m Canal exterior de secció semicircular de PVC de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 

125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i 

connectada al baixant

m Baixant exterior de secció semicircular de PVC 0,5 mm de gruix, de diàmetre 125 

mm i 25 cm de desenvolupament, col·locat amb peces especials i connectat amb 

col·lectors.

CAPÍTOL 11: REVESTIMENTS 
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Partida Capítol Preu unitari

Unitat de 

obra
Detall de la medició

Parts 

iguals

Quantitat 

parcial

Quantitat 

total
preu total

1.1

1 1.1.3 5,73

P2
3,53*(6+6+3+2,8+2+14+3,5+2,5+3+

0,6+0,6+1+0,8)
1 161,674

portes 1,3*2,1 -2 -5,46

portes 0,75*2,1 -1 -1,6 154,6 886,1

2 1.1.3 125,97

PB 0,1*4,46*(3+2,07) 1 2,26122

portes 2,1*0,9 -1 -1,89

P1
0,1*3,58*(7,7+9,2+3,8+2,9+2,5+17,

9+6+5,9+5,9+1*5)
1

23,9144

portes 0,7*2,1 -7 -10,29

0,9*2,1 -1 -1,89

0,6*2,1 -1 -1,26

1,3*2,1 -1 -2,73

2,6*2,1 -1 -5,46 2,7 334,5

3 1.1.5 24,49

Façana N 23,95*0,72-5,45*0,72 1 13,32

Mur 

coronació 
(23*2+19)*0,3 1 19,5

32,8

803,8

4 1.1.5 125,98

1,37*0,38 18 9,4 1180,5

m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor

COS CENTRAL

Descripció de la partida

CAPÍTOL 1: ENDERROCS I DESMUNTATGES

Enderrocs

m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor

m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor

m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor

 

5 1.1.9 11,86

PB 4,8*21,8*2+4,8*18*2-4,26*2 1 373,56

P1 3,53*18*2+22,3*3,53*2-2,34*17 1 244,738

P2 3,53*18*2+22,3*3,53*2-2,34*18 1 242,398

P3 3,29*18*2+22,3*3,29*2-2,34*18 2 223,054

façana NE 16,16*23,24 1 375,6

obertures
1,49*2,48*2+1,37*2*11+1,37*1,6*

6+1,37*2,5+1,37*2,97*3
-1 -66,3

façana SO 23,38*16,16 1 377,8

obertures

1,27*2,6*5+ 

1,4*3,12*2+2*1,4*11+1,39*1,6*6+

1,37*2,53+1,37*2,97*2+1,7*2,9

-1 -85,9

façana NO 11,47*16 1 183,5

obertures 1,6*1,37*3+1,42*2*6 -1 -23,6 1844,8 21879,3

1.2

6 1.2.1 24,49

9,92*23,8*2 1 472,2 11564,0

7 1.2.4 35,91

12,38*17,9 1 221,6 7957,7

8 1.2.6 5,93

59 1 59,0 349,9

9 1.2.8 13,96

6 1 6,0 83,8

1.5

10 1.5.1 83,01

18 1 18,0 1494,2

11 1.5.1 15,52

P1 17,92 6 107,5

P2 17,92 6 107,5

P3 17,92 5 89,6 304,6 4728,0

Apuntalaments

u. Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta de llargària 

1.4 m i alçària >3 m, recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal 

metàl·lic telescòpic i tauló

u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió 

de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor

m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega 

manual al camió o contenidor 

Desmuntatges

m2 Desmuntatge de coberta inclinada de teula ceràmica, sobre bigueta de fusta, 

amb transport de runa a contenidor o camió.

m2 Desmuntatge de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de 

fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual 

sobre camió o contenidor

 



 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC MOLÍ PAPERER DE L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT 
 
 

55

6.2

12 6.2.6 87,34

12,6*18 1 226,8 19808,7

6.4

13 6.2.6 97,05

5,97 1 5,97 579,4

14 6.2.6 311,27

5 1 5 1556,4

7.1

15 7.1.2 578,39

23,95*0,72-5,45*0,72 1 13,32 7704,2

16 7.1.2 578,39

1,37*0,365 18 9,0009 5206,0

17 7.1.2 578,39

(23*2+19)*0,3 1 19,5 11278,6

m3 Paret estructural per a revestir de 70 cm de gruix, de maó massís d'elaboració 

manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, segons norma 

UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 

N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió 

de la paret de 4 N/mm2

CAPÍTOL 6: ESTRUCTURES DE FUSTA

Entramats horitzontals

m2 Sostre amb biguetes de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de secció 12x18 cm i 

fins a 5 m de llargària, treballada al taller, amb tractament insecticida-fungicida 

per a tipus de protecció superficial, amb intereixos de 50 cm, enllatat amb llates 

de fusta de pi de secció 40x40 mm, cada 25 cm, solera de maó massís d'elaboració 

manual de 290x140x50 mm

Varis

ml.Reparació de jàssera de fusta amb perfils metàl·lics laminats en calent d'acer 

S275JR, fixades amb rodons d'hacer.

u. Reparació de tram de biga amb sistema beta, sanejament de la fusta, 

perforacions amb trepant mecànic de 28 mm, armadures de rodó de fibra de 

vidre, encofrat de la zona a intervenir i reblert de morter sintètic de resines epoxi 

de la zona afectada

CAPÍTOL 7: OBRA DE PALETA

Murs

m3 Paret estructural de 36,5 cm de gruix, de totxana, LD, R-5, de 240x115x100 

mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter 

de ciment CEM I, de dosificació 1:8 (2 N/mm2), amb additiu inclusor 

aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret d'1 N/mm2

m3 Paret estructural de 30 cm de gruix, de totxana, LD, R-5, de 240x115x100 mm, 

per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de 

ciment CEM I, de dosificació 1:8 (2 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i 

amb una resistència a compressió de la paret d'1 N/mm2

 

18 7.1.2 578,39

Façana NE
0,37+0,44+0,7+0,47+0,71+0,79+ 

0,51+0,91+1,12+0,6+0,51+1,6+0,62
1

9,35

Façana SO 99+1,13 1 11,33 6553,2

19 7.1.2 56,63

Façana NE
0,37+0,44+0,7+0,47+0,71+0,79+ 

0,51+0,91+1,12+0,6+0,51+1,6+0,62
1 9,35

Façana SO
3,87+1,67+0,35+0,88+0,81+0,74+0,

89+0,99+1,13
1 11,33 20,7 1171,1

7.4

20 7.4.15 20,89

PB 13,13*3,25+3,7*3,7+0,94*6,4 1 62,3785

2,3*3,74*2+13,53*3,74 1 67,8062

portes 2,8*1,6*2+1*2,8*3 -1 -17,36

P2 3,6*(9,54+5,87+9,47+5,86) 1 110,664

portes 0,74*2,1 -6 -9,324

P3 2,86*(7,6*3+18,05+19,08+7,7*2) 1 215,4438

portes 2,1*0,8 -8 -13,44 416,2 8693,8

m3 Paret estructural de 3 cm de gruix, de totxana, LD, R-5, de 240x115x100 mm, 

per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de 

ciment CEM I, de dosificació 1:8 (2 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i 

amb una resistència a compressió de la paret d'1 N/mm2

ml Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb repicat i sanejament previ 

de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S, 

separades cada 30 cm, reblert amb morter polimèric de ciment amb resines 

sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor

Tabics i divisòries

m2  Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H 

amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, 

muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 

plaques a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament.
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8.4

21 7.1.2 83,01

0,82*0,2 18 2,952 245,0

22 7.1.2 84,18

2,76+0,82 1 3,58 301,4

9.1

23 9.1.5 87,34

9,98*23,8 2 475,0 41490,7

9.3

24 9.3.5 12,4

23,8 1 23,8 295,1

25 9.3.5 29,09

23,8 2 47,6 1384,7

26 9.3.5 17,94

16,16 1 16,2 289,9

10.2

27 10.2.1 4,34

PB 4,8*21,8*2+4,8*18*2-4,26*2 1 373,56

P1 3,53*18*2+22,3*3,53*2-2,34*17 1 244,738

P2 3,53*18*2+22,3*3,53*2-2,34*18 1 242,398

P3 3,29*18*2+22,3*3,29*2-2,34*18 2 223,054 1083,8 4703,5

CAPÍTOL 9: COBERTES

Teulades

m2 Coberta inclinada invertida, amb un pendent del 47% i una llargària en planta 

de 9 m, de teula àrab a de ceràmica de 30 peces/m2, col·locada amb morter mixt 

elaborat a l'obra, aïllament amb planxa de poliestirè extruït (XPS) de 80 mm de 

gruix i >= 300 kPa de tensió a la compressió.

Elements especials per cobertes

m Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 4 peces/m, col·locat amb 

morter mixt 1:2:10

m Canal exterior de secció semicircular de PVC de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 

125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i 

connectada al baixant

m Baixant exterior de secció semicircular de PVC 0,5 mm de gruix, de diàmetre 

125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locat amb peces especials i connectat 

amb col·lectors.

CAPÍTOL 10: AÏLLAMENTS 

Aïllaments tèrmics

m2 Placa de guix laminat amb poliestirè extruït, tipus TERM-N, d'espessor 4cm 

amb fixacions mecàniques tallada i colocada manualment.

m. Reparació d'esquerda en paret de maçoneria, amb repicat i rentat de la 

esquerda, i reblert de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, 

fluid i de retracció controlada, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

CAPÍTOL 8: APARELLATS I CANTERIA

Treballs complementaris

m3.Repicat de mur de paredat i formació de dau de recolzament de formigót, HA-

25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat 

manualment

 

28 11.1.2 21,57

29 PB 17,1*22,17 1 379,107 379,1 8177,3

11.1

30 11.1.2 5,72

PB 4,8*21,8*2+4,8*18*2-4,26*2 1 373,56

P1 3,53*18*2+22,3*3,53*2-2,34*17 1 244,738

P2

3,53*18*2+22,3*3,53*2-

2,34*18+3,6*(9,54+5,87+9,47+5,86)-

(0,74*2,1*6)

1 242,398

P3

3,29*18*2+22,3*3,29*2-

2,34*18+2,86*(7,6*3+18,05+19,08+

7,7*2)-(2,1*0,8*8)

2

223,054

1083,8 6199,1

31 11.2.3 21,57

P2 0,44*22,37 34 334,6552

P1 0,44*22,37 34 334,6552

PB 17,1*22,17 1 379,107 1048,4 22614,4

32 11.2.3 21,57

PB 3,48 42 146,16

1,87+1,5+0,2*2+3*2+3,12*2 12 192,12

5,52 42 231,84

P1 3*2+2,9*2+1,4*2+1,8*2+0,23*2 18 335,88

P2 3*2+2,9*2+1,4*2+1,8*2+0,23*2 20 373,2

P3 2,58*2+1,59*2+1,54*2+1,7*2+0,14*2 22 332,2 1611,4 34757,9

11.5

33 11.5.6 15,55

façana NE 16,16*23,24 1 375,6

obertures
1,49*2,48*2+1,37*2*11+1,37*1,6*

6+1,37*2,5+1,37*2,97*3
-1 -66,3

façana SO 23,38*16,16 1 377,8

obertures

1,27*2,6*5+ 

1,4*3,12*2+2*1,4*11+1,39*1,6*6+

1,37*2,53+1,37*2,97*2+1,7*2,9

-1 -85,9

façana NO 11,47*16 1 183,5

obertures 1,6*1,37*3+1,42*2*6 -1 -23,6 761,0 11834,3

m2 .Arrebossat esquerdejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m 

d'alçària, amb morter de ciment 1:6

Enguixats

m2. Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,  amb guix B1, acabat 

lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

m2 .Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m 

d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

m Formació d'aresta amb morter de ciment 1:6

Monocapes, estucats i esgrafiats

m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2, 

segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments sense 

revestir i acabat raspat
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12.4

34 12.4.3 8,37

P2 17,49*22,45 1 392,6505

P3 22,45*17,19 1 392,6505 785,3 6573,0

13.1

35 13.1.23 221,2

34 1 34,0 7520,8

36 13.1.23 221,2

10 1 10,0 2212,0

13.2

37 13.2.2 373,61

1 1 1,0 373,6

m2 Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una 

quantia de 0,06 m3/m2 de formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, 

amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a 

cada entrebigat, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i acabat llis.

CAPÍTOL 13: FUSTERIA EXTERIOR 

Finestres i balcons

 u Finestra d'alumini lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i classificació 

mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i 

vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5 mm

 u Finestra d'alumini lacat no practicable amb perfils de preu alt i classificació 

mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i 

vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5 mm

Portes

u. Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues 

fulles batents , per a un buit d'obra aproximat de 180x250 cm, elaborada amb 

perfils de preu mitjà i acabada en color verd.

Paviments de materials varis

CAPÍTOL 12: PAVIMENTS 

 

14.1

38 14.1.1 129,54

6 1 6,0 777,2

39 14.1.1 172,75

4 1 4,0 691,0

40 14.1.1 292,2

2 1 2,0 584,4

Dues fulles  batents per a porta interior de 40 mm de gruix, 150d'amplària i 280 

cm alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , 

cantells enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb 

HPL i amb espiell de diàmetre 50cm , col·locada

CAPÍTOL 14: FUSTERIA INTERIOR 

Portes

Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 70 d'amplària i 210 cm alçària 

, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells 

enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL , 

col·locada

Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 100 d'amplària i 280 cm 

alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , 

cantells enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb 

HPL i amb espiell de diàmetre 50cm , col·locada
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Partida Capítol Preu unitari

Unitat de 

obra
Detall de la medició

Parts 

iguals

Quantitat 

parcial

Quantitat 

total
preu total

1.1

1 1.1.4 79,82

3,29*1 1 3,29 262,6

2 1.1.6 11,86

PB 5,55*10,91 2 121,101

P1 11,2*5,55 2 124,32

P2 11,14*5,66 2 126,1048

P3 11,3*5,9 2 133,34 504,9 5987,7

3 1.1.9 11,86

Façana NE 6,66*16,75 1 6,66*16,75

Façana SE 27,9*15,9 1 443,61

Façana SO 6,73*16,8 1 113,064

Façana NO 4,47*16,8+4,13*17,3 1 146,545

escales 88,93*2+55,08*2 1 288,02

portes 2,4*0,84 -9 -18,144

finestres 1,7*0,8 -17 -23,12

1,2*2,7 -4 -12,96

1,3*1,2 -5 -10,08

2,4*1,3 -4 -12,48 914,5 10845,4

m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor

m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

ANNEX D'HABITATGES

Descripció de la partida

CAPÍTOL 1: ENDERROCS I DESMUNTATGES

Enderrocs

m2 Desmuntatge de volta d'escala, de obra ceràmica , amb  neteja i aplec 

del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà

1.2

4 1.2.1 24,49

6,2*12 2 148,8 3644,1

5 1.2.1 20,39

3,6*6,2 1 22,3 455,1

6 1.2.4 35,91

0,52*2,5+0,57*2,5+1,9*2,1 3 20,1 723,4

7 1.2.5 6,79

PB 5,55*10,91*4,6 2 557,0646

P1 3,59*11,2*5,55 2 446,3088

P2 3,59*11,14*5,66 2 446,3088

P3 4,2*11,3*5,9 2 560,028

escales 88,93*2+55,08*2 1 288,02

portes 2,4*0,84 -9 -18,144

finestres 1,7*0,8 -17 -23,12

1,2*2,7 -4 -12,96

1,3*1,2 -5 -10,08

2,4*1,3 -4 -12,48 2220,9 15080,2

8 1.2.6 6,41

1,7*0,8 17 23,12

1,2*2,7 4 12,96

1,3*1,2 5 7,8

2,4*1,3 4 12,48 56,4 361,3

Desmuntatges

m2 Desmuntatge de coberta inclinada de teula ceràmica, sobre bigueta de 

fusta, amb transport de runa a contenidor o camió.

m2 Desmuntatge de coberta plana tradicional i paviment ceràmic amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m2 Desmuntatge de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, 

bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor

m2 Desmuntatge de plafons de guix laminat amb mitjans manual, amb 

muntants i travessers inclosos i transport de runa al camió o contenidor

m2 Arrencada d'envidrament amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor
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1.3

9 1.3.1 3304,26

1 1 1,0 3304,3

10 1.5.1 17,08

P3 0,7*1,2 1 0,8 14,3

6.2

11 2.2.9 162,78

pilars 1,5*1,5*0,7 4 6,3

ascensor 2*1,7*1,55 1 5,27 11,57 1883,4

12 2.2.9 8

arquetes 0,5*0,5*0,56 3 0,42

0,32+0,42+1,16 1 1,9

1,4+0,3+1,6 1 3,3

1,4+0,3+1,7+0,6 1 4

1,44 1 1,44 11,06 88,5

13 2.2.12 2,96

pilars 1,5*0,7*4 4 16,8

ascensor 2*1,7*2+2*1,55*2 1 13 29,8 88,2

m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària

u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 50 cm de gruix, amb perfil 

d'acer per a estructures S275JR, per a una càrrega total de 19 t/m, per a 

pas de 1,7 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó 

estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal 

tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m2 Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic 

de 15 cm com a màxim, fet per restaurador, grau de dificultat baix, amb 

mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

CAPÍTOL 2: MOVIMENT DE TERRES

Excavacions

m3 Excavació per a recalçat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit 

(SPT >50), realitzada amb compressor i càrrega manual sobre contenidor

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en 

terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb compressor amb les terres 

deixades a la vora

Apertura de forats

3.1

14 3.1.1 12,48

ascensor 1,7*1,55 1 2,635

pilars 1,5*1,5 4 9 11,635 145,2048

15 3.1.2 84,43

1,7*1,55*0,25 1 0,65875

1,5*1,5*0,7 4 6,3 7,0 587,5

4.6

16 4.6.1 383,63

17,7*1,7 2 60,18

17,7*1,55 2 54,87 115,1 44136,6

17 4.6.1 383,63

1*((0,8*0,94)+(1,25*0,6/2)) 1 1,127

2*0,4*1 1 0,8 1,9 739,3

CAPÍTOL 4: ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT

Murs

m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 

m2/m3, formigó HA-25/B/20/I abocat amb bomba i armadura AP500 S 

d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-

25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada 

que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat 

amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una 

quantia de 20kg/ m2

CAPÍTOL 3: FONAMENTS

Fonamentacions comuns

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-

150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, 

abocat des de camió

m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència 

tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, i 

armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 

kg/m3
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5.1

18 5.1.1 1,37

11,71*117 4 5480,3 7508,0

5.2

19 5.2.1 1,37

IPE-300 0,57*10,75 4 24,5

IPE-300 0,57*10,57 2 12,0 36,6 50,1

5.5

20 9.3.5 42,53

IPE-300 0,57*10,75 4 24,51

IPE-300 0,57*10,57 2 12,0498

IPE-301 1,8*11,71 4 84,312 120,9 5140,7

7.1

21 7.1.2 578,39

PB 4,9*(0,84+2,5+2,5+2,5+1) 1 45,766

P1 3,64*(0,84+2,5+2,5+2,5+1) 1 33,9976

P2 3,64*(0,84+2,5+2,5+2,5+1) 1 33,9976

P3 3,8*(0,84+2,5+2,5+2,5+1) 1 35,492 149,3 86326,6

22 7.1.2 56,63

5,54 1 5,54 313,7

CAPÍTOL 5: ESTRUCTURES D'ACER

Suports

CAPÍTOL 7: OBRA DE PALETA

Murs

m3 Paret estructural de 15 cm de gruix, de totxana, LD, R-5, de 

240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, 

col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:8 (2 N/mm2), amb 

additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la 

paret d'1 N/mm2

ml Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb repicat i 

sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en 

barres corrugades B500S, separades cada 30 cm, reblert amb morter 

polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció 

controlada, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a barres formades per peça 

simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, 

amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Jàsseres

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a barres formades per peça 

simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, 

amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Elements auxiliars

m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a 

pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix 

total de 1500 µm

7.4

23 7.4.15 20,89

PB (6,85+1,16+2,3)*4,9 1 50,519

1,6*2,4 4 15,36

portes 0,8*2,1 -3 -5,04

P1 i P2 3,59*(2,3+8+1,1)+2,4*1,6 2 44,766

portes 0,8*2,1 -6 -10,08

P3 3,2*(7,7+1,14+2,38)+1,6*2,4 1 39,744

portes 2,1*0,8 -3 -5,04 130,2 2720,5

9.1

24 9.1.1 87,34

6,26*12,38 2 154,9976 13537,5

9.2

25 9.2.1 56,55

3,6*6 1 21,6 1221,5

Cobertes planes

m2 Formació de sostre 11 cm de gruix total, amb planxes col·laborants 

d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per 

a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 

m, amb una quantia de 1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres 

corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 

6 mm de D i una quantia de 0,077 m3/m2 de formigó per a sostres amb 

elements resistents industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i 

grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot, suportant 

planxes de poliestiré extruït de 8cm d'espessor i acabat amb rajola 

ceràmica agafada ambmorter de ciment

Tabics i divisòries

m2  Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla 

reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix 

total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i 

canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara de 12,5 mm de gruix 

cada una, fixades mecànicament.

CAPÍTOL 9: COBERTES

Teulades

m2 Coberta inclinada invertida, amb un pendent del 47% i una llargària en 

planta de 9 m, de teula àrab a de ceràmica de 30 peces/m2, col·locada 

amb morter mixt elaborat a l'obra, aïllament amb planxa de poliestirè 

extruït (XPS) de 80 mm de gruix i >= 300 kPa de tensió a la compressió
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10.2

26 10.2.1 4,34

PB 5,55*10,91*4,6 2 557,0646

P1 3,59*11,2*5,55 2 446,3088

P2 3,59*11,14*5,66 2 446,3088

P3 4,2*11,3*5,9 2 560,028

portes 2,4*0,84 -9 -18,144

finestres 1,7*0,8 -17 -23,12

1,2*2,7 -4 -12,96

1,3*1,2 -5 -10,08

2,4*1,3 -4 -12,48 1932,9 8388,9

11.1

27 11.1.2 14,15

PB 4,9*(6,85+1,16+2,3) 2 50,519

portes 0,8*2,1 -3 -5,04

P1 i P2 3,59*(2,3+8+1,1) 4 163,704

portes 0,8*2,1 -3 -5,04

P3 3,2*(7,7+1,14+2,38) 2 35,904

portes 2,1*0,8 -3 5,04 245,1 3468,0

11.1

28 11.1.2 5,72

PB 4,9*(6,85+1,16+2,3) 2 50,519

portes 0,8*2,1 -3 -5,04

P1 i P2 3,59*(2,3+8+1,1) 4 163,704

portes 0,8*2,1 -3 -5,04

P3 3,2*(7,7+1,14+2,38) 2 35,904

portes 2,1*0,8 -3 5,04 245,1 1401,9

CAPÍTOL 10: AÏLLAMENTS 

Aïllaments tèrmics

m2 Placa de guix laminat amb poliestirè extruït, tipus TERM-N, d'espessor 

4cm amb fixacions mecàniques tallada i colocada manualment.

CAPÍTOL 11: REVESTIMENTS 

Arrebossats i enlluïts

m2. Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m 

d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6

Enguixats

m2. Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,  amb guix B1, 

acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

29 11.2.3 21,57

P2 0,57*5,56*34 2 19,6856 19,7 424,6

11.4

30 11.1.2 5,72

PB 10*2,8+1,2*2-1*2,3*3 4 94 537,7

11.5

31 11.5.6 15,55

Façana NE 6,66*16,75 1 6,66*16,75

Façana SE 27,9*15,9 1 443,61

Façana SO 6,73*16,8 1 113,064

Façana NO 4,47*16,8+4,13*17,3 1 146,545

finestres 1,7*0,8 -17 -23,12

1,2*2,7 -4 -12,96

1,3*1,2 -5 -10,08

2,4*1,3 -4 -12,48 644,6 10023,2

12.4

32 12.4.3 8,37

5,56*11*2 3 366,96 3071,5

33 12.4.3 33,46

5,56*11*2 1 122,32 4092,8

m2 .Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 

3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma 

UNE-EN 13279-1

Falsos sostres

m2. Fals sostre registrable, situat a una alçada major o igual a 4 m, 

decoratiu format per plaques llises de guix laminat, acabat sense revestir, 

de 1200x600x9,5 mm, amb perfileria vista.

Monocapes, estucats i esgrafiats

m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII 

W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre 

paraments sense revestir i acabat raspat

CAPÍTOL 12: PAVIMENTS 

Paviments de materials varis

m2 Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D 

i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat 

amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 

20 cm d'amplària a cada entrebigat, càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor i acabat llis.

Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior, col·locat 

a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs 

rebaixat, polit i abrillantat
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13.1

34 13.1.23 221,2

24 1 24,0 5308,8

35 13.1.23 417,58

4 1 4,0 1670,3

13.2

36 13.2.2 373,61

3 1 1,0 373,6

18.1

37 18.1.1 113,21

4,26 1 4,3 482,3

38 18.1.4 49,78

4 1 4,0 199,1

Arquetes

m- Connexió de servei general de sanejament a la xarxa general del 

municipi, de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m²,  de 200 

mm de diàmetre, enganxat mitjançant adhesiu.

u. Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 400x400x400 

mm, registrable, amb tapa de reixeta de PVC reforçada, col·locat

Finestres i balcons

 u Finestra d'alumini lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i 

classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub 

d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5 mm

u Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb 

dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, 

elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A 

d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 

resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

Portes

u. Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, 

amb dues fulles batents , per a un buit d'obra aproximat de 180x250 cm, 

elaborada amb perfils de preu mitjà i acabada en color verd.

CAPÍTOL 18: SANEJAMENT I EVACUACIÓ

CAPÍTOL 13: FUSTERIA EXTERIOR 18.2

39 18.2.1 28,61

16*2+6,5+1,5*4+0,3*24 1 51,7 1479,1

40 18.2.3 30,81

0,73*28 1 20,44 629,8

41 18.2.3 17,76

0,9*2+12+1+1,1+3,2+0,9 4 80 1420,8

22.1

42 22.1.1 364,23

1 1 1,0 364,2

43 22.1.1 364,23

1 1 1,0 364,2

22.2

44 22.2.1 407,62

1 1 1 407,6

22.3

45 22.3.1 61,29

1 1 1 61,3

m. Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa 

segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o 

clavegueró

CAPÍTOL 22: DISTRIBUCIÓ D'AIGUA I APARELLS SANITARIS

Escomeses

Connexió de servei soterrada de proveïment d'aigua potable de 2 m de 

longitud, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre 

exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra 

de fàbrica.

Pericó de pas, prefabricada de polipropilè, de secció circular de 23 cm de 

diàmetre en la base i 20 cm d'altura, amb tapa i aixeta de pas d'esfera.

Comptadors

Xarxa general de sanejament interior del edifici

m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 

norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat 

mecànicament amb brides

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa 

segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o 

clavegueró

u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, 

calibre nominal 40 mm, cabal nominal 10 m3/h, pressió nominal 10 bar, 

amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per 

a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un 

ramal

Muntants

Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 1/2" DN 15 mm de diàmetre, 

pressió màxima d'entrada de 15 bar, amb dos aixetes de pas d'esfera i 

filtre retenidor de residus.
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46 22.3.1 19,97

15+7*4 1 43 858,7

22.5

47 22.3.1 19,97

1,4+1,9+1,3+1,2*2 4 28

1,8+3,15+1,7+1,2*5 4 50,6

2,3+3,2+1,2*4 4 41,2 119,8 2392,4

22.6

48 22.6.7 146,6

28 1 28 4104,8

49 22.6.7 194,58

5 4 20 3891,6

23,1

50 22.1.1 32628,65

1 1 1,0 32628,7

u Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 

0.63 m/s per a 6 persones (450 kg) de 4 parades (9 m), maniobra universal 

simple portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm 

d'amplària i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb porta 

corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana

Aparells sanitaris

u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de 

color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa 

d'evacuació

u Lavabo mural de porcellana esmaltada senzill, d'amplària <= 53 cm, de 

color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals i amb ampit de 

marbre. 

CAPÍTOL 23: INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

Aparells elevadors

m. Muntant col·locat superficialment, format per tub de coure rígid, de 

20/22 mm de diàmetre; purgador i aixeta de pas de seient amb maneta.

Xarxa de distribució interior

m. instalació de distribució d'aigua freda interior, format per tub de coure 

rígid, de 20/22 mm de diàmetre; purgador i aixeta de pas de seient amb 

maneta.

 

Cost orientatiu de cada intervenció:  
 Intervenció al cos posterior:               47.401,16€ 
 Intervenció al cos central:                  280.173,7€ 
 Intervenció al annex d’habitatges:     291.133,3€ 
 
Total de la intervenció:                                618.708.16€ 


