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RESUM 

 

El present projecte d’execució sobre construccions existents té com a objectiu el 

redactar i configurar tota la documentació necessària per a la realització d’un 

projecte executiu de la reforma d’un habitatge unifamiliar aïllat.  

Amb aquest es pretén: 

- Adaptar l’habitatge al Codi Tècnic de l’Edificació. 

- Unificar l’edifici en un sol habitatge.  

- Condicionar la parcel·la, creant zones enjardinades.  

El projecte s’estructura en tres blocs: 

- Memòries (descriptiva, constructiva, procés constructiu, resum del pressupost 

i consum energètic). 

- Documents gràfics (plànols). 

- Annexos (documentació complementaria i justificativa). 

En la memòria descriptiva s’hi descriu l’estat actual de l’habitatge i el projecte bàsic. 

En la constructiva els detalls  dels diferents sistemes constructius i els materials de 

què estaran formats. El procés constructiu té la finalitat de complementar i definir la 

informació corresponent, per poder desenvolupar les actuacions i els treballs 

descrits, de manera satisfactòria. En el resum del pressupost es comparen els 

costos del projecte realitzat en obra nova i en reforma de l’habitatge existent. 

Els documents gràfics mostren detalladament els plànols d’arquitectura i els d’obra i 

instal·lacions. 

En els annexes s’adjunten documentació tècnica i càlculs per desenvolupar i 

aprofundir en aspectes indicats en el projecte. 
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INTRODUCCIÓ 

 

L’objecte del present és la redacció d’un projecte executiu per a realitzar la reforma 

d’un habitatge unifamiliar aïllat al terme municipal de Dosrius. 

En el present es contempla la reforma d’un habitatge aïllat que ha estat construït en 

tres etapes diferents. 

Actualment l’edifici esta dividit en dues unitats familiars independents. 

I en el present projecte es preveu unificar tota l’edificació en una sola unitat i 

condicionar la propietat. 

Per portar-ho a terme s’ha utilitzat la metodologia de plantejar el treball tenint en 

compte els aspectes de funcionalitat, mediambientals i econòmics. 

S’hi recull el conjunt de càlculs, plànols i documentació tècnica per a la correcte 

execució dels treballs. 
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1.1 INFORMACIÓ PRÈVIA ESTAT ACTUAL 

1.1.1 NORMATIVA URBANÍSTICA 

Condicions d’edificació segons la Normativa en vigor del Pla General d’Ordenació 

Urbanística de l’Ajuntament de Dosrius.  

 

- Règim jurídic del sòl: Sòl urbà 

- Zona: zona 7, ciutat jardí 

- Tipus: Edificació aïllada unifamiliar 

- Clau: 7b, semi intensiva 

 

Parcel·la mínima 400 m²  Ocupació màxima 30 % 

Alçaria màxima 7 m  Número de plantes Pb + 1P 

Separació a carrer 6 m  Separació a fons 3 m 

Separació a llindars 3 m  Façana mínima 14 m 

Índex edificabilitat neta 0,6 m² /  m²  Sostre màxim de parcel·la 450 m² 

 

1.1.2 ENTORN FÍSIC 

La població de Dosrius és un municipi situat a l’interior de la comarca del Maresme, 

limítrof amb la comarca del Vallès Oriental, a la capçalera de la riera d’Argentona.  

 

L’extensió de Dosrius és de 40,82 Km², amb una superfície de vegetació d’un 80%, 

una part situada dins dels límits del parc natural del Montnegre i el Corredor. L’altitud 

de la població de Dosrius és de 148 m sobre el nivell del mar. 

 

La comarca del Maresme té un relleu accidentat a l’estar situat a la serralada litoral. 

Té una vegetació majoritàriament formada per alzines i pi pinyoner. El substrat 

geològic és bàsicament format per un gran cos granític travessat per roques 

filonianes. 
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El Maresme posseeix un clima mediterrani suau i benigne a causa en bona mesura 

de l’efecte amortidor del mar. Durant els períodes de primavera i tardor és on es 

concentren els mesos de més precipitació. 

 

Pel que fa a les temperatures, aquestes presenten poca oscil·lació anual, a causa de 

la proximitat del mar i a la presència de la Serralada Litoral que frena els vents freds 

que provenen de l’interior.   

1.1.3 EMPLAÇAMENT 

L’immoble on es pretén realitzar les obres es troba situat al nord-oest del nucli, dins 

del sol urbà. Al inici d’una petita urbanització anomenada el Castell formada per 

cases unifamiliars aïllades, a uns tres-cents metres del centre del poble. Al carrer 

Milpins, 25-27 del municipi de Dosrius de la província de Barcelona 

 

La parcel·la limita al nord amb el carrer Milpins, a l’est amb la finca veïna 23 (solar 

sense edificacions i no delimitat). Al sud, al finalitzar la parcel·la, hi ha un fort 

desnivell que limita amb la ronda Francesc Macià. I a l’oest s’inicia una extensa zona 

boscosa. La zona del fort desnivell fins la ronda i el bosc tenen la qualificació d’espai 

d’esbarjo per a la població, zona verda. 

 

La parcel·la té una superfície de 1.718,50 m² amb una forma bastant rectangular. La 

longitud de façana és de 32,98 m i la longitud màxima, perpendicular al carrer, és de 

55,40 m. El terreny té un pendent bastant elevat, aproximadament del 34%. 

1.1.4 ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI 

1.1.4.1 EXTERIORS 

La parcel·la objecte del projecte es troba actualment edificada amb un habitatge 

unifamiliar aïllat, i una edificació auxiliar que ocupen 287,23m² dels 1.718,50 m² 

totals. La zona edificada està situada a la part superior de la parcel·la i es tracta d’un 

edifici escalonat degut al pendent del solar. Consta de planta baixa, planta altell, 

planta semisoterrani -1, i un porxo a la planta semisoterrani -2.  

 

La parcel·la no esta delimitada per tanques de separació, excepte per un mur d’obra 

de poca alçada que fa de separació física amb el carrer Milpins i permet l’accés de 
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vehicles des del carrer a una edificació auxiliar, garatge. I una entrada per a les 

persones a la parcel·la. 

El terreny sense edificar no està condicionat, actualment és una zona boscosa 

aclarida on apareixen petits terraplens suavitzats per l’erosió i l’acció de la vegetació. 

Com es pot observar a la figura 1.1.  

     

N

S
E

O

 

Figura 1.1 Parcel·la estat actual 

1.1.5 INTERIOR 

L’edifici va ser construït l’any 1970, però al llarg dels anys s’ha anat ampliant per 

satisfer les necessitats de la unitat familiar dels propietaris. 

 

El projecte original que s’observa a la figura 1.1, consistia en una planta baixa i una 

planta semisoterrani.  

La planta baixa conté una sala d’estar – menjador, una cuina, dues habitacions, un 

servei i un bar.  

La planta semisoterrani hi havia tres habitacions, un servei i un taller. 
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Planta baixa  

(sup. construïda = 104,39 m²) 

Planta semisoterrani 

(sup. construïda = 64,44 m²) 

    Figura 1.2 Projecte original 
 

La primera ampliació que es va fer va ser la construcció d’un taller amb dues sales a 

la planta baixa. I una terrassa i un traster a la planta primera. Com s’observa a la 

figura 1.3. 
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Planta altell 

(sup. construïda = 7,00 m²) 

Planta baixa 

(sup. construïda=139,17 m²) 

Figura 1.3 Primera ampliació 
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La segona ampliació consistia en habilitar dos habitatges a l’edifici, per això es va 

ampliar la planta semisoterrani, incloent-hi una sala d’estar – menjador, una cuina i 

modificar alguna distribució.. 

 

Aquesta ampliació comportà la creació d’una altra planta semisoterrani, però 

aquesta es deixà sense tancaments, sent així un porxo. Aquestes diferències 

s’observen a la figura 1.4 
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R

H
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Planta semisoterrani -1 

(sup. construïda = 113,80 m²) 

Planta semisoterrani -2 

(sup. construïda=40,48 m²) 

 Figura 1.4 Segona ampliació 

 

La tercera ampliació va ser crear el garatge, una edificació auxiliar que es construí al 

llindar del carrer. Aquest es pot observar a la figura 1.5. 
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GARATGE

 

Planta garatge 

(sup. construïda = 29,15 m²) 

Figura 1.5 Edificació auxiliar 

 

La quarta i ultima reforma va ser la construcció d’un altell a sobre del taller, la 

modificació d’aquest, per així habilitar una altra estança, com es pot observar a la 

figura 1.6. I alguna reforma de la distribució de la planta semisoterrani com s’observa 

a la figura 1.7. 

Sent aquest l’estat actual de l’habitatge. 
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Planta altell  

(sup. construïda = 29,09 m²) 

Planta baixa 

(sup. construïda=139,17 m²) 
 

Figura 1.6 Planta baixa i altell estat actual 
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Planta semisoterrani -1 

(sup. construïda = 113,80 m²) 

Planta semisoterrani -2 

(sup. construïda=40,48 m²) 

Figura 1.7 Plantes semisoterranis estat atual 

 

A continuació s’especifiquen les superfícies de l’habitatge actual. 

- Superfícies útils:  

Planta baixa  Planta semisoterrani -1 

Sala - menjador 50,96 m²  Sala – menjador 2 27,27 m² 

Cuina 13,89 m²  Cuina 2 13,05 m² 

Habitació 1 11,60 m²  Habitació 3 10,19 m² 

Bany 1 3,46 m²  Habitació 4 8,77 m² 

Rentador 1,64 m²  Habitació 5 8,32 m² 

Distribuïdor 5,40 m²  Distribuïdor 2 11,75 m² 

Despatx 11,69 m²  Bany 3 3,89 m² 

Celler 6,98 m²  Rentador 2 1,63 m² 

Bany 2 8,02 m²  Total 84,87 m² 

Total 113,64 m²    
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Planta altell  Planta semisoterrani -2 

Habitació 2 16,09 m²  Porxo 35,30 m² 

Vestidor 4,43 m²    

Total 20,52 m²    

 

Superfícies construïdes: 

 

Planta baixa 139,17 m² 

Planta altell 29,09 m² 

Planta semisoterrani -1 113,80 m² 

Planta semisoterrani -2 40,48 m² 

Garatge 29,15 m² 

Total 351,69 m² 

 

1.1.6 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES 

1.1.6.1 SISTEMA ESTRUCTURAL 

La fonamentació està formada per sabates corregudes i aïllades de formigó en 

massa. A la planta semisoterrani aquestes sustenten un mur de contenció. 

 

L’estructura portant esta formada per parets de càrrega i pilars de maó calat. 

 

Trobem diferents tipologies de forjats: 

Els sostres del garatge, el taller i la planta semisoterrani -1 són unidireccionals 

formats per biguetes de formigó armat autorresistents, recolzades sobre les parets 

de càrrega. 

El sostre de la planta altell és unidireccional format per bigues de fusta recolzades 

sobre les parets de càrrega. 

La coberta de la planta baixa és unidireccional formada per biguetes de fusta, que es 

recolzen sobre dues jàsseres de fusta que suporten uns pilars, i parets de càrrega. 

El sostre planta semisoterrani -2 és unidireccional format per biguetes de formigó 

armat autorresitents, que es recolzen sobre dues IPN-220 i parets de càrrega. 
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1.1.6.2 SISTEMA ENVOLTANT 

La façana té un gruix de 30 cm, formada per paret de càrrega de maó calat de 15 

cm, cambra d’aire de 10 cm i envà interior de 5 cm. No té aïllament. 

L’acabat de les parets exteriors és arrebossat i pintat amb pintura blanca. 

A les parets de la planta baixa hi trobem quatre cadenes cantoneres i tres cadenes 

verticals de maó vist fins a una alçada de 2,20 m. 

 

La coberta del garatge és plana i no transitable, amb acabat de terrat format per 

rajola ceràmica. 

La coberta de l’altell és inclinada a dues aigües i un aiguafons, formada per teula 

romana, amb una pendent del 23%.  

La coberta de la planta baixa és inclinada a dues aigües i un carener, formada per  

teula àrab, amb una pendent del 22%.  

La coberta del despatx és inclinada a una aigua, formada per teula àrab, amb una 

pendent del 20%. 

La coberta de la planta semisoterrani -1 és plana i transitable, amb acabat de terrat 

format per rajola ceràmica. 

 

Els tancaments practicables exteriors de la planta semisoterrani -1 estan formats 

amb perfileria d’alumini i vidre aïllant de dues llunes i cambra d’aire. Amb finestres 

amb dues fulles batents i la balconera amb de dues fulles corredisses.  

Els tancaments practicables de la resta de l’habitatge estan formats amb perfileria de 

fusta i vidre d’una lluna. Amb finestres de fulles batents i fixes. 

Les proteccions solars són porticons exteriors de fusta envernissada. No en 

disposen tots els tancaments. 

 

Les baranes del balcó i la terrassa són d’acer pintat de negre, amb muntants cada 

10-12 cm. L’acer presenta símptomes de corrosió. 

1.1.6.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 

Les divisions interiors estan formades per parets de càrrega de maó calat de 15 cm, i 

envans de 5 cm d’obra de fàbrica de maó. 

 

Trobem diferents tipus de divisions interiors practicables, totes elles de fusta. 
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Portes d’una fulla batent llisa o de plafons i portes vidrieres d’una o dues fulles 

batents. 

1.1.7 SISTEMA D’ACABATS 

L’acabat dels paraments interiors és enguixat i pintat. 

En els paraments dels banys i les cuines és enrajolat fins el sostre.  

La paret de càrrega central de la planta baixa és de maó vist fins a una alçada de 

2,50 m, i les cadenes cantoneres i verticals de les parets de façana també són 

visibles a l’interior. 

 

A la planta baixa els paviments són de rajola ceràmica enrajolada a la mescla.  

El paviment del despatx és de parquet.  

A les habitacions i el distribuïdor de la planta semisoterrani -1 el paviment és de 

suro. 

I a la resta de l’edifici els paviments són de rajola ceràmica enrajolada a junt seguit. 

 

L’acabat del sostre de la sala–menjador de la planta baixa i de l’altell l’estructura que 

el suporta, biguetes de fusta queda a la vista.  

En els sostres de l’habitació, el bany, el rentador i la cuina de la planta baixa hi 

trobem un fals sostre de guix, per així reduir l’alçada. 

En la cuina i el bany de la planta semisoterrani -1 també hi ha fals sostre, però 

aquest és només per passar-hi instal·lacions, ja que no hi ha gaire alçada. 

El sostre de la planta semisoterrani -2 no té acabat. 

A la resta dels sostres el seu acabat és enguixat i pinat. 

1.1.8 URBANITZACIÓ DE LA PARCEL·LA 

El solar no esta delimitat per tanques de separació, tret de la separació a vial. 

A la parcel·la només hi ha una part urbanitzada, l’accés a l’habitatge des del carrer. 

A on hi trobem unes escales que condueixen a l’entrada principal de la planta baixa 

pavimentades amb rajola ceràmica. 

Des d’allà parteixen unes altres escales, també realitzades amb rajola ceràmica, que 

arriben a un replà al nivell de la planta semisoterrani -1, aquest sense pavimentar. 

L’accés al porxo de la planta semisoterrani -2 es realitza amb un petit desnivell no 

pavimentat. 
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A la part del pati de la cuina de la planta baixa hi ha una vorera que envolta la part 

nord-oest d’aquesta, però té un acabat pèssim, barrejant l’ús de diferents materials, 

rajola ceràmica, terratzo, formigó. 

Hi ha unes escales que comuniquen els patis de les cuines de la planta baixa i la 

planta soterrani -1. Aquestes estan formades per blocs de formigó, que degut a 

l’acció erosiva de l’aigua i de la vegetació, han patit deformacions i es troben males 

condicions. 

 

1.1.9 SISTEMES D’INSTAL·LACIONS 

El sistema de sanejament d’aigües residuals és adequat per a les necessitats de la 

casa i s’adequa la normativa vigent. 

 

L’habitatge està proveït d’instal·lació elèctrica a totes les estances, però aquesta no 

compleix la normativa actual, hi ha conductors d’electricitat  molt prims i sense 

protecció i no hi ha els circuits pertinents. 

 

La instal·lació d’aigua és òptima, hi ha el caudal i la pressió correcte a tots el punts 

d’aigua de la  finca sense necessitat d’utilitzar cap mena de regulador. 

 

L’habitatge disposa del servei de gas natural, aquest però només s’utilitza per els 

focs de la cuina de la planta semisoterrani -1, ja que els fogons de la cuina de la 

planta baixa no han estat adaptats i funcionen amb gas butà.  

 

El servei d’aigua calenta sanitària i calefacció es realitza mitjançant una caldera de 

gasoil, aquesta s’ubica al garatge, bastant allunyada del punts de servei requerits, ja 

que el servei de calefacció només el trobem a la planta semisoterrani -1. 

 

Pel que fa a les telecomunicacions l’habitatge té els subministraments de línia de 

telèfon i televisió. 
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1.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC 

Amb la reforma es pretén: 

 

- Adaptar l’habitatge al Codi Tècnic de l’Edificació. 

- Canviar els tancaments exteriors practicables.  

- Aïllar les parets de façana. 

- Fer la instal·lació d’electricitat nova. 

- Aixecar el sostre de la planta semisoterrani -1. 

- Ampliar alguns passos de portes. 

- Unir el garatge a l’edifici, per així tenir-hi accés des de l’habitatge sense sortir 

a l’exterior. 

- Unificar l’edifici en un sol habitatge.  

- Condicionar la parcel·la, creant zones enjardinades.  

 

1.2.1 EL SOLAR 

En la parcel·la objecte del projecte s’ampliarà l’edificació existent de 287,23 m² a 

373,38 m², dels 1.718,50 m² totals de que disposa el terreny. La zona edificada 

continuarà situada a la part superior de la parcel·la i mantindrà la forma escalonada 

per salvar el pendent del solar. Tanmateix mantindrà l’estructura bàsica de la 

construcció inical formada per planta baixa, planta altell, planta semisoterrani -1, i 

planta semisoterrani -2. Com es pot observar a la figura 1.8. 

 

Des del carrer Milpins hi hauran dues entrades, l’entrada per a vehicles que dona al 

garatge, que a l’hora comunica amb la casa, i una entrada de vianants situada al 

costat que dóna accés a les escales per accedir a la porta principal de l’habitatge. 

 

La parcel·la estarà condicionada amb diferents replans enjardinats degut al desnivell 

del solar. 
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Figura 1.8 Parcel·la projectada 

1.2.2 LA PROPOSTA 

Es tracta d’un edifici de quatre plantes, en total 516,71 m² de superfície construïda. 

La planta baixa conté la sala – menjador, la cuina, l’habitació pels convidats, el 

celler, un bany i el rebedor. I a la planta primera hi ha l’estudi i el garatge. Com es 

pot observar a la figura 1.9. 
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Planta primera 

(sup. construïda = 117,65 m²) 

Planta baixa 

(sup. construïda=178,64 m²) 

Figura 1.9 Planta primera i baixa projectades 
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La planta semisoterrani -1 conté quatre habitacions, tres banys, un vestidor i un 

rentador. I la planta semisoterrani -2 hi trobem una sala, el gimnàs i un bany. La 

seva distribució es pot observar a la figura 1.10. 
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Planta primera semisoterrani -1 

(sup. construïda = 138,43m²) 

Planta semisoterrani -2 

(sup. construïda=81,99 m²) 

 Figura 1.10 Plantes semisoterranis projectades 

 

1.2.3 JUSTIFICACIÓ PARAMETRES URBANÍSTICS 

S’han seguit les condicions d’edificació segons la Normativa en vigor del Pla General 

d’Ordenació Urbanística de l’Ajuntament de Dosrius.  

 

- Règim jurídic del sòl: Sòl urbà 

- Zona: zona 7, ciutat jardí 

- Tipus: Edificació aïllada unifamiliar 

- Clau: 7b, semi intensiva 
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Condicions d’edificació: 

 NORMATIVA PROJECTE 

Parcel·la mínima 400 m² 1.718,50 m² 

Ocupació màxima 30 % 21,73% (373,38 m²) 

Alçaria màxima 7 m 6,15 m 

Pendent coberta 35% 22% 

Número de plantes Pb + 1P Pb + 1P 

Separació a carrer 6 m 6,00 m 

Separació a fons 3 m 20,17 m 

Separació a llindars 3 m 3,93 m 

Façana mínima 14 m 32,98 m 

Índex edificabilitat neta 0,6 m² /  m² 0,21 m² / m² 

Sostre màxim de parcel·la 450 m² 357,06 m² 

Edificació auxiliar 35 m² 35 m² 

 

Es compleixen tots els paràmetres urbanístics. 

1.3 QUADRES DE SUPERFÍCIES 

A continuació s’especifiquen les superfícies útils interiors de l’edifici: 

 

Planta baixa  Planta primera 

Sala - menjador 65,44 m²  Garatge 42,05 m² 

Cuina 25,99 m²  Estudi 33,81 m² 

Habitació convidats 10,65 m²  Distribuïdor 2 5,52 m² 

Bany 1 3,26 m²  Total sup. útil 81,38 m² 

Rebedor 6,60 m²    

Distribuïdor 1 10,38 m²    

Celler 24,12 m²    

Terrassa 129,79 m²    

Total sup. útil 146,44 m²    
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Planta semisoterrani -1  Planta semisoterrani -2 

Habitació 1 13,88 m²  Sala 31,17 m² 

Vestidor 14,88 m²  Gimnàs 27,06 m² 

Bany 2 5,58 m²  Bany 5 2,52 m² 

Habitació 2 13,85 m²  Total sup. útil 60,75 m² 

Habitació 3 13,85 m²    

Bany 3 6,71 m²    

Habitació 4 15,78 m²    

Bany 4 4,68 m²    

Rentador 5,93 m²    

Distribuïdor 3 10,51 m²    

Balcó 1 6,18 m²    

Balcó 2 9,98 m²    

Total sup. útil 105,65 m²    

 
A continuació s’especifiquen les superfícies construïdes de l’edifici: 

 

Planta baixa 178,64 m² 

Planta primera 117,65 m² 

Planta semisoterrani -1 138,43 m² 

Planta semisoterrani -2 81,99 m² 

Total sup. construïda 516,71 m² 

 

A continuació s’especifiquen les superfícies construïdes de reforma i ampliació de 

l’edifici: 

 Sup. 
actual 

Sup. 
projecte 

Sup. 
reforma 

Sup. 
ampliació 

Planta baixa 139,17 m² 178,64 m² 139,17 m²  39,47 m² 

Planta primera 29,09 m² 117,65 m² 29,09 m² 88,56 m² 

Planta semisoterrani -1 113,80 m² 138,43 m² 113,80 m² 24,63 m² 

Planta semisoterrani -2 40,48 m² 81,99 m² 40,48 m² 41,51 m² 

Garatge 29,15 m² - - - 

Total sup. construïda 351,69 m² 516,71 m² 322,54 m² 194,17 m² 
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2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  
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2.1 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES 

2.1.1 SISTEMA ESTRUCTURAL 

La fonamentació nova seguirà la mateixa tipologia que l’existent, formada per 

sabates corregudes i aïllades de formigó en massa. A la planta semisoterrani 

aquestes sustenten un mur de contenció. 

L’estructura portant estarà formada per parets de càrrega estructural per a revestir 

de 14 cm de gruix, de maó ceràmic calat de 290 x 140 x 100 mm, i pilars també de 

maó ceràmic calat  de 290 x 140 x 10 mm per a revestir. 

 

Trobarem diferents tipologies de forjats:  

El forjat del garatge serà unidireccional i estarà format per semibiguetes de formigó 

pretesat de 11 cm d'alçària i revoltó de ceràmica per a sostre de 24 + 4 cm i 

intereixos de 60 cm. 

El sostre de la planta primera serà unidireccional i estarà format per bigues de fusta 

de pi insignis de 12 x 22 cm i un panell THERMOCHIP TAH 10-60-19 BAR. 

La coberta de la planta baixa conserva l’antiga forma de dues aigües de l’edificació 

inicial. El forjat estarà format per biguetes de fusta que es recolzaran sobre dues 

jàsseres, de fusta de pi Insignis de 35 x 35 cm recolzades a les parets de càrrega. 

La secció d’aquestes noves jàsseres permetrà eliminar els dos pilars de la sala. 

El forjat de l’ampliació de la sala d’estar menjador estarà format per bigues de fusta 

de pi insignis de 12 x 22 cm i un panell THERMOCHIP TAH 10-60-19 BAR. 

El forjat del distribuïdor i el celler estarà format per semibiguetes de formigó pretesat 

de 11 cm d'alçària i revoltó de ceràmica per a sostre de 18 + 4 cm i intereixos de 60 

cm. 

Els sostres de la planta semisoterrani -1 i -2 seran unidireccionals i estaran formats 

per semibiguetes de formigó pretesat de 11 cm d'alçària i revoltó de ceràmica per a 

sostre de 20 + 4 cm i intereixos de 60 cm. El sostre de la planta semisoterrani -1 

s’haurà de construir de nou per així guanyar alçada, ja que l’actual no compleix amb 

el Codi Tècnic. 

2.1.2 SISTEMA ENVOLTANT 

La façana tindrà un gruix de 30 cm, formada per paret de càrrega de 14 cm de gruix, 

de maó ceràmic calat de 290 x 140 x 100 mm, aïllament amb planxes de poliestirè 
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expandit EPS de 50 mm de gruix, càmera d’aire de 5 cm, i full interior format per 

envà de 4 cm de gruix de maó foradat senzill. 

 

Les parets exteriors estaran revestides amb un estuc monocapa amb un acabat 

rugós.  

 

La coberta de la planta baixa aprofitarà l’actual, que és inclinada a dues aigües i un 

carener, formada per teula àrab, amb una pendent del 22%.  

La coberta del garatge serà plana enjardinada del tipus extensiu convencional, amb 

formació de pendents amb formigó cel·lular, aïllament amb planxes de poliestirè 

expandit, capa separadora amb geotèxtil, impermeabilització i protecció antiarrels 

amb membrana formada de dues làmines, capa separadora, retenidora drenant i 

filtrant de poliestirè amb dos geotèxtils i substrat de terra vegetal de 10 cm de gruix. 

La coberta de la planta primera i de l’ampliació de la planta baixa serà plana 

enjardinada del tipus extensiva convencional, amb formació de pendents amb 

formigó cel·lular, impermeabilització i protecció antiarrels amb membrana formada de 

dues làmines, capa separadora amb geotèxtil, capa retenidora i drenant amb làmina 

nodular de polietilè d'alta densitat, capa filtrant amb geotèxtil i substrat de terra 

vegetal de 10 cm de gruix. 

La coberta de la planta semisoterrani -1 serà plana i transitable formada per una 

barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè, formació de pendents amb 

argila expandida abocada en sec, capa de protecció de morter de ciment, capa 

separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de betum modificat 

i acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica. 

 

Per els tancaments practicables exteriors s’utilitzarà perfileria d’alumini lacat i vidre 

aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6 + 8 + 4 mm 

 

Les proteccions solars seran persianes enrotllables d’alumini, (allà on hi hagi 

estances que ho requereixen) del mateix color i material que els tancaments 

exteriors. 

 

Les baranes del balcons i la terrassa estaran formades per tubs d’acer inoxidable 

austenític i vidre laminar  de 3 + 3 mm. 
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2.1.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 

Les divisions interiors seran formades per parets de càrrega de maó ceràmic calat 

de 290 x 140 x 100 mm, i envans d'obra de fàbrica formats per una peça ceràmica 

de gran format de 600 x 250 x 70 mm. 

 

Els tancaments practicables interiors es realitzaran amb fusta de sapel·li 

envernissada, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-

fungicida i dues d'acabat. 

2.1.4 SISTEMA D’ACABATS 

L’acabat dels paraments interiors consistiran en enguixat reglejat amb acabat lliscat, 

i pintat, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues 

d'acabat. 

En els banys i a la cuina l’acabat dels paraments sera enrajolat, amb rajola de 

ceràmica esmaltada mat, fins al sostre. 

 

El paviment dels banys, la cuina, el rentador, el celler i el garatge,  es realitzaran 

amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de forma rectangular o quadrada. 

El paviment interior de la resta de l’habitatge serà amb parquet flotant de posts 

multicapa amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de faig natural 

envernissat, de gruix total 14 mm, amb unió per a encolar, col·locat sobre làmina de 

polietilè expandit de 3 mm de gruix. 

 

L’acabat dels sostres, majoritàriament, consistirà en enguixat reglejat amb acabat 

lliscat, i pintat, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues 

d'acabat. Excepte els sostre de la planta primera i el de l’ampliació de la sala d’estar 

menjador que el seu acabat serà el del panell, fris de fusta d’avet. 

 

A la cuina i l’habitació dels convidats es col·locarà un cel ras de plaques d'escaiola 

per a revestir. 
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2.1.5 URBANITZACIÓ DE LA PARCEL·LA 

El solar es delimitarà amb tanques de separació, formades per maó ceràmic calat 

fins a una alçada de 60 cm, i fins a una alçada de 1,80 m filats de malla a torsió 

simple. A la separació a vial en comptes de filats es col·locaran tanques d’alumini. 

 

La construcció de quatre murs de contenció de formigó armat permetrà formar tres 

replans al solar. 

Al replà més baix es col·locarà gespa artificial. 

La resta de replans s’hi aplicarà grava. 

L’acabat dels paviments exteriors, terrasses, escales i voreres, serà de rajola de gres 

porcellànic premsat esmaltat. 

2.1.6 SISTEMES D’INSTAL·LACIONS 

2.1.6.1 INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ 

Els baixants i peces especials, tubs i sifons per a l’evacuació de sanitaris, seran amb 

tub de PVC, sèrie U. 

La pendent mínima dels conductes serà del 2 %. 

L’evacuació de l’habitatge es connectarà al tub principal existent que compta amb un 

sifó de Ø200 mm registrable pel seu manteniment. 

Hi ha una única connexió a la xarxa municipal de clavegueram, aquesta se situa a la 

part inferior dreta de la parcel·la, i es connecta al clavegueram municipal que passa 

per la Ronda Francesc Macià. 

2.1.6.2 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 

Tota la instal·lació nova partirà del comptador existent.  

 
Els serveis d’alimentació seran els grafiats als plànols corresponents. 

 
Les escomeses i canonades vistes, a l’interior de l’edifici, tant d’aigua calenta com 

d’aigua freda, estaran calorifugades per tal d’evitar condensacions i possibles 

gelades utilitzant coure o conducte multicapa.  

Les conduccions d’aigua calenta encastades estaran aïllades amb un embolcall que 

permet les seves dilatacions.  
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No s’admetran regates en sentit horitzontal a les parets de càrrega o pilars. 

 
S’instal·laran aixetes de pas a l’entrada de cada bany i a la cuina. 

2.1.6.3 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 

La instal·lació nova parteix del comptador existent. 

 

El grau d’electrificació serà elevat, tindrà una potència de 9.200kW. 

 

Els aparells previstos són l’enllumenat, les preses de corrent d’ús general i la nevera, 

el forn, la rentadora, el rentaplats i la caldera, les preses de corrent del banys i 

auxiliars de la cuina, l’assecadora i previsió per el sistema d’alarma. En total 12 

circuits. 

 

Es col·locarà un quadre de protecció al rebedor, amb els corresponents interruptors 

automàtics tipus ICP-M i PIA, interruptors diferencials i protectors per a 

sobretensions amb IGA., i un subquadre a la part inferior de les escales que 

comuniquen la planta baixa amb la planta semisoterrani -1. 

 

Els cables s’encastaran amb tubs protectors flexibles i es faran les derivacions a les 

corresponents caixes registradores amb regletes.  

 

Els punts de llum i preses de corrent es col·locaran tal i com queda reflectit als 

plànols del projecte. 

2.1.6.4 INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I GAS 

La instal·lació de calefacció prevista serà monotubular, ja que així es pot encastar. 

En la instal·lació s’efectuaran 6 anells en tub multicapa (alumini + polietilè) de Ø 18 

mm, degudament protegit i radiadors d’alumini. 

Segons els càlculs, la instal·lació constarà de 31 radiadors amb les seves 

corresponents aixetes, purgadors, suports, etc. 

S’instal·laran 3 termòstats ambient per diferenciar les diferents zones, de dia, de nit i 

d’oci. 
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La caldera serà mixta instantània, per a la calefacció i l’aigua calenta sanitària de 

gas model ISOMAX CONDENS F-35 de Saunier Duval, de 35 kW. 

 

Es modificarà la instal·lació de gas per a alimentar la caldera i s’adequa la instal·lació 

dels focs de la cuina al gas natural, instal·lant les aixetes de pas corresponents. 

2.1.6.5 INSTAL·LACIONS D’AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 

S’instal·laran preses de televisió i de telèfon segons el plànols. 

 

La instal·lació de telèfon partirà de l’escomesa existent. 

 

En la instal·lació receptora de telecomunicacions es mantindrà l’antena actual. 

 

Els cables aniran encastats en tubs protectors flexibles i es faran les derivacions a 

les corresponents caixes registradores. 

 

S’instal·larà un conjunt de porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i 

polsador, el conjunt comptarà amb 5 telèfons terminal interiors, fonts d’alimentació i 

obreportes automàtic.  
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3 PROCÉS CONSTRUCTIU 
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3.1 CRITERIS D’ACTUACIÓ GENERALS 

3.1.1 ENDERROC 

El sistema d’enderroc previst és el de “element a element”, preferentment els 

enderrocs es realitzaran amb mitjans manuals. 

Els elements estructurals s’enderrocaran en l’ordre invers a l’execució per a la seva 

construcció i seguint els següents criteris: 

 

- Descendent planta a planta. 

- Alleugerant les plantes de forma simètrica. 

- Alleugerant la càrrega que gravita en els elements abans d’enderrocar-los. 

- Apuntalant els elements en voladís. 

- Enderrocant les estructures hiperestàtiques en l’ordre que impliqui menys 

fletxes, girs i desplaçaments. 

 

Cal començar l’enderroc dels elements constructius compostos amb diversos 

materials, pels de revestiment i acabar pels de suport. 

3.1.1.1 DESMUNTATGE D’INSTAL·LACIONS 

El desmantellament de les instal·lacions s’iniciarà un cop s’hagin anul·lat els serveis 

generals de l’habitatge. 

L’ordre d’execució ha de ser l’invers al d’instal·lació, de manera que no afecti 

l’estabilitat dels elements de suport existents. 

Quan les conduccions són encastades si el desmuntatge no es pot fer amb prou 

seguretat, s’han de desmuntar a terra, una vegada s’ha enderrocat l’element 

constructiu de què formen part. 

3.1.1.2 DESMUNTATGE DE MATERIALS DE REVESTIMENT I ACABAT 

Cal comprovar que no estiguin sotmesos a esforços i que no formin part de cap 

element portant, com és el cas de: 

- Aplacats de pedra que arriben des de terra fins al sostre i que participen com 

una part més en la secció portant d’un element. 

- Paviments hidràulics que poden formar part de la secció resistent útil del 

sostre. 
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3.1.1.3 DESMUNTATGE DE LA COBERTA 

Es començarà el procés de desmuntatge de la coberta pels elements que 

sobresurten de la coberta (xemeneies). 

El desmuntatge de cobertes inclinades s’ha d’iniciar pel carener, seguint el sentit 

descendent, fins als aiguafons i ràfecs. El procés ha de seguir un ordre simètric de 

manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri de càrregues. 

La coberta es desmuntarà des de les capes  situades més a l’exterior cap a les 

interiors. Es començarà per la teula, tot seguit la placa de suport i, finalment, 

l’estructura de la coberta. 

En les cobertes planes si la capa de formació de pendents és solidària o del mateix 

material que el sostre, l’enderroc s’ha de fer conjuntament. 

3.1.1.4 DEMOLICIÓ D’ENVANS I PARETS INTERIORS 

Cal comprovar sempre si els envans i les parets interiors de l’edifici estan o no 

sotmesos a càrregues verticals originades per una transmissió del sostre per 

excessiva deformació. Si el sostre s’ha deformat i transfereix càrrega a l’envà, cal 

estintolar-lo abans de desmuntar-lo. 

S’enderrocaran des de la part superior fins a la part inferior, desmuntant la fusteria 

que es trobi en ella. 

3.1.1.5 DEMOLICIÓ DE PARETS DE FAÇANA 

Si la paret de façana forma part de l’estructura de l’edifici, en general cal 

desmantellar prèviament tots els elements constructius situats per sobre. Si la paret 

només té funció de tancament, s’ha de desmantellar després d’haver enderrocat el 

sostre superior o la coberta i abans que el sostre o les bigues les quals recolza. 

En l’enderrocament de les parets, es realitzarà en primer lloc la fulla interior i 

finalment la fulla exterior, ambdues des de la part superior fins a l’inferior, 

desmuntant la fusteria que es trobi en ella. 

Si la paret de façana forma part de l’estructura, en cas de desmuntar la fusteria 

prèviament és recomanable estintolar l’obertura de la paret. 

3.1.1.6 DEMOLICIÓ DE SOSTRES I BIGUES 

Prèviament a la demolició cal estintolar: 

- les seccions en voladís. 
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- el tram central de crugia que no es talla, quan les biguetes són contínues en 

dos trams consecutius. 

- quan s’observi que el sostre s’ha deformat excessivament o que ha cedit. 

 

Els estintolaments s’han de fer en sentit ascendent, de baix a dalt, en sentit contrari 

al procés de demolició. 

El procés de demolició es començarà pels trams en voladís. 

Com que els sostre estan formats per elements lineals prefabricats o fusta en primer 

lloc cal observar l’estat dels extrems sobre els suports. 

El desmuntatge de les biguetes s’iniciarà amb l’estintolament o la suspensió de la 

bigueta i, tot seguit, es tallarà els extrems a toca dels suports. 

3.1.1.7 DEMOLICIÓ D’ESCALES 

En l’enderroc d’escales, cal desmuntar primer els materials dels graons i els 

rebliments, i es continuarà des de la part superior fins a la part inferior. 

3.1.1.8 DEMOLICIÓ DE PILARS 

Quan s’ha desmantellat les seccions de sostre, les bigues i tots els elements que 

carreguen sobre el pilar se suport, s’ha de procedir a tallar-lo pel pla de la base. 

3.1.2 CONDICIONAMENT DEL TERRENY 

Es netejarà i s’esbrossarà el terreny, es talarà els arbres corresponents i 

posteriorment, es realitzarà el moviment de terres necessari per situar l’edificació a la 

cota assenyalada, deixant el terreny compactat per rebre la fonamentació. 

3.1.2.1 BUIDAT DEL TERRENY 

S’assegurarà l’estabilitat dels talussos i parets de totes les excavacions que es 

realitzin, i s’aplicaran oportunament els mitjans de sosteniment, entibació, reforç i 

protecció superficial del terreny apropiats, a fi d’impedir despreniments i 

esllavissades que poguessin causar danys a persones o a les obres. 

S’adoptaran les mesures necessàries per evitar l’entrada d’aigua i mantenir lliure 

d’aigua la zona de les excavacions. 

Sense bastaixes: El buidat es realitzarà en franges horitzontals d’alçada no major de 

1,50 m o de 3 m, segons s’executi a mà o a màquina, respectivament. 
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Amb bastaixes: una vegada replantejats els bastaixes s’iniciarà, per un dels extrems 

del talús, l’excavació alternada dels mateixos. Els bastaixes es realitzaran, en 

general, començant per la part superior quan es realitzin a mà i per la seva part 

inferior quan es realitzin a màquina. 

3.1.2.2 RASES I POUS 

L’excavació es realitzarà fins arribar a la profunditat assenyalada i fins obtenir-se una 

superfície ferma i neta a nivell o escalonada. El començament de l’excavació de 

rases o pous, quan sigui per a fonaments, s’acopiarà quan es disposi de tots els 

elements necessaris per procedir a la seva construcció, i s’excavaran els últims 30 

cm en el moment de formigonar. 

Els pous, junt a fonamentacions pròximes i de profunditat major que aquestes, 

s’excavaran amb les següents prevencions: 

- Reduint, quan es pugui, la pressió de la fonamentació pròxima sobre el 

terreny, mitjançant estontolament. 

- Realitzant els treballs d’excavació i consolidació en el menor temps possible. 

3.1.3 MURS DE CONTENCIÓ 

En els murs de contenció el procediment a seguir serà: 

En cas de bastaixes, aquests començaran per la part superior quan es realitzin a 

mà i per l’inferior quan es realitzin a màquina. S’acotarà, en cas de realitzar-se a 

màquina, la zona d’acció de cada màquina. 

Un cop replantejats en el front del talús, els bastaixes s’iniciaran per un dels 

extrems, en excavació alternada. 

Es disposarà al fons de l’excavació una capa de formigó de neteja. 

Es disposarà la ferralla amb els separadors pertinents per garantir-ne els 

recobriments. 

Es començarà per l’armadura de la sabata del mur, recolzant-la sobre 

separadors, deixant les armadures necessàries en espera. 

Es col·locarà l’armadura del fust del mur. 

S’encofrarà el mur marcant a l’encofrat l’alçada del formigó. 

Es col·locarà la ferralla de cèrcols i bigues de coronació. 

Es formigonarà el mur a excavació plena. 
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Es realitzarà la bolcada de formigó des d’una alçada no superior a 1 m, bolcant-

se i comptactant-se per tongades de no més de 50 cm d’espessor, ni majors que 

la longitud del vibrador, de forma que s’eviti la disgregació del formigó i els 

desplaçaments de les armadures. En general, es realitzarà el formigonament del 

mur, o el tram del mur entre juntes verticals, en una jornada. De produir-se juntes 

de formigonament es deixaran lligades, picant la seva superfície fins deixar els 

àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de procedir novament al 

formigonament. 

Es desencofrarà. 

3.1.4 FONAMENTS 

El fons de l’excavació s’anivellarà bé perquè la superfície quedi sensiblement 

d’acord amb el projecte, i es netejarà i compactarà lleugerament. 

L’acabament de l’excavació en el fons i parets de la mateixa, ha de tenir lloc 

immediatament abans d’executar la capa de formigó de neteja. Si no fos possible, 

s’ha de deixar l’excavació a 10 a 15 cm per sobre de la cota definitiva de 

fonamentació fins al moment  de formigonar. 

Sobre la superfície de l’excavació es disposarà una capa de formigó de neteja amb 

un espessor mínim de 10 cm creant una superfície plana i horitzontal de recolzament 

de la sabata 

Es disposarà la ferralla amb els separadors pertinents per garantir-ne els 

recobriments, i enllaçant les armadures verticals  de pilars o murs. 

El formigó es bolcarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del 

ferm fins la cota de la sabata, evitant la seva caiguda lliure.  

Si les parets de l’excavació no presenten una cohesió suficient s’encofraran per 

evitar els despreniments. 

Las sabates aïllades es formigonaran d’una sola vegada. 

A les sabates contínues poden realitzar-se juntes de formigoneig. 

3.1.5 ESTRUCTURA 

3.1.5.1 ESTRUCTURES D’ACER 

L’estructura es realitzarà en el taller procurant reduir al màxim les unions a efectuar 

a l’obra. 
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Si tots eles elements rebuts en obra han estat recepcionats prèviament en taller, els 

únics problemes que es poden plantejar durant el muntatge son els deguts a errors 

comesos a l’obra que ha de sustentar l’estructura metàl·lica, com replanteig i 

anivellament en cimentacions. 

3.1.5.2 FÀBRICA ESTRUCTURAL 

Es replantejarà en primer lloc la fàbrica a realitzar. Posteriorment per a l’alçat de la 

fàbrica es col·locaran A cada cantonada de la planta una mira recta i aplomada, amb 

les referències precises a les alçades de les filades, i es procedirà a la llinyola dels 

cordills entre les mires, recolzades sobre les seves marques, que s’elevaran amb 

l’alçada d’una o vàries filades per assegurar l’horitzontalitat d’aquestes. 

Les peces, fonamentalment les d’argila cuita s’humitejaran, durant uns minuts, per 

aspersió o immersió abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin 

aigua al morter. 

Les peces es col·locaran sempre a refrec, sobre una capa de morter, fins que el 

morter vessi per la juntura de filada i per la juntura vertical. No es mourà cap peça 

després d’haver efectuat l’operació de refrec. 

Si fos necessari corregir la posició d’una peça, es traurà, retirant també el morter. 

Les fàbriques hauran d’aixecar-se per filades horitzontals a tota l’extensió de l’obra, 

sempre que sigui possible. 

És recomanable que els murs que es vinculen s’aixequin de manera simultània i 

degudament travats entre si. 

Les obertures portaran un dintell resistent, prefabricat o realitzat in situ d’acord amb 

la llum a salvar. 

Quan es consideri que el murs estan arriostrats pels forjats, s’enllaçaran a aquests 

de forma que es puguin transmetre les accions laterals. 

3.1.5.3 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

Es comprovarà el replanteig de suports. 

En l’apuntalament es disposaran dorments de repartiment per al recolzament dels 

puntals. Els taulons duran marcada l’alçada a formigonar. Les juntes dels taulons 

seran estanques, en funció de la consistència del formigó i forma de compactació. 

S’unirà l’encofrat a l’apuntalament, impedint tot moviment lateral o inclús cap a dalt 

(aixecament), durant el formigonat En els forjats de biguetes armades es col·locaran 
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els apuntalaments anivellats amb els recolzaments i sobre aquests es col·locaran les 

biguetes. En els forjats de biguetes pretesades es col·locaran les biguetes ajustant a 

continuació els apuntalaments. 

Es col·locaran les armadures sobre l’encofrat, amb els seus corresponents 

separadors. 

En la col·locació de les plaques metàl·liques d’encofrat i posterior bolcatge de 

formigó, s’evitarà la disgregació del mateix, picant-se o vibrant-se sobre les parets 

de l’encofrat. 

El desencofrat es realitzarà sense cops i sense sacsejades. 

El forjat acabat presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les 

formes i textures d’acabament en funció de la superfície encofrant. 

3.1.6 ESTINTOLAMENTS 

Per a la realització dels estintolaments es procedirà primer de tot a col·locar els 

puntals a una distància variable segons l’element a estintolar, i a una distància 

d’aquest de 65 cm. Seguidament es procedirà a l’enderroc de l’element en sentit 

ascendent, de baix a dalt, en sentit contrari al procés de demolició. Tot seguit es 

col·locarà l’element estructural (biga, pilar) per a la sustentació de l’element a 

estintolar. I finalment, es procedirà a retirar els puntals. 

3.1.7 REVESTIMENTS DE PARAMENTS 

3.1.7.1 GUARNITS 

La pasta de guix s’utilitzarà immediatament després del seu amassat, sense addició 

posterior d’aigua. S’aplicarà la pasta entre regles, prement-la contra la superfície, 

fins enrasar amb elles. L’espessor del guarnit serà de 12 mm i es tallarà en les 

juntes estructurals de l’edifici. Quan l’espessor del guarnit sigui superior a 15 mm, es 

realitzarà per capes successives d’aquest espessor màxim, previ fraguat de 

l’anterior, acabada ratllada per millorar l’adherència. 

S’evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el fraguat. 

3.1.7.2 ARREBOSSATS 

En cas d’arrebossat estès amb morter preparat de resines sintètiques: s’iniciarà 

l’estesa per la part superior del parament. El morter s’aplicarà amb llana i la 
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superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². L’espessor de 

l’arrebossat no serà inferior a 1 mm. 

En cas d’arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques: s’aplicarà 

el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions; la 

superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². L’espessor total de 

l’arrebossat no serà inferior a 3 mm. 

3.1.7.3 PINTATS 

La temperatura ambient no serà major de 28 º C a l’ombra ni menor de 12 º C durant 

l’aplicació del revestiment. L’assolellada no incidirà directament sobre el pla 

d’aplicació. En temps plujós es suspendrà l’aplicació quan el parament no estigui 

protegit. No es pintarà amb vent o corrents d’aire per la possibilitat de no poder 

realitzar els empalmes correctament davant del ràpid secat de la pintura. 

Es deixarà transcórrer els temps de secat especificat pel fabricant. Així mateix 

s’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període de secat, la manipulació 

i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió. 

3.1.8 REVESTIMENTS DE TERRES I ESCALES 

3.1.8.1 REVESTIMENTS DE FUSTA 

Col·locació de tarima flotant: 

Es disposarà sobre el suport una làmina d’espuma de polietilè d’un gruix mínim de 

2mm. Les bandes s’hauran de col·locar en sentit perpendicular als posts. Si les 

dimensions dels locals sobrepassen certs límits, hauran de disposar-se juntes 

d’expansió per absorbir els moviments d’inflor i merma que sofreixen aquest tipus de 

paviments. Aquestes juntes d expansió seran d’una amplada mínima de 10 mm. Els 

posts hauran d’encolar-se en tot el seu perímetre (testes i cantells).  

3.1.8.2 REVESTIMENTS CERÀMICS 

Es recomanable, al col·locar, barrejar peces de varies caixes. Les peces ceràmiques 

es col·locaran sobre la massa estesa pressionant-la mitjançant lleugers cops amb 

una maça de goma i moure-les lleugerament fins aconseguir l’aplastament total dels 

solcs de l’adhesiu per aconseguir un contacte ple. Les rajoles es col·locaran durant 

el temps obert de l’adhesiu, abans que es formi una pel·lícula seca en la seva 
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superfície que eviti l’adherència. Es recomana estendre l’adhesiu en trossos no 

majors de 2 m². 

La separació mínima entre rajoles serà de 1,5 mm. En cas de suports deformables, 

la separació entre rajoles serà major o igual a 3 mm. 

Es deixaran juntes de moviment perimetrals per tal d’evitar el contacte de l’enrajolat 

amb altres elements tals com parets, pilars i elevacions de nivell. Es pot prescindir 

d’elles en recintes amb superfícies menors de 7 m². Han de ser juntes contínues 

amb una amplada major o igual de 5mm. 

3.1.9 FALSOS SOSTRES 

Es col·locaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement 

repartits per m². 

En cas de fixacions metàl·liques i tiges suspensores, aquestes es disposaran 

verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. 

En cas de planxes d’escaiola, aquestes es disposaran sobre regles que permetin el 

seu anivellament, col·locant les unions longitudinalment en el sentit de la llum rasant, 

i les unions transversals alternades. 

Les planxes perimetrals estaran separades 5mm dels paraments verticals. 

Las juntes de dilatació es disposaran cada 10 m. 

3.2 DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

De manera orientativa, es descriuen els punts a seguir durant l’obra, encara que 

segons com transcorri l’obra si el constructor i l’encarregat de l’obra creuen 

convenient modificar algun punt, es prendran les mesures i prevencions adequades 

per a la seva modificació. 

 

Les activitats a seguir són les següents: 

 

- Enderroc. 

- Condicionament del terreny. 

- Fonamentació. 

- Estintolaments. 

- Estructura. 
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- Tancaments. 

- Instal·lacions. 

- Acabats. 

- Urbanització. 

- Jardineria. 

 

Totes les fases es realitzaran seguint els criteris esmentats a l’apartat dels criteris 

d’actuació generals i el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

3.2.1 CONDICIONAMENT DE LA PARCEL·LA 

La primera activitat a realitzar serà l’enderroc del garatge. Per així tenir accés a la 

part inferior del terreny per la banda nord, la part més continua de la parcel·la. 

 

Es condicionarà el terreny de la parcel·la. 

Es netejarà i s’esbrossarà tot el terreny, es talarà els arbres corresponents i 

posteriorment, es realitzarà el moviment de terres necessari per a poder realitzar els 

murs de contenció de la part inferior de la parcel·la, deixant el terreny compactat per 

rebre la fonamentació. 

3.2.2 MURS DE CONTENCIÓ 

Es realitzaran els murs de contenció M1, M2 i M2’. 

El mur de contenció M2’ es realitzarà en bastaixes, la quantitat i l’ordre d’actuació 

serà el grafiat en els plànols. 

3.2.3 PLANTES  SEMISOTERRANIS -1 I -2 

Es desmuntarà el sostre de la planta semisoterrani -1. 

Començant pels elements de revestiment i acabats i continuant per l’estructura. 

Tot seguit es procedirà a l’enderroc dels sistemes de compartimentació, els envans i 

la fusteria interior, i dels envoltants, la façana. Procurant no malmetre els elements 

que no s’han d’enderrocar. 

 

Es buidaran terres fins a la profunditat  indicada i s’excavaran les rases per a la 

realització de la planta semisoterrani -2, deixant el terreny compactat per a rebre la 

fonamentació. 
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Es construirà el mur de contenció de la planta semisoterrani -2, i el mur M3. 

Aquests es realitzaran en bastaixes, tal i com està grafiat en els plànols. 

Tot seguit es realitzaran els fonaments, la solera, i la xarxa horitzontal de 

sanejament de la planta semisoterrani -2. 

 

Es realitzarà l’estructura de la planta semisoterrani -2 començant per les parets de 

càrrega, i tot seguit es realitzarà el forjat unidireccional de semibiguetes de formigó 

pretesat. 

 

Es procedirà a la realització del sistema estructural de la planta semisoterrani -1. 

Es realitzaran les parets estructurals i els pilars, i a continuació es procedirà a la 

construcció del sostre d’aquesta. 

3.2.4 PLANTES BAIXA I PRIMERA 

Es realitzaran els enderrocs de la zona del despatx, començant amb el desmuntatge 

de la coberta i seguint amb el forjats i les parets, procedint de dalt a baix, ordre 

invers al de la construcció. 

Es procedirà a l’excavació de les rases per a la nova fonamentació de la planta 

baixa, de la planta primera i del garatge. I es realitzarà la xarxa horitzontal de 

sanejament d’aquestes plantes. 

 

Es construirà la paret i la biga 1 que suportaran la coberta inclinada i el nou forjat de 

la planta baixa, adaptant la coberta a les noves dimensions. 

 

Es construiran les parets de càrrega que suportaran els sostres de la planta baixa. El 

de l’estudi que serà de semibiguetes de formigó pretesat i el de l’ampliació de la sala 

d’estar menjador, que serà de biguetes de fusta. 

 

Es procedirà a la construcció de les parets estructurals de la planta primera, l’estudi i 

el garatge. I a continuació es construiran els forjats de semibiguetes de formigó 

pretesat i el de biguetes de fusta. 

 

Es procedirà a fer els estintolaments E3, E4 i E5. L’ordre serà E5, E3 i E4. 

Es realitzaran els estintolaments E1 i E2. Donant per acabat el sistema estructural. 
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3.2.5 TANCAMENTS PARCEL·LA 

Es muntaran les escales exteriors de la part inferior de la parcel·la. 

Es realitzaran tots els tancaments de la parcel·la. 

3.2.6 TANCAMENTS, INSTAL·LACIONS I ACABATS 

Es procedirà a construir tots els tancaments, tant interiors com exteriors. 

Les parets de façana, els envans interiors, i la fusteria exterior. 

 

Es col·locaran tots els conductes i accessoris d’instal·lacions que aniran encastats. 

La xarxa vertical de sanejament i de ventilació, els baixants.  

Les canonades d’aigua, els cables d’electricitat i de telecomunicacions, i els tubs de 

calefacció i gas. 

Es realitzaran els acabats, col·locant els paviments, tant el de rajola de gres com el 

parquet. 

S’enguixaran o enrajolaran les parets, segons es descriu en la memòria constructiva. 

Es col·locaran els tancaments i divisòries practicables interiors. 

 

Es pintaran les parets i sostres. 

S’instal·laran les baranes, compostes per passamans i muntants d’acer inoxidable i 

vidre laminar. 

 

Es procedirà al muntatge dels mobles de la cuina. 

 

Es col·locaran tots els elements de les instal·lacions vistos. 

Els marcs i les tecles dels mecanismes d’electricitat i telecomunicacions. 

Els sanitaris i les griferies dels banys i la cuina. 

S’instal·laran els radiadors i la caldera de la calefacció. 

3.2.7 URBANITZACIÓ PARCEL·LA 

Es realitzaran els paviments, les escales i l’enllumenat exteriors. 

 

S’enjardinaran els exteriors plantant els arbres, els arbustos,  i es col·locarà la gespa 

i la grava. 
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4 COST ECONÒMIC 
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4.1 RESUM DEL PRESSUPOST 

 CAPÍTOL      EUROS  % 
           

01  Enderrocs     13.446,45  5,77 
           

02  Condicionament del terreny   8.500,37  3,65 
           

03  Fonamentació     12.346,32  5,30 
           

04  Estructures     35.759,12  15,34 
           

05  Cobertes     23.769,40  10,20 
           

06  Tancaments i divisòries    10.312,67  4,42 
           

07  Paviments i revestiments    41.025,66  17,60 
           

08  Tancaments i divisòries practicables  19.185,39  8,23 
           

09  Instal·lacions d'evacuació    6.114,77  2,62 
           

10  Calefacció     19.604,11  8,41 
           

11  Electricitat     10.132,46  4,35 
           

12  Instal·lacions de lampisteria   11.596,63  4,97 
           

13  Instal·lacions d'audiovisuals i de comunicació  1.783,19  0,76 
           

14  Equipaments     6.350,87  2,72 
           

15  Urbanització     13.218,75  5,67 
              

           
   TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL  233.146,17   
           

  14,00% 
Despeses 
Generals  32.640,46     

  6,00% Benefici Industrial  13.988,77     
  10,00% Honoraris Tècnics  23.314,62     
           
     SUMA DE D.G. I B.I. 69.943,85   
           
     SUBTOTAL  303.090,01   
           
  10,00% IVA   30.309,00  30.309,00   
           
   TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA  333.399,02   
           
   TOTAL PRESSUPOST GENERAL  333.399,02   
           
Puja el pressupost general a l'esmentada quantitat de      
TRES-CENTS TRENTA-TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb DOS CÈNTIMS 
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4.2 VALORS BÀSICS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Les construccions es valoren a partir del mòdul M, que expressa el cost del m2
 d'una 

construcció d'ús residencial plurifamiliar de categoria mitjana.  

 

La quantia del mòdul M es corregeix, en cada cas, per coeficients o factors 

expressius de l'ús i de la qualitat o categoria de les construccions.  

 

D’acord amb el número 146 de la publicació “EME DOS, Agenda de la construcción”, 

corresponent al 4rt trimestre de 2012, el cost per m2
 d’execució material d'una 

construcció d'ús residencial plurifamiliar de categoria mitjana, entre mitgeres, similar 

a la dels habitatges plurifamiliars en illa tancada de caràcter urbà de la categoria 

quarta del quadre de coeficients del valor del Reial decret 1020/1993 oscil·la, a 

Catalunya, entre un màxim de 780,53 € i un mínim de 609,92 €, segons la superfície 

de l’habitatge.  

Si s'afegeix a aquesta última xifra de 609,92 €, un 14% en concepte de despeses del 

constructor i un 6% corresponent al benefici industrial propi de l’activitat empresarial, 

i també s’afegeix un 10% per honoraris dels tècnics que intervenen en la 

construcció, llicencies i assegurances, resulta un cost unitari mínim de 609,92 x 1,30 

= 792,90 €. Això no obstant i atesa la ponderació amb que s’actua, el valor del mòdul 

M es fixa en 720 €. En conseqüència, M = 720 €.  

 

Els dos factors multiplicadors del mòdul M es refereixen, respectivament, a la 

tipologia i a la qualitat de les construccions.  

A l'hora de determinar-los s'ha considerat com a guia el quadre de coeficients de 

valors de les construccions del Reial decret 1020/93, així com els costos d'edificació 

de les diferents tipologies de les publicacions tècniques "Boletín Económico de la 

Construcción", "Construc" i "Eme Dos"; també s’han considerat els preus de 

referència per al visat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, els costos de 

construcció d’edificis tipus dels “Preus de referència d’obra nova d’edificació” de 

l’Institut de Tecnologia de Catalunya i els “Indicadors de referència de costos de 

l’edificació d’habitatge protegit de Catalunya” del Pacte nacional per a l’habitatge 

2007-2016.  

 



PROJECTE EXECUTIU D’INTERVENCIÓ SOBRE CONSTRUCCIONS EXISTENTS 51 

Els factors ha tenir en compte en aquest projecte són: 

 

• Factor per la tipologia de l’habitatge: 

o Habitatge unifamiliar aïllat : 1,25 

• Factor de les diverses qualitats de les construccions o edificacions: 

o Habitatge unifamiliar aïllat: 

� Qualitat mitjana: 1,00 

 

Per tant el valor de les construccions, segons la tipologia i la qualitat, en m2 

construïts ha tenir en compte és: 

720 · 1,25 · 1 = 900 € / m2 

4.3 COMPARATIVA DE COSTOS 

Segons el valor bàsic de la construcció, realitzar un projecte d’obra nova com el 

projectat tindria uns costos de: 

 

900 € / m2 · 516,71 m2 = 465.039,00 € 

 

Els costos de la realització del projecte de reforma de l’habitatge són: 

 

303.090,01 € 

 

Com es pot apreciar en els càlculs, el preu final augmenta notablement a l’hora de 

realitzar el projecte d’obra nova. En el projecte de reforma s’aprofiten part de les 

construccions inicials, reduint el cost en totes les fases del procés constructiu. 

Tanmateix la reforma inclou també el condicionament de tota la parcel·la augmentant 

la zona practicable del terreny.   

Per tant econòmicament parlant, el projecte de reforma de l’habitatge es considera la    

solució més viable. 
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5 CONSUM ENERGÈTIC 
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5.1 CONSUM ENERGÈTIC DE LA CONSTRUCCIÓ 

A la realització del projecte de reforma hi ha un cost energètic i unes emissions de 

CO2 que s detallen a continuació: 

 

CAPITOL    PES COST ENERGÈTIC EMISSIÓ CO2 
     Kg MJ kwh Kg 
                  
         

01 Enderrocs   - 17.643,05  4.900,50  3.771,60  

         

02 Condicionament del terreny  - 1.040.850,31  289.120,65  271.867,93  

         

03 Fonamentació   300.549,77  241.331,16  67.037,10  36.380,03  

         

04 Estructures   90.263,62  327.490,73  90.971,27  26.478,52  

         

05 Cobertes   56.097,91  197.083,52  54.744,64  26.456,16  

         

06 Tancaments i divisòries  64.476,02  187.664,93  52.131,44  16.698,18  

         

07 Paviments i revestiments  104.947,74  173.505,59  48.194,28  19.345,06  

         

08 Tancaments i divisòries practicables 3.720,98  199.960,67  55.388,38  22.662,40  

         

09 Instal·lacions d'evacuació  24.072,19  70.993,24  19.722,10  10.092,50  

         

10 Calefacció   1.696,33  97.408,27  27.057,76  6.343,12  

         

11 Electricitat   1.909,41  9.749,50  2.708,19  1.230,41  

         

12 Instal·lacions de lampisteria  789,89  24.638,08  6.843,86  1.830,84  

         

13 Instal·lacions d'audiovisuals i de comunicació 29,22  2.669,20  741,47  355,98  

         

14 Equipaments   7,08  106,17  29,51  9,58  

         

15 Urbanització   55.479,58  123.648,00  34.346,23  11.810,19  

             
         

 TOTAL CONSUM ENERGÈTIC 704.039,74  1.656.249,04  459.916,22  179.692,97  
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CONCLUSIONS 

 

Alhora de realitzar un projecte d’aquestes característiques i dimensions s’ha de 

realitzar un estudi previ acorat per determinar les actuacions necessàries per assolir 

els dissenys i les correccions adients per a l’execució futura del projecte. 

Per determinar que s’ha escollit un bon plantejament és necessari comparar-ho amb 

una metodologia diferent per assolir el mateix resultat. 

En el nostre cas s’ha comparat la reforma de l’habitatge amb un supòsit d’obra nova, 

en el qual no es contempla la presència prèvia d’un habitatge. 
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