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RESUM 
 
 

 
 
Aquest treball tipus practicum recull la feina desenvolupada durant el seguiment de la obra de Reforma Integral d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres al Carrer Sant Miquel 26 de Barcelona al barri de la Barceloneta, 

dins de l'empresa Corp Restaura, durant el període de pràctiques comprès entre el febrer i l'agost del 2014. 

L’edifici està construït a base de parets de càrrega i forjats de bigues de fusta amb volta a la catalana. 

 

El projecte es divideix en tres grans apartats: la memòria de l’estat actual, la memòria de l’estat mig, la memòria de l’estat final. Com a informació complementària trobem els annexes 1 i 2. 

 

La primera memòria aporta informació de l’emplaçament, història del barri on es troba situat i descripció del seu estat inicial al febrer del 2014; aquest últim apartat es troba subdividit segons les zones de l’edifici 

(zones comuns, vivendes, locals...), amb la descripció de l’estructura unidireccional de bigues de fusta i totes les patologies i malmeses que s’han trobat. 

La segona memòria també es divideix segons les zones de l’edifici, explicant les actuacions que s’han dut a terme i el procés constructiu de cadascuna. Entre elles trobem uns reforços de forjats amb xapa de 

compressió, execució de nou forjat amb biguetes de formigó pretesades i cassetons ceràmics, forjat mixt, substitució de bigues, enderrocament i construcció de noves cobertes, i nova distribució de les vivendes. 

La última memòria tracta de l’estat final de l’edifici, plasma la evolució i el resultat de tots els treballs realitzats, encara que degut a l’allargament del planning les il·lustracions són uns renders de 3d que plasmen 

l’essència. Per últim recull una proposta de distribució diferent a la que ha estat executada, i un apartat d’observacions i mancances que han sorgit durant l’execució de les feines, tant a la obra com al despatx. 

 

Finalment, l'apartat d'annexes recull informació addicional però no de menys interès. L’annex 1 aporta tota la documentació gràfica, amb els plànols de l'estat actual de l'edifici, els plànols de la reforma duta a terme, 

les actes d'obra, detalls constructius i altres. L’annex 2 recull el treball dut a terme a l’oficina de l’empresa que no té res a veure amb la obra de Sant Miquel. 

 

Per acabar, el treball es tanca amb unes conclusions personals de les pràctiques realitzades i uns agraïments. 
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INTRODUCCIÓ 
 

1. Objectius del TFG 
La finalitat de la realització d'aquest Treball de Fi de Grau tipus pràcticum és l'aplicació dels 

coneixements adquirits durant el curs de Ciències i Tecnologies en Edificació, l'adquisició de nous 

coneixements durant el seguiment de les obres, i l'oportunitat de poder veure i entendre com funciona 

una empresa dedicada a la construcció com és Corp Restaura. 

Un altre dels objectius durant el període de realització d'aquest TFG és l'apartat de la proposta personal 

que hagués realitzat en aquest edifici de vivendes de la Barceloneta, fent una comparació entre el 

projecte executat i la meva proposta, explicant els criteris que m'han dut a la solució final proposada. 

 

2. Contingut de la memòria 
La memòria es divideix en tres apartats: la Memòria de l’estat actual de l’edifici, la Memòria de l’estat 

intermig de l’edifici i per acabar la Memòria de l’estat final de l’edifici. 

 

La Memòria de l’estat actual de l’edifici és una aportació d'informació d’aquest, el seu emplaçament, la 

història del barri on es troba, i la descripció de l’estructura i la seva organització. S’estructura per zones 

de l’edifici: zones comuns, locals, vivendes, l’àtic i la coberta. 

 

La Memòria de l’estat intermig de l’edifici és el recull de la documentació del seguiment de la obra, amb 

totes les actuacions dutes a terme per a la execució del projecte. 

Aquesta també es divideix per apartats segons el tipus de zona: 

1. Zones comuns: recull el vestíbul d’entrada amb els locals de comptadors, les actuacions de 

renovació de l’escala de veïns, l’adequació d’un espai per a la instal·lació d’un aparell elevador 

(que fins a la data actual encara no s’ha realitzat), i per últim la rehabilitació de les façanes del c.St. 

Miquel i del C.Rector Bruguera mitjançant una proposta realitzada personalment a la propietat. 

2. Locals de planta baixa: descriu l’ús que se’ls donarà a aquests espais, i l’adequació del paviment i 

contingut d’humitat en les parets a causa d’humitats per capilaritat. 

3. Vivendes: s’expliquen els reforços estructurals executats degut al mal estat en que es trobaven els 

forjats unidireccionals de bigues de fusta; es van haver de realitzar una sèrie d'actuacions de reforç 

i de substitució d'aquestes, inclús es va proposar, acceptar i realitzar l'execució de nous forjats amb 

bigues de formigó. En altres bigues no tant deteriorades es va poder fer uns reforços mitjançant 

perfils metàl·lics. Els reforços no es basaven únicament en els forjats; també parlem de reforços en 

paraments verticals (parets de càrrega) on es va haver d'executar grapes per tal de consolidar les 

parets i solucionar grans fissures que afectaven a la estructura de l'edifici. També recull la reforma 

d’aquests espais, amb l’enderrocament de paraments verticals segons el projecte i posterior 

construcció de nous, fusteria i acabats dels pisos segons les especificacions i gustos de la 

propietat. Per últim, inclou la renovació de les instal·lacions, amb l’explicació del nou recorregut de 

cadascuna d’aquestes; les instal·lacions executades són: 

 Instal·lació elèctrica: realització d'aquesta segons el Reglament actual electrotècnic de 

baixa tensió. En quant a aparells elèctrics trobem un aparell d'aire acondicionat en cada 

vivenda, vitroceràmica, forn, il·luminació, rentadora, forn-microones, nevera, rentaplats... 

 Instal·lació d'aigua: canvi de la ubicació dels comptadors d'aigua i noves derivacions 

individuals. 

 Eliminació de la instal·lació de gas. 

 Instal·lació d'evacuació: execució de perforacions en els forjats per al pas dels baixants 

d'aquesta instal·lació, i característiques dels productes utilitzats. 

4. Àtic: he cregut posar aquest espai separat de les vivendes ja que la rehabilitació d’aquest no ha 

tingut res a veure; s’ha realitzat uns reforços d’aquest mitjançant perfils metàl·lics en el forjat del 4t 

pis, i l’execució d’un nou tancament de coberta. 

5. Coberta: canvi de pendents degut a la creació del badalot de l’ascensor, impermeabilització, i 

reforços realitzats.  

 

Per últim, conté la Memòria de l’estat final; aquesta està composta per unes fotografies preses en el 

termini final de les pràctiques a la obra, una proposta personal de reforma: ja que en el curs realitzat 

vaig escollir el DAC de Reforma Integral, presento una proposta personal de distribució de les 

vivendes i instal·lacions, explicant els motius que m'han portat a la solució,i per acabar, les mancances 

del projecte executat. 

 

 

Per complementar la memòria s’adjunta l’Annex 1 amb continguts gràfics, numèrics i tècnics de l’edifici 

de Sant Miquel. 

L'execució d'aquest treball és el resultat de les visites d'obra realitzades tots els dimarts, més altres 

dies puntuals, i la feina realitzada dins del despatx recollida a l’Annex 2.  
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2.3. Vivendes 
Quasi totes les vivendes eren diferents en quant a acabats de paviments, revestiments de parets, 

número d'habitacions... Algunes havien estat reformades i altres fins i tot tenien la cuina original. Vam 

trobar que hi havia una vivenda que estava constituïda per tres vivendes: a la tercera planta, la vivenda 

2-4ª estava formada per la vivenda 2-2ª i 2-3ª, les portes 2ª i 3ª estaven tapiades, i la vivenda es 

connectava per un passadís que estava constituït per els tres rebedors de cada pis, tal com podem 

apreciar a la il·lustració 16. Estava totalment reformada; tenia dos banys grans i una cuina gran. En 

referent als altres pisos, eren molt petits, i estaven constituïts per dues habitacions, una cuina, un bany 

i una sala-menjador. 

 
Il·lustració 16. Estat actual de la 2a planta 

 

En general, aquestes vivendes no complien amb cap tipus de normativa, i eren molt petites com per 

tenir dues habitacions; vam poder veure les solucions que van adoptar amb aquesta falta d’espai; en 

els banys que creiem que eren els originals (planta 1a) reduïen l’espai adequant el paviment com a 

zona de plat de dutxa, en canvi en altres banys posaven el plat de dutxa en el pas de l’entrada a la 

cambra (il·lustració 17); també hi havia molts pisos que havien sigut reformats o construïts més 

endavant, i tenien banys més actuals i espais més grans al ajuntar la zona de cuina i de menjador (just 

com està previst al nou projecte.  

 
Il·lustració 17. bany 3r2a 11/02/2014    Il·lustració 18. Menjador-cuina 4t2a 11/02/2014 

Vam apreciar l’existència de molts bancals per a l’evaqüació d’aigues en banys i cuines, degut a les 

noves distribucions que havien realitzat a les vivendes. 

  
Il·lustració 19. Baixant en paret de cuina (pis 2n2a) Il·lustració 20. Tres capes de paviment sobre forjat 

Vaig elaborar uns amidaments dels paraments verticals, paviments i fals sostres existents; doncs el 

capítol d’enderrocs del pressupost del projecte bàsic no era correcte, degut a les cates realitzades el 

dia 11 de febrer del 2014, on es va apreciar l’existència de varies capes de paviments superposades, 

els diferents tipus d’acabats en paraments verticals (gotelé, pintura, enrajolat, etc.) que influïen en el 

cost depenent del tipus ja que uns costaven més d’arrancar que els altres. 

També vaig prendre mides de totes les vivendes ja que no tenien totes les mateixes dimensions tal i 

com estava indicat en els plànols de la direcció facultativa; un cop preses a mà, al despatx les vaig 

passar a net mitjançant l’autocad. 
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2.5. Coberta 
La coberta de l’edifici era plana (és a dir d’1% a 5%), les pendents estaven creades mitjançant 

envanets de sostre mort o envanets conillers de peces de rasilla amorterades, amb una capa 

de morter sobre aquests, i una impermeabilització de làmina bituminosa. A través d’un forat en 

un parament vertical de l’àtic vam poder apreciar l’existència d’unes totxanes apilonades amb 

la funció d’envanets de sostre mort. 

 

  

  
Il·lustració 27. Envanets de sostre mort amb rasilla i totxanes apilonades 03/07/2014 

 

La evacuació d’aigües pluvials es realitza mitjançant uns embornals que fan baixar l’aigua per 

tortugues ceràmiques que discorren encastades a les façanes. Hi havia zones amb risc 

d’esfondrament, i amb filtracions d’aigua sobretot al pis 4t3a on s’apreciaven, ja que el cap de 

la biga de l’extrem esquerra estava afectat per podriment degut a l’acumulació de residus, 

brutícia i fulles d’arbres. 

 

 

Els embornals eren de ferro i estaven oxidats per 

la exposició a la intempèrie, al sol, pluja, etc. 

 

 

 

El nivell de la coberta es trobava per sobre del 

nivell del paviment de l’àtic, exactament uns 57 

centímetres. 

  
Il·lustració 28. Nivells de paviments àtic-coberta Il·lustració 29. Sortides de fums i calaixos instal·lacions 

 

En aquest espai hi trobàvem algunes instal·lacions com són la del gas que puja per façana i 

acaba a l’armari de comptadors, i també hi trobem els calaixos de pas d’instal·lacions 

d’evacuació d’aigües residuals i ventilacions. 

  
Il·lustració 30. Instal·lació de gas en coberta 
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2.6 Façana 
L’edifici estudiat té dues façanes que donen a carrers; la façana principal dona al carrer Sant Miquel, i 

la façana posterior dona al carrer Rector Bruguera. 

Tota la façana té un acabat d’arrebossat amb uns emmarcats de pedra; a la planta baixa i a la primera 

planta són de pedra de Montjuïc; la segona planta és un annex; és a dir al principi l’edifici només estava 

composat per planta baixa i primera; més endavant es va augmentar el nivell pujant una planta més; i 

així consecutivament quan les plantes tercera i quarta i àtic ja es van realitzar juntament, ho deduïm per 

els emmarcats que deixen de ser curvilinis i passen a ser quadrats. 

Com a obertures trobem finestres i balconeres; ambdues amb fusteries diferents segons els pisos, 

d’alumini o de fusta pintada, amb persiana enrotllable de fusta penjada a façana o de pvc dins de 

calaix. Per a les balconeres hi ha disposat una sèrie de balcons a partir de la primera planta, protegits 

amb baranes de ferro forjat i pintades; la pintura no es troba en molt bon estat i ha saltat en algunes 

zones. 

Veiem unes ventilacions a dalt de tot, sota la balustrada, pertanyen a la coberta a la catalana, a la 

cambra ventilada on hi ha els envanets de sostre mort. 

FAÇANA PRINCIPAL 

     
Il·lustració 31. Façana principal – c, Sant Miquel 26 

Com apreciem a les il·lustracions, el muntant de la instal·lació de gas inicia el seu recorregut des del 

subsòl just al costat de la porta d’accés comunitària a l’edifici. 

Trobem ventilacions directes de fums a façana situades sobre les finestres on hi havia situades les 

cuines. 

FAÇANA POSTERIOR 

Trobem els mateixos elements que a la façana principal, però a més a més uns dispositius d’aire 

condicionat; la màquina exterior està ubicada als balcons de les vivendes que disposen d’aquesta 

instal·lació amb splits. 

 

 
Il·lustració 32. Façana posterior – c. Doctor Bruguera 27 
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L’execució de la resta de l’escala es va anar fent per trams. Van començar per l’últim; el tram de planta 

4a a planta àtic. Primer de tot van apuntalar les voltes, posteriorment van anar extraient l’antic acabat 

de granit i el farcit de l’estructura de l’escala, deixant intactes les voltes de rasilla, composades de dues 

capes de rasilla; una agafada amb morter de calç i l’altre amb morter. 

 

L’armat de l’escala estava composat per un mallazo amb barres d’acer corrugades de 5mm de 

diàmetre disposades cada 150x150mm. 

 

  
Il·lustració 35. Antic tram d’escala Pl.A. – Pl.4. Il·lustració 36. Nou tram d’escala Pl.A. – Pl.4a 

 

  

Il·lustració 37. Armat escala 

   

Il·lustració 38. Escala formigonada 

 
En els replans de l’escala on hi havia les portes d’entrada a les vivendes, és a dir a les parets d’escala, 

hi havia fissures provocades per l’empenta dels forjats, a l’hora de la retirada del paviment i del farcit, i 

posterior formigonat dels forjats reforçats. 

Al principi es van executar uns testimonis per saber si les fissures anaven a més o quedaven estables. 

Un cop realitzats els forjats, es va procedir al grapat d’aquestes fissures mitjançant barres de ferro 

corrugat del 12, amb morter de ciment. 

   
Il·lustració 39. Fissura              Il·lustració 40. Barres corrugades  Il·lustració 41. Grapat 
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1.3. Aparell Elevador 
L’aparell elevador es situarà on hi havia antigament els lavabos en els pisos de portes 1ª i 4ª, just 

darrera les escales. Es va enderrocar la part de forjats d’aquesta petita zona; i es va utilitzar per a tirar 

la runa durant les obres. 

 

En un principi es va comentar posar un ascensor hidràulic. Es va demanar preu a diferents industrials, 

per tenir diferents pressupostos, i també es va demanar preu d'ascensor elèctric. Finalment, per temes 

de consum i funcionalitat, la Direcció Facultativa va decidir que l'ascensor fos elèctric i no hidràulic. 

Les característiques de l'ascensor són les següents: 

 225kg de capacitat (3 persones) 

 velocitat 1m/s 

 5 parades 

 recorregut aprox. 13,6m de longitud 

 1 embarcament simple 

 porta automàtica (lliscant) de dues fulles de 70x200cm 

 botoneres d'alumini 

 

 
Il·lustració 42. ENINTER Ascensores 

La primera parada és en el replà entremig de l'escala entre Planta baixa i Planta primera (no havent-hi 

embarcament en la planta baixa). 

Segons el projecte, es va fer un petit badalot a la coberta, degut a la insuficient altura mínima de 3,60 

m. El badalot sobresurt 1,80m de la coberta. 

El quadre elèctric de l’ascensor anirà ubicat al desembarcament de la planta 4a-àtic. Farà 40cm ample, 

210cm d’altura i anirà encastat a la paret d’escala 10 cm. No fa falta executar un dintell degut a la petita 

dimensió del forat. 

El registre de l’ascensor va al costat de la porta de parada de l’ascensor ubicat també al 

desembarcament de la planta 4a-àtic, per tal d’accedir a la màquina en cas d’averia. Aquest registre 

tindrà unes dimensions de 40x40cm. 

 

  
Il·lustració 43. Forat d’ascensor en coberta 

  



Reforma
 

1.4. Faç

El dia 0

Es va p

adherits

ceràmiq

adherid

Hi havia

la plant

disseny

resta. 

L’inici d

col·loca

del mate

vaig pre

Finalme

(GEOCO

Per a l

d’acaba

per al n

a integral E

çanes 

8/04/2014 e

picar el reve

s i a punt 

ques rustiq

es amb cim

a dues fines

a, sembla s

y original, pe

e l’aplicació

ació de la b

erial a esco

esentar dife

ent els color

OL Tostado

’aplicació d

at que tenie

ou acabat d

Edifici de la 

es va munta

estiment de

de caure; 

ues adheri

ment cola. 

stres en el p

ser que es 

er això es v

ó del monoc

astida i l’ini

ollir per la p

rents propo

rs escollits 

o_10). 

d’aquest ma

en, per tal d

de la façana

Barceloneta

ar la bastida

 façana, i e

aquest em

des amb a

pis 2n 2a on

va modific

va picar la 

capa va com

ici del treba

propietat i pe

ostes de faç

per al mono

Il·lustració 

aterial, els 

e deixar els

a. 

a 

a de la faça

es van adon

mmarcat de 

argamassa,

n la llinda é

car el disse

llinda, es va

mençar el d

all de façan

er la definic

çanes mono

ocapa van s

44. Propost

tancament

s maons vis

ana posterio

nar que alg

les finestr

, es va de

és recta en 

ny original;

a reforçar i 

dia 04/08/20

es és degu

ció de la Dir

ocapa per ta

ser el color 

ta de Façana

ts exteriors 

stos i poste

or ( C/ Recto

uns emmar

res de faça

ecidir repos

ves de ser 

 es va dec

se li va do

014. Aquest

uda a la falt

recció Facu

al que la pro

xocolata (P

a acceptada

es van pi

eriorment ap

or Bruguera

rcats de fin

ana està co

sar-les amb

corbada co

cidir que ha

onar la corb

ta diferència

ta de defini

ultativa. Des

opietat deci

PROPAMSA

 
a 

car fins a 

plicar els m

). 

estres esta

ompost  de

b peces de

om el de la 

 de quedar

ba original c

a de temps 

ció del colo

s de Corp R

dís. 

A ESP19) i 

eliminar les

materials nec

aven mal 

e peces 

e rasilla 

resta de 

r com el 

com a la 

entre la 

or i casa 

Restaura 

el torrat 

s capes 

cessaris 

Es va p

Per als

 

Il·lustra

posar una m

s emmarcat

ació 47. Pec

Il·lustració 

Il·lustració 

malla (il·lust

s es van po

ces ceràmiq

48. Vista in

45. Malla de

tració 45) de

osar ribets d

ues per a le

nterior de les

e plàstic 

e plàstic pe

de plàstic, ja

es sortides d

s sortides d

  

er tal que no

a que el mo

de fums Cer

de fums 

    
Il·lustra

o es produe

onocapa no 

ràmiques Es

 

Per a 

cuines 

ceràmi

dissimu

xocolat

façana
 

ació 46. Ribe

eixin fissures

admet junt

st (La Bisba

les sortide

es va 

ca que 

ulés una 

ta com el

a, i de 15 cm

ets de plàsti

s en el mon

tes (il·lustra

al d’Empordà

es de fums

buscar un

fos maca

mica, e

 monocap

m de diàmet

15

 
ic 

nocapa. 

ció 46). 

 
à) 

s de les 

na peça 

a i les 

en color 

pa de la 

tre. 



Reforma Integral Edifici Plurifamiliar a la Barceloneta 16

2. Locals 
 

Els locals que no estaven destinats ni a la Estació Transformadora ni a Zones Comuns, es volen 

destinar en un principi a vivendes, però com que no se sap si donaran permís per a tal ús, igualment 

s’ha d’ubicar una cambra higiènica, per tant es col·loca un bany i totes les previsions d’electricitat i 

subministrament i evacuació d’aigües. 

 

En quant als reforços que hi havia amb una biga trencallums metàl·lica, es va treure, ja que un cop 

executades les capes de compressió de reforç dels forjats aquest era innecessari. 

 

Degut a la humitat provocada per el contacte amb el terreny dels forjats inferiors d’aquesta planta, es 

volia executar un nou forjat composat per graves, barrera de vapor i nova solera de formigó. 

A petició de la propietat, el pressupost havia de ser el més econòmic possible; la solució final va ser no 

treure res del paviment ni forjat que hi havia, i posar les graves, la barrera de vapor i una solera de 

formigó d’un gruix de 5cm, i executar uns paraments verticals de Pladur darrere de la part interior dels 

murs, amb una imprimació de morters de resines. 

 

Fins a dia d’avui encara no s’ha fet cap actuació més en aquesta zona. 

 
Il·lustració 49. Zona de locals de comptadors a mig execució 
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3. Vivendes 

3.1. Reforç estructural 

Com que l'estat dels forjats unidireccionals era molt deteriorat, les bigues de fusta estaven fletxades i 

eren uns forjats inestables, es va decidir substituir les bigues de fusta que estaven més afectades, i 

posteriorment fer una xapa de reforç. Els forjats dels locals s'han resolt executant un forjat 

unidireccional de bigues de formigó a causa de la diferència econòmica que suposava obtenir bigues 

de fusta semblants a les que hi havia, per substituir les antigues, i refer les voltes de rajola existents. 

 

3.1.1. Substitució de bigues de fusta deteriorades 

En el pis 1r 4a hi havia varies bigues en molt mal estat, que havien perdut casi tota la secció per l'atac 

de tèrmits. Per això es va fer una substitució d'aquestes per unes altres que estiguessin bé; aquestes 

bigues havien de ser antigues, amb iguals dimensions que les actuals, i d'un aspecte semblant per una 

qüestió estètica, ja que es volen deixar vistes. 

Les bigues de la 3a planta no es van tocar, ja que estaven en perfecte estat, encara que una mica 

fletxades. 

En el pis 4t 4a la biga del dormitori al costat de façana estava en mal estat per el contacte amb alguna 

fuga d'aigua del baixant de façana; es va reforçar posant dues pletines de 10mm d'espessor, en cada 

lateral de la biga, que aniran encastades a la paret de façana uns 10cm. La longitud d'aquestes es de 

70cm i porta quatre passadors del diàmetre de 10mm i doble rosca per cada costat. 

 

Per a la substitució de les bigues, després d'haver picat tot el paviment fins a deixar les bigues i 

revoltons vistos, es procedia a picar els cassetons ceràmics de maó de pla, i per últim, es realitzava el 

picat del tros de paret on estava encastada la biga, per tal de poder jugar amb els moviments d'aquesta 

per banda i banda i extreure-la amb l'ajuda de dos o tres operaris. 

 

         
Il·lustració 50. Biga amb pèrdua de secció            Il·lustració 51. Operari extraient la biga 

 
Per a la reconstrucció dels revoltons ceràmics de maó de pla, es van utilitzar una mena d'encofrats de 

fusta amb la forma de la volta, per tal de poder anar amorterant els maons de pla des de la part de 

sobre del forjat, i esperar a extreure l'encofrat quan hagués endurit. 

 

         
Il·lustració 52. Operari extraient la biga               Il·lustració 53. Revoltons ceràmics reconstituïts 

 
 

3.1.2. Reforç forjat unidireccional amb capa de compressió 

Per tal d'aconseguir una estabilitat en els forjats, i un anivellat de la base per al nou paviment, es va 

decidir fer una capa de compressió. 

El picat del paviment es va començar a fer de dalt a baix: 

Primer de tot es van apuntalar les vivendes de la 3a planta (il·lustració 53). Seguidament van picar els 

paviments dels forjats començant des de dalt, per la 4a planta, deixant les voltes de ceràmica i les 

bigues de fusta vistes, tal com apreciem a la il·lustració 55. 

 

- 03 Març: formigonat 4a planta 

- 18 Març: formigonat 3a planta 

- 31 Març: formigonat 2a planta 

- 29 Abril:  formigonat 1a planta 

 

Es van netejar especialment bé els caps de bigues que estaven en mal estat, amb aire comprimit i es 

van humitejar abans de formigonar, també es va acordar posar dues barres de ferro de diàmetre de 

10mm per sobre de cada biga d'aquestes, i en tota la seva longitud; en les bigues que tenien poc 

encastament i/o poca secció, es va col·locar dues pletines metàl·liques laterals amb passadors i un 

perfil "L" collat a la paret en la part inferior de la biga. 
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Il·lustració 54. Apuntalament de la 3a planta 03/02/2014 

 
Il·lustració 55. Paviment de la 4a planta picat, bigues vistes i voltes ceràmiques vistes 03/02/2014 
 

 

Els cargols que fan la funció de connectors de les bigues amb la xapa de compressió es posaven cada 

30 cm, començant per els encastaments dels extrems amb la paret. En les zones que no hi havia 

secció es van collar els cargols als nusos de la fusta existents i als reforços de les bigues existents. 

El formigonat es va fer amb bomba estàtica i formigó de planta. Al revisar els nivells del paviment, es va 

decidir que no es formigonaria fins al nivell previst, ja que el fletxat del forjat era massa gran, i 

aleshores seria massa pes a suportar per els forjats, per tant, es va formigonar just per sobre de 

l'armat, i la resta amb morter per alleugerir el pes. 

 

 
Il·lustració 56. Bomba estàtica i camió formigonera 

 
Il·lustració 57. Formigonat amb bomba estàtica mitjançant mànega 
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Il·lustració 58. Paviment acabat de formigonar 

 
Il·lustració 59.       Il·lustració 60. Cargols cada 50cm 

 
Es va escollir el formigonat per bombeig estàtic, ja que és ideal per obres de difícil accés; la bomba 

estàtica permet cobrir el subministrament de formigó amb distàncies de fins a 100metres, d'una manera 

ràpida i eficaç. 
 
 
 
 
 

3.1.3. Nou forjat amb bigues de formigó armat 

El forjat en la planta baixa, degut a la diferència de cost que suposava fer una substitució de les bigues 

i reconstruir el forjat unidireccional amb bigues de fusta, es va decidir realitzar amb bigues de formigó i 

revoltons prefabricats ceràmics, tal com apreciem en les següents il·lustracions. 

Primer es van treure les bigues de fusta, seguidament es van col·locar les bigues de formigó i els 

cassetons, i per últim es va fer el formigonat. 

Degut a que les bigues de fusta no treballen igual que les de formigó armat, es va col·locar una al 

costat de l'altre per tal que treballessin bé els dos sistemes conjuntament. 

      
Il·lustració 61. Bigues extretes    Il·lustració 62. Forjat Mixt 

 

Il·lustració 63. Trobada forjats unidireccionals 
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Il·lustració 69. Inici construcció envans     Il·lustració 70. Acabament 

 
A la part superior dels nous envans, com que no arribaven a tocar les bigues i sempre queda una petita 

junta, es va omplir amb espuma de poliuretà, per aïllar les estances. 

 

3.2.3 Fusteria 

Les portes de cada vivenda són del tipus KRONA, de 2.05x0.70m de pas, corredisses d'una fulla i amb 

la maneta "serie Kube"; les portes d'accés principal a cada vivenda són fetes a mida per la empresa 

Iroko, de xapa de roure blindades, amb tres punts de fixació i pany de seguretat. 

Les finestres i balconeres de les vivendes són d'alumini Ral 8017, vidre amb càmera 4/8/4 i ruptura de 

pont tèrmic, amb persianes enrotllables amb la caixa vista enrasada en la part inferior del dintell. Es van 

instal·lar unes mallorquines per la part de fora per continuar amb l'aspecte dels edificis de la 

Barceloneta, de fusta amb vernís fosc. En cada vivenda hi tenim tres tipus d'obertures de les finestres: 

la finestra del dormitori és abatible, la balconera del menjador és abatible, i la finestra de la cuina és 

corredissa. 

 

3.2.4 Acabats 

Depenent de l’estança on ens trobem tenim uns acabats diferents. 

A la cuina-menjador i al dormitori hi trobem un paviment de fusta laminada Disfloor top roble aut. 

natural ref.32754 amb sòcol de roure de 8cm, parets amb acabat enguixat i posterior aplicació de 

pintura Titanlux PL.90 Velveteen. 

Per a l’aplicació de l’enguixat primer es va extendre una capa de làtex per allisar les parets i que fes de 

pont d’unió de la capa de guix que s’aplicava per projecció, i posteriorment es passava la talotxa. 

 

  
 

PARAMENTS HORITZONTALS 

S'ha col·locat fals sostre en la cambra de bany, i en una part de la cuina menjador, per on hi havia el 

pas d'instal·lacions; la resta es van deixar les bigues vistes. 

Per al tractament de les bigues, es va procedir al rascat de la superfície d'aquestes, per tal d'eliminar la 

capa de pintura si en tenia, el polit de la biga, i per acabar s'hi aplicava un vernís. 

 
Il·lustració 71. Bigues decapades    Il·lustració 72. Aspecte acabat de les bigues 
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CUINES 

La cuina va ser executada per la casa "La Metalúrgica". 

El silestone va ser subministrat per la casa Marbrestop, el model Gris Expo, tant per al sobre com per al 

frontal. Havien de prendre les mides un cop muntants els mobles de cuina per tal de tenir les exactes i 

fer els talls de la aigüera, de la vitro, i dels endolls. 

El conjunt de mobiliari de la cuina incorpora tots els electrodomèstics demanats per la propietat, que 

són de Teka: 

- Rentaplats LP 400 

- Campana extractora CNL 12002 inox. 

- Forn-microones MCL32 Bis inox. 

- Aigüera BE Linea R15 40x40 sota marbre 

- Aixeta monocomandament 8191362 ML cromat 

- Vitroceràmica TR 610 

- Nevera combi NFT 340 e-inox. 

- Rentadora-assecadora LSI4 1400E int. 

  

  
Il·lustració 73. Render cuina; fotografies evolució mobiliari cuina 

BANYS 
A la cambra humida hi tenim uns acabats diferents degut a les condicions i ús diferent de les estances. 

El paviment era tipus ceràmic de la casa Azul Acocsa i les parets tenien un acabat arrebossat i 

posterior aplicació d'enrajolat amb azul Acocsa. 

 

     
Il·lustració 74. Col·locació paviment; sanitaris i baixants 

 

Tots els sanitaris eren de la casa Roca: 

- Inodor blanc Dama Senso Compacto, cisterna baixa adossada amb tapa caiguda amortida, 

mecanismes i clau de connexió. 

- Plat de dutxa porcelànic Malta de 100x70cm, de color blanc, mecanismes i clau de connexió de 

mesclador per a dutxa, G4 Premium, model Essence de Grohe. Conjunt de dutxa Tempesta “Duo” de 

Grohe compost per teledutxa, barra de 60cm i flexo de 1,75cm. 

- Rentamans Foro, semi encastat amb aixetes sèrie G4 Premium, model Essence de Grohe, vàlvula 

desguàs, sifó cromat i connexió. 
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3.3. Instal·lacions 

Degut a la distribució realitzada per la Direcció Facultativa, tant dels pisos com de les zones comuns i 

locals, es van haver de moure la centralització de comptadors d’aigua, degut a això també es va haver 

de realitzar una nova instal·lació d’evacuació i es va haver d’adaptar la instal·lació elèctrica a la 

normativa actual (RD. Electrotècnic de Baixa Tensió 842/2002, de 2 d’agost). 

Com ja està indicat a l’apartat “2.2 construcció de nous paraments” es van executar una paret de 4cm 

de maó de 4cm de gruix amb aïllament, sobre les parets existents de les cuines de les portes 1a i 4a 

per a l’hora de fer les regates no afectessin a la paret de càrrega de l’escala, i també la construcció 

d’aquests en les portes 2a i 3a per a augmentar el gruix de la divisió entre aquestes dues vivendes i 

poder fer les regates. Aquestes regates de la cuina es van fer de la manera que observem en les 

següents il·lustracions, primer de tot un marcat del pas d’aquestes, posterior execució de les regates, i 

per últim arrebossat del parament on es trobaven. 

 

    
Il·lustració 75. Regates executades      Il·lustració 76. Arrebossat 

 
3.3.1 Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica va ser executada per l’empresa INSTALEC. 

El grau d’electrificació dels habitatges és del grau alt de 9.900 Watts. Darrera de cada porta d’accés a 

cada vivenda hi trobem el Quadre de Comandament i Protecció amb els corresponents interruptors 

magneto tèrmics i diferencial, encastat a la paret. Els comptadors s’agrupen en planta baixa. 

Els interruptors es situen a una alçada de 90cm des del terra al centre d’aquests, i els endolls a 25cm 

de terra. 

Totes les línies encastades a les parets van entubades en tubs de PVC flexibles. 

3.3.2 Instal·lació de fontaneria 

L’entrada d’aigua a la vivenda disposa de la corresponent aixeta de pas general, ubicada al costat de 

les claus del bany; la sortida des d’aquesta es realitza pel fals sostre. Totes les canonades són de tubs 

reticulars de polipropilè. 

La instal·lació d’aigua calenta de la vivenda s’inicia a l’escalfador instantani ubicat als banys. A partir 

d’aquest punt es va realitzar una canonada que discorre de forma paral·lela a l’aigua freda en tot el seu 

recorregut fins als punts de consum. 

Es van aïllar les canonades d’aigua, tant calenta com freda, per tal d’evitar la formació de 

condensacions en tot el seu pentinat, mitjançant unes camises d’Armaflex (espuma electromèrica a 

base de cautxú sintètic flexible) encolada sobre les canonades. 

 

  
Il·lustració 77. Camises en canonades d’aigua Il·lustració 78. www.hilti.es 

 

3.3.3. Instal·lació de sanejament d’aigües residuals 

Després de fer les xapes de compressió es van realitzar unes perforacions en els forjats a la zona de 

cuina i a la zona de bany, amb l’ajuda d’una màquina especial, un trepant hidràulic amb diamant de la 

marca Hilti. 

La xarxa de sanejament està constituïda per canonades de PVC amb una pendent del 2%. La xarxa 

aèria es va penjar amb brides de ferro galvanitzat en els encreuaments de les canonades, i a una 

distància màxima entre elles d’1,5m. 

El baixant dels desaigües del rentaplats, rentadora i aigüera es de 90cm, i passa una mica per dins la 

paret de façana. 
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4. Àtic 
 

A l’àtic es van executar diferents temes; primer uns reforços 

del forjat on aquest es suportava mitjançant bigues amb 

perfils metàl·lics HEB-140 sota tot el perímetre que limitaven 

els murs d’aquest (segons plànol il·lustració 79). 

El procediment es basava en un picat de la zona 

d’encastament de les bigues per allotjar uns daus de 

20x40cm de formigó d’H-25 elaborat i abocat manualment un 

cop recolzades aquestes últimes. 

 

 
Il·lustració 79. Reforços per a la planta àtic 

Es van equivocar perquè a l’hora de formigonar la base dels daus de formigó eren massa grans i per 

tant no podien col·locar la biga, així que van haver de picar-los fins que poguessin encastar-la i 

posteriorment formigonar-los. 

Per acabar amb l’actuació de les HEB 140 van col·locar geros sobre les bigues (degut a la fletxa 

d’aquestes) agafats amb morter fins al nivell de les voltes catalanes i de les bigues de fusta garantint el 

recolzament d’aquestes últimes sobre el nou reforç. 

 

  

  
Il·lustració 80. Procés muntatge perfilerÍa HEB-140 

 

El subministrament de les bigues no eren a mida perquè no tenien com fer-les entrar, per això les 

entregaven amb una longitud petita, i les havien de tallar a l’obra per unir-les entre sí  amb cargols a 

“tresbolillo”; els talls es feien en diagonal per garantir un recolzament d’una sobre l’altre. 

Els punts on es trobaven dues bigues perpendicularment es resolien tal i com podem apreciar a la 

il·lustració 81 mitjançant unes pletines en L. 
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Il·lustració 81. Unió tipus de dues bigues metàl·liques 

Per acabar amb les actuacions de reforç del forjat de l’àtic es va realitzar un planxé bàsic amb malla de 

repartiment del 5 cada 15x15cm i una capa de formigó de 5 cm d’espessor. 

 

El segon tema que es va executar a l’àtic va ser la seva pròpia coberta; com ja he explicat a l’apartat de 

la memòria de l’estat actual de l’edifici, aquest tenia dos nivells de la coberta de l’àtic. Com que estava 

en molt mal estat es va decidir fer de nou; també es va executar amb l’objectiu de crear dos nivells 

diferents; la part rosa de la il·lustració 82 estava a un nivell més alt amb la finalitat de crear un doble 

espai per a allotjar un matalàs (zona de dormitori). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A part de la diferència dels nivells, les cobertes eren de diferent tipologia; la indicada en color rosa es 

tracta d’una coberta plana invertida amb un 1% de pendent, i la indicada en color blau a la il·lustració 

82 es tracta d’una coberta amb xapa col·laborant. Podem veure més informació d’aquestes a l’annexe1 

apartat 3 on hi ha recollits uns detalls. 

Com a similitud, les dues eren planes amb un acabat de rasilla de 14x28cm, amb minvells també 

ceràmics. 

 

COBERTA INVERTIDA 

Està conformat per unes biguetes de fusta de 10x15cm encastades als murs perimetrals de l’àtic, sota 

un encadellat ceràmic de dimensions 50x25x3,5cm. D’armat hi anava un cèrcol del 8 de 15x15 cada 

30cm, a sobre una malla de repartiment de 5 cada 15x15cm, formigonat amb formigó H-25; sobre de 

tot això la làmina impermeabilitzant amb un solapament de 15cm, una capa reguladora de morter, 

l’aïllament tèrmic  de poliestirè extruït URSA XPS NW E de 

125x60x3cm, i una última capa de morter on posteriorment 

a sobre hi va l’acabat de paviment ceràmic de rasilla. 

  

  
Il·lustració 83. Imatges procés construcció de la coberta invertida 

 
Il·lustració 82. Nivells coberta àtic
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COBERTA AMB XAPA COL·LABORANT 

Aquesta coberta es va elaborar mitjançant el 

producte de xapa col·laborant INCO 70.4. Es 

situaven rodons del 12 cada 210 mm i negatius 

del 12 segons els detalls d’armat de l’annexe1 

apartat 3.3. 

 
Il·lustració 84. Dimensions xapa col·laborant 

No conté aïllament tèrmic dins les seves capes ja que es volia incorporar llana de roca sobre el fals 

sostre de pladur que anirà col·locat en tota aquesta vivenda. 

  

   
Il·lustració 85. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: cèrcol, armat, vistes interiors, acabat de la coberta. 

COBERTA AMB XAPA COL·LABORANT EN FORAT D’ASCENSOR 

  
La coberta de la caixa d’ascensor es va realitzar 

amb la xapa col·laborant també per comoditat de 

subministrament i anava bé com a solució. El 

cèrcol d’aquesta era de 15x30cm; com a diferència 

en quant a l’altre coberta, en aquesta hi trobem uns 

connectors encastats a la paret d’escala, amb 

barres corrugades del 12 ja que no hi havia cèrcol 

en aquesta part, i era una manera de lligar la 

coberta amb l’estructura de l’edifici a part de 

treballar amb els murs de façana.  

 

L’acabat d’aquesta coberta també era amb rasilla de 14x28cm, apreciem els detalls a l’annex1 apartat 

3.3. 

  

Il·lustració 86. Armat coberta caixa d’ascensor 
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5. Coberta 

Les actuacions que es van dur a la coberta de l’edifici van ser la reforma de les pendents d’aquesta 

degut a la formació del badalot de l’ascensor, i una rehabilitació de les parts deteriorades. 

Hi havia zones de la coberta amb probabilitats d’esfondrament i per això es van haver de treure les 

rajoles d’aquestes parts i refer els envanets de sostre mort amb maons. 

Un cop realitzats els envanets de sostre mort amb maó de 1/4 i morter M 7.5 es va procedir a posar 

“malla tex” per tal d’evitar fissures, una malla de repartiment del 5 cada 15x15cm en les parts més 

dèbils o amb risc d’esfondrament on no s’havia pogut fer una actuació molt profunda per tal d’abaratir 

costos, una capa reguladora de pendents amb morter, la làmina impermeabilitzant amb uns 

solapaments de 15cm, i per últim un paviment d’acabat de rasilla agafada amb morter. 

 

 
Il·lustració 87. Rehabilitació de la coberta 01/07/2014 Il·lustració 88. Capa morter alleugerit arlita 03/07/14 

 

 
Il·lustració 89. Impermeabilització 10/07/2014  Il·lustració 90. Acabat de la coberta 01/08/2014 

 

 

 
Il·lustració 91. envanets conillers  Il·lustració 92. imprimació asfàltica  Il·lustració 93. procés coberta 

A la resta de la coberta, es va aplicar imprimació asfàltica sobre la tela asfàltica en zones on es van 

detectar humitats per filtracions en el forjat de la planta 4a. Es van eliminar els conductes de fums i 

instal·lacions que ja no tenien cap funció. 

 
Al pis 4t 3a com ja he esmentat a l’apartat de l’estat actual hi havia una biga podrida a causa de 

filtracions en un embornal que tenia acumulació de brutícia. 

 

Per a la impermeabilització d’aquest es 

va tallar un tros de làmina impermeable 

en forma de tira per tal que fos més 

manejable,i es va introduir pel baixant, i 

amb l’ajuda d’una bombona de butà 

connectada a un sortidor de gas i un 

encenedor, s’anava escalfant per que 

es fongués i així fos manejable per 

poder donar-li forma amb una paleta. 

Sempre abans de l’aplicació de la 

làmina s’havia de passar una mà 

d’imprimació asfàltica amb un pinzell. 

Il·lustració 94. Impermeabilització embornal amb betum 
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MEMÒRIA ESTAT FINAL 

 

1. Renders 3D estat final vivendes 

El període de les pràctiques no va coincidir amb la data final d’entrega de l’edifici, per això em manquen 

les fotografies de l’estat final d’aquest. A falta d’aquestes últimes, he realitzat uns 3d amb el programa 

3D Max, que plasmen l’estat final de les vivendes, amb els acabats que jo els hagués donat. 

Només he aixecat la vivenda tipus diguem de la porta 1a, i la vivenda de l’àtic. 

 

 

VIVENDA TIPUS 1a PORTA 

Només entrar per la porta ja ens trobem la cuina-menjador. S’ha conformat en un sol espai degut a la 

petita dimensió de la vivenda, intentant donar una sensació d’amplitud; pintada amb tons clars (beige), 

fusteria blanca, les bigues envernissades sense pintura. 

Com a mobiliari d’emmagatzematge trobem dos armaris, un al menjador i un al dormitori. 

  

 
Il·lustració 100. Menjador – vista des de la porta d’entrada 

 
Il·lustració 101. Cuina-menjador – vista des de la porta del bany 

 
Il·lustració 102. Dormitori – vista des de la porta del menjador a l’habitació 
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Il·lustracióó 103. Banyy – vista dess de la porta del menjaddor al bany 
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Il·lustració 105. Cuina 

 
Il·lustració 106. Menjador-cuina 

 
Il·lustració 107. Bany 

 
Il·lustració 108. Zona de dormitori 
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2. Proposta personal de reforma 

 

Per tal d'aplicar amb més profunditat els coneixements adquirits en el DAC de Reforma Integral 

realitzats durant l'últim any de la carrera, he desenvolupat una proposta de reforma d'aquest edifici, 

tenint en compte les possibles millores que aporten més facilitats a l'hora d'accedir a les diferents 

vivendes. 

 

En la reforma executada per l’arquitecte (il·lustració 109) apreciem que les parades de l'ascensor són 

entre plantes, pel motiu explicat en la secció "4. Aparell elevador". Per això, en la meva proposta faig 

una execució d'un aparell elevador amb aturada a cada planta, al nivell de la vivenda. 

Amb aquesta solució es perd més espai en les vivendes de les portes 2a i 3a, però es guanyen llocs 

d’emmagatzematge i es fa una reforma més profunda, ja que s'ha d'executar una escala comunitària 

completament nova. 

Les vivendes es composen de les mateixes habitacions i estan estructurades d’una manera igual; això 

és a causa de les petites dimensions de l’edifici. 

 

 

En les següents pàgines trobem els planells. 

 

El primer és el de planta baixa; entrem pel carrer sant miquel i trobem un ampli hall amb un apartat de 

zona de locals d’instal·lacions. Hi ha una petita recepció per a opció a porter. A l’esquerra trobem les 

escales i la parada de l’ascensor que para a cada planta de l’edifici; té unes dimensions d’1,50x1,55m. 

Tal i com he ubicat l’ascensor, aquest estaria sobre les escales que baixen al soterrani, perdent l’accés 

a aquest però que no té molta rellevància ja que la instal·lació transformadora estarà ubicada en gran 

part del soterrani. 

 

La planta tipus es composa de 4 vivendes de dimensions similars, amb una cuina-menjador, un lavabo, 

un petit distribuïdor i un dormitori. 

 

La última planta és l’àtic; es la vivenda més petita. També es composa d’una cuina-menjador, un 

dormitori i un lavabo. 

 

  Il·lustració 109. Secció edifici projecte a executar – parades ascensor 
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3. Observacions i mancances de l’execució de la obra 

 
Aquesta reforma s’ha dut a terme únicament amb el projecte bàsic presentat al districte per a l’obtenció 

de les llicències d’obra, per tant no hi ha hagut cap projecte d’execució; la falta d’aquest ha fet entorpir 

l’evolució dels treballs, ja que abans de fer qualsevol moviment s’havia de parlar amb la direcció 

facultativa (l’arquitecte superior Josep Ma Gorgues) i amb la propietat. 

L’encarregat d’obra havia d’estar en tot moment donant explicacions i fent entendre als obrers com 

havien de fer les coses; fins i tot era ell qui acabava donant les solucions i fent els replantejaments com 

són el de l’escala. 

 

Un altre tema era que el pressupost presentat en el projecte bàsic era únicament bàsic, sense 

especificar marques de materials, productes i objectes, i per tant també allargava el planning ja que 

s’havien de demanar amb temps, i alguns tardaven molt més que d’altres; també entorpia molt el fet de 

portar diferents mostres i ensenyar-les a la propietat per tal que decidissin quina els agradava més. 

Degut a la falta d’aquests materials i tipus d’acabats, la nostra empresa (Corp) va proposar a la 

propietat i a la direcció facultativa la realització d’un pis mostra que contingués els acabats, els mobles 

de cuina, els sanitaris, etc. per poder veure com quedaria i tenir temps de rectificar abans no es 

demanessin tots els materials per a totes les vivendes. 

 

En quant a la falta de planells, en els de plantes tipus d’instal·lacions no estaven d’acord amb la 

propietat, ja que un cop van veure com estaven situats els endolls no els agradava; per exemple, ara es 

situa molt la previsió de l’antena de televisió al dormitori a una altura d’1.60m per tal de poder penjar la 

pantalla al parament vertical i no sobre moble baix; doncs a la propietària no li va agradar i es va haver 

de modificar; també va passar amb alguns endolls o amb el punt de llum del menjador; al plànol estava 

previst posar una llum de peu al menjador, i unes downlights encastades en el fals sostre de la cuina 

però finalment es va canviar la llum de peu per una llum penjada al sostre de bigues vistes, deixant el 

cablejat d’aquesta vist. 

 

Com a últim punt, també m’he adonat que quan es fa una rehabilitació és més fàcil que et surtin 

imprevistos, ja que la propietat es va quedar atònita quan es van adonar de la feinada que tenia 

rehabilitar aquest edifici en qüestió degut al seu mal estat (es van haver de substituir noves bigues, i 

s’ha hagut de fer l’escala nova); el pressupost inicial no ha tingut res a veure amb el pressupost final. 

Aquest primer es va fer en base a unes petites cates únicament d’un dels pisos (la direcció facultativa 

no va poder entrar a veure tots els pisos quan va fer la valoració, i finalment s’han endut un bon ensurt). 

 

Resumint, la falta de presa de decisions amb temps i la falta de planells amb les solucions a executar 

anaven allargant el planning i el cost econòmic ja que moltes partides executades s’havien d’enderrocar 

per canvis de decisions. 

 

Com a opinió personal aposto per la realització del Projecte d’Execució en qualsevol tipus d’obra, i amb 

les decisions preses des d’un principi amb la propietat; era molt exhaust que en cada visita d’obra es 

prenguessin decisions que anteriorment ja se suposava que estaven preses.  
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CONCLUSIONS 
 

L'estada a l'empresa Corp Restaura ha estat molt satisfactòria. Durant 7 mesos he pogut aprendre de 

primera mà la feina que fa un graduat en Ciències i Tecnologies de l'Edificació, tant en despatx com a 

peu d'obra. 

En el meu cas, he experimentat una obra amb problemes de molts tipus com són els que ens trobem 

en un edifici amb una estructura amb bigues de fusta deteriorades, la mancança d'instal·lacions com la 

que és l'ascensor, l'execució de noves instal·lacions per tal d'adequar-les a la normativa vigent, i la 

resolució de problemes que poden anar sorgint en una reforma, que són molts, ja que són coses que 

no apareixen en el projecte inicial, i et fan anar prenent decisions sobre la marxa, podent endarrerir 

molt la obra, fins i tot podent arribar a parar-la fins que aquests no es resolguin. 

Sobretot m’he adonat de la importància que té el desenvolupament d’un Projecte Executiu de la obra 

per part de la Direcció Facultativa; en aquesta obra no hi havia projecte executiu, anàvem executant-ho 

tot amb el pressupost que hi havia al Projecte Bàsic, i comentant-ho tot amb l’encarregat d’obra i la 

Direcció Facultativa. 

Un altre dels problemes eren els materials o productes afegits que la propietat demanaven; doncs 

resulta que el projecte bàsic en quant a acabats no estava al gust d’aquests. 

Totes aquestes problemàtiques van fer que el Planning de la obra anés allargant-se. 

 

De totes maneres, l'estada a l'obra m'ha servit per a entendre millor els coneixements adquirits durant 

el curs a l'EPSEB, i veure l'aplicació de les solucions adoptades, veure les mancances i problemes que 

sorgeixen en una obra. 

Al ser un projecte de rehabilitació de grau mitjà tal com descriu La Normativa Urbanística Municipal de 

Barcelona, el nivell de plànols i detalls que et demana l'ajuntament per a l'aprovació d'aquest és molt 

baix, i repercuteix en la manca d'informació que rep la constructora que en el meu cas es Corp 

Restaura, que ha d'anar consultant constantment les actuacions i la forma d'execució que s'han de dur 

a terme amb la Direcció Facultativa. 

 

El tancament de les meves pràctiques no coincideix amb el tancament de la obra, així que m’han 

quedat moltissimes coses per veure, encara que cap obra no es mai igual i sempre s’aprenen coses 

noves i diferents; m’hagués agradat poder veure l’estat final real de l’edifici. 

 

M’enduc una nova experiència molt gratificant d’aquest treball i de la feina realitzada a la empresa, 

juntament amb l’ajuda i recolzament que m’ha brindat l’equip del que he pogut formar part que és Corp 

Restaura; agrair el recolzament sobretot a la Mònica Alegria,  al Surya Aznar i al Rafael López Mateos. 
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0. ESTATS ACTUALS A MÀ I INVENTARIS ESTAT ACTUAL 
 

Recull dels estats actuals corregits sobre els plànols de l’arquitecte, a principis de febrer del 2014, una 

de les primeres vegades que es va entrar a l’edifici. 

També conté una sèrie d’inventaris i medicions de l’estat inicial en que es trobava l’edifici 
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ALTELL 
General: 

‐ Paviment de rajola 
Menjador: 

‐ Fals sostre 3.86x2.58m 
‐ Rentadora 
‐ 4 mòduls de cuina 
‐ 4 finestres tapiades 

Lavabo: 
‐ Fals sostre 1.00x2.10m 
‐ 1 wc 
‐ 1 rentamans amb peu 
‐ 1 plat de dutxa 

 
 
4a PLANTA 
 
4t 1a 
General: 

‐ Sòcol a tota la casa 
‐ Parets de gotelé 
‐ Lavabo, menjador i habitació de façana tenen fals sostre nou i continu (no és doble) 

Rebedor: 
‐ Fals sostre de pladur amb canyís, 0.85x1.93m 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 

Menjador: 
‐ 1 sofà 
‐ 1 nevera 
‐ 1 escalfador 
‐ 5 mòduls de cuina  
‐ Taulell de granit 
‐ 1 aixeta 
‐ 1 penjador 
‐ 1 acumulador d’aigua 80L 

Lavabo: 
‐ Fals sostre registrable de 60x60, 1.31x1.89m 
‐ 1 wc 
‐ 1 rentamans 
‐ 1 mirall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AIXECAMENT DE L’ESTAT INICIAL OBRA SANT MIQUEL 26  05‐02‐2014 

4t 2a 
General: 

‐ 2 finestres de fusta 
‐ 1 balconera de fusta 

Rebedor: 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 

Menjador: 
‐ Fals sostre amb canyís 3.88x2.75m 
‐ 2 bosses de roba 
‐ 1 pica 
‐ 1 vitroceràmica 
‐ 4 mòduls de cuina 
‐ 1 acumulador d’aigua 80L 
‐ Parquet 
‐ Sòcol de fusta  
‐ Cortina screen 
‐ 4 llums 
‐ 1 bancada al costat de façana 3.00x0.29m (possible desguàs del 4t 3a) 
‐ 1 biga amb humitat 

Habitació gran: 
‐ Sostre de canyís 2.80x2.25m 

Habitació petita: 
‐ Sostre de canyís 2.80x1.36m 

Bany: 
‐ 1 mirall 
‐ 1 pica 
‐ 1 dutxa 

 
 
4t 3a 
Rebedor: 

‐ Fals sostre de guix 60x60, 2.80x0.96m 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 

Lavabo: 
‐ Fals sostre 1.30x2.71m 
‐ Paviment de rajola 
‐ 1 bancada per el wc 
‐ 1 bancada per la banyera 
‐ 1 mirall 
‐ 1 pica 
‐ 1 banyera 
‐ 2 porta tovalloles 
‐ 1 focus 
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Menjador: 
‐ Balconera d’alumini 

 
Habitació: 

‐ Finestra de fusta 
‐ Possible pèrdua d’aigua en el baixant pluvial de façana exterior provocant filtracions 

d’aigua als caps de les bigues en molt mal estat. Possible causa d’humitats de la paret 
colindant. 

‐ Fals sostre de guix més fals sostre de canyís 
‐ Carpinteria interior de fusta. 
‐ Envà de cuina‐bany que dona al menjador té una fissura horitzontal causada per el pis 

de baix. 
 
4t 4a 
General: 

‐ Paviment de parquet a tot el pis menys al lavabo 
‐ Paviment de rajola al lavabo 

Rebedor: 
‐ Fals sostre de guix 60x60, 2.29x0.85m 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 

Lavabo: 
‐ 1 dutxa 
‐ 1 wc 
‐ 1 rentamans 
‐ Parets enrajolades 1.45x2.17m 

Menjador: 
‐ Placa registrable de guix 2.63x3.88m 
‐ Canyís 
‐ Balconera corredera d’alumini 

Cuina: 
‐ Finestra d’alumini 
‐ 1 campana 
‐ 1 acumulador d’aigua 80L 
‐ 1 vitroceràmica 
‐ 1 pica 
‐ Mòduls de cuina 

Habitació a façana: 
‐ Finestra de fusta 
‐ Humitat en paret possiblement filtracions de pèrdua del baixant. 
‐ Biga carcomida 
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3a PLANTA 
 
3r 1a 
General: 

‐ Finestra fusta habitació 
‐ Balconera de fusta menjador 
‐ Finestra d’alumini cuina 

Rebedor: 
‐ Fals sostre amb canyís, 0.91x1.83m 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 

Menjador: 
‐ Fals sostre nou sense canyís 

Cuina: 
‐ Paviment ceràmic 
‐ Paret enrajolada 
‐ Mòduls de cuina  
‐ 1 pica 
‐ 1 acumulador d’aigua 80L 

Lavabo: 
‐ Paviment de rajola 
‐ Fals sostre amb canyís, 1.30x1.85m 
‐ 1 wc 
‐ 1 rentamans 
‐ 1 mirall 

Dormitori de façana: 
‐ Paret que dona a l’edifici confrontant mostra humitat. 
‐  

 
3r 2a 
General: 

‐ 3 portes de fusta 
‐ Paviment de rajola a tot el pis 
‐ Cuina/rebedor/distribuïdor folrat amb plàstic 

Rebedor: 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 
‐ 1 columna d’armari pel comptador 

Menjador: 
‐ Fals sostre registrable 60x60 nou, de guix i amb canyís 
‐ 1 moble de menjador 2,30x2,50m 

Cuina: 
‐ Fals sostre 
‐ Parets enrajolades 2.57x2.69m 
‐ 1nevera 
‐ 1 campana encastada 
‐ 3 òduls de cuina  
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‐ 1 pica 
Lavabo: 

‐ 1.56x0.55m 
‐ Bancal a tot el lavabo 
‐ 1 wc 
‐ 1 rentamans 
‐ 1 mirall 
‐ 1 dutxa 

Dormitori petit: 
‐ 2.38x2.50m 
‐ Armari 
‐ Fals sostre 
‐ 1 llit individual 
‐ 1 còmoda 

 
3r 3a 

‐ Sense sostres 
‐ Bigues descobertes 
‐ 2 envans d’habitacions: 3.80mx2.86h, 2.83mx2.86h 
‐ 2 finestres de fusta 
‐ 1 balconera de fusta 
‐ Hi ha una volta apuntalada perquè esta trencada 

 
3r 4a (el titànic) 
General: 

‐ Envà 3.86x2.85h x2ud. 
‐ Envà 2.72x2.85m 
‐ 2 finestres de fusta 
‐ 1 balconera d’alumini 
‐ 5 bigues no reforçades 
‐ 6 bigues reforçades 
‐ 3 portes de fusta 
‐ Paviment revestit amb plàstic al dormitori de façana 
‐ Paviment inexistent a la resta (queda el paviment original) 

Rebedor: 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 
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2a PLANTA 
 
2n 1a 
General: 

‐ 4 portes de fusta 
‐ Empaperat 
‐ Paviment PVC encolat a tot arreu 
‐ Finestra de fusta 
‐ Finestra d’alumini 
‐ Balconera de fusta 

Rebedor: 
‐ Fals sostre registrable 60x60, 0.80x2.36m 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 

Menjador: 
‐ Fals sostre sense canyís 
‐ Forjat inferior (paviment) fletxat de les bigues 

Cuina: 
‐ Fals sostre registrable 60x60 de guix amb possibilitat de canyís 
‐ Paviment ceràmic 
‐ Paret enrajolada 4.17x2.58 
‐ 1 campana 
‐ 6 mòduls de cuina  
‐ 1 pica 

 
Lavabo: 

‐ Paviment de rajola 
‐ Bancada 0.97x1.19m 
‐ 1 wc 
‐ 1 rentamans 
‐ 1 mirall 

Dormitori de façana: 
‐ Humitat a la paret igual que els pisos superiors. 
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2n 2a/2n 3a/2n 4a (1 pis de 3) 
S’entra pel 2n 3a. 
Comprovar els llindes existents en les divisions entre pisos per saber si són correctes. 
2n 2a 
General: 

‐ Porta d’entrada tapiada, cal obrir‐la. 
‐ Finestra d’alumini 
‐ Finestra de fusta 
‐ Balconera de fusta 

Lavabo: 
‐ 2.64x2.70mx2.55h 
‐ Fals sostre teòricament de canyís 
‐ Paviment teòricament original 
‐ 1 wc 
‐ 1pica 
‐ 1 banyera gran 
‐ 1 moble de bany 
‐ Tot enrajolat 
‐ 2 armariets encastats amb mirallets 

Passadís: 
‐ Calaix que dona a l’habitació, no se sap que és 

Dormitori: 
‐ Paviment original 
‐ Algunes regates fetes 
‐ Fals sostre de canyís 

Dormitori 2: 
‐ Paviment original 
‐  

2n 3a 
General: 

‐ Tot amb fals sostre 
‐ Balconera de fusta 
‐ Hi ha algunes regates 
‐ Finestra d’alumini 

Rebedor: 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 
‐ Armari encastat 1.52x2.67h 
‐ Columna d’armari 0.65x2.00h per el comptador i el quadre elèctric 
‐ Fals sostre registrable de fusta teòricament no hi ha canyís. 

 
Dormitori façana posterior: 

‐ Armari empotrat 3.83x2.86m 
‐ 1 caixa forta 
‐ Fals sostre registrable de fusta sense canyís 
‐ Paviment que pot ser l’original 
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Cuina: 
‐ 2.20x2.78mx2.66h 
‐ 1 pica 
‐ 11 mòduls 
‐ Armari 
‐ Parets enrajolades 
‐ Fals sostre de fusta 
‐ 1 campana 
‐ 1 aixeta 
‐ 1 calentador 
‐ 1 llum sostre 
‐ El paviment teòricament és l’original 

2n 4a 
General: 

‐ 1 finestra de fusta 
‐ Tot amb fals sostre menys una habitació que té les bigues descobertes amb possibilitat 

de corcs. 
‐ Passadís d’entrada cata feta al sostre, es pot observar bigues amb corcs/tèrmits. 

Lavabo: 
‐ Parets enrajolades 
‐ Paviment ceràmic: pendent cata per saber si l’original és el que es veu 
‐ 1 mirall 
‐ 1 rentamans 
‐ 1 banyera 
‐ 1 bidet 
‐ No hi ha wc, només la previsió. 

Habitació a façana principal: 
‐ Part d’una paret té picat l’enguixat. 
‐ 2.59x2.83m 
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1a PLANTA 
 
1r 1a 
General: 

‐ 2 Finestres de fusta 
‐ Balconera de fusta 
‐ 4 portes 

Rebedor: 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 

Menjador: 
‐ Armari antic 
‐ Reforç amb IPN al mig de la llum 
‐ Tot empaperat 
‐ 1 llum 

Cuina: 
‐ 3.77x2.15mx2.82h 
‐ Primer metre d’alçada enrajolat, la resta amb paper 
‐ Paviment original segur 
‐ Bigues vistes 
‐ Cuina original sense mobles 
‐ 1 forn 

Lavabo petit: 
‐ 1 wc 

Dormitori interior: 
‐ 1 llit 
‐ 1 llum 

Dormitori façana: 
‐ 9 cadires 
‐ 4 còmodes 
‐ 1 armari 

 
 
1r 2a 
General: 

‐ Tot paviment de PVC 
‐ Tot fals sostre de porex 60x60 
‐ Parets empaperades 
‐ 3 Finestres d’alumini 
‐ 4 portes 

Rebedor: 
‐ Armari comptador 

Dormitori: 
‐ Sostre pintat amb pintura epoxi segons cata, les bigues també 

Dormitori petit: 
‐ 1 armari 2.00x2.50m 
‐ 1 armari 2.13x2.50m 
‐ Ple de llibres i roba. 
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Cuina: 
‐ 7 mòduls de cuina 
‐ Parets enrajolades 
‐ 1 extractor 
‐ 1 estufa elèctrica 
‐ 1 taula 
‐ Paviment ceràmic sobre l’original 
‐ 1 pica 
‐ 1 vitroceràmica 
‐ 1 moble de cuina 

Lavabo: 
‐ 1 banyera 
‐ 1 wc 
‐ 1 bidet 
‐ 1 rentamans amb moble 
‐ Tot amb fals sostre 

 
1r 3a 
General: 

‐ Paviment de rajola 
‐ Bigues vistes, hi ha un reforç 
‐ 2 Finestres d’alumini amb barrots de seguretat 
‐ Balconera d’alumini 
‐ 4 portes de fusta 

Rebedor: 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador 
‐ 1 intèrfon 
‐ Parets empaperades 

Cuina: 
‐ 3.27x2.79m 
‐ Envà mitja altura, 1.36x2.23m 
‐ Mini bar 
‐ 4 mòduls de cuina 

Lavabo: 
‐ Plat de dutxa 
‐ Mampara 
‐ 1 wc 
‐ 1 mirall 
‐ 1 moble de lavabo amb pica 
‐ Parets enrajolades 

 
Sala d’estar: 

‐ Fals sostre de guix sense canyís 
‐ Armari 2.47x2.00m 
‐ Sofà 
‐ 1 barra de cortines 
‐ 1 split 
‐ La unitat exterior del split esta al costat del balcó 
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Dormitori interior: 
‐ 1 llitera 
‐ 1 armari columna 
‐ 1 còmoda 
‐ Paviment de PVC sobre l’original 
‐ Parets empaperades 
‐ No hi ha fals sostre 
‐ 1 prestatge 
‐ 1 llum 

Dormitori façana: 
‐ Fals sostre de guix 
‐ 1 armari gran de roba de 2.00m desmontat 
‐ 1 porta CD’s 
‐ 1 còmoda 
‐ 3 cadires 
‐ La paret colindant amb el veí esta tapada amb un plàstic per cobrir una humitat 
‐ Paviment ceràmic 

 
1r 4a 
General: 

‐ 1 porta corredissa 
‐ 2 portes practicables abatibles 
‐ 1 porta plegable 
‐ Paviment de PVC sobre l’original 
‐ Parets empaperades 
‐ Balconera d’alumini 
‐ 1 finestra d’alumini 

Rebedor: 
‐ Bigues vistes 
‐ 1 quadre elèctric 
‐ 1 comptador amb un armari 
‐ 1 intèrfon 
‐ Estant per llibres 
‐ Llibres 
‐ Ventilador 

Habitació petita: 
‐ Entrada des del rebedor 
‐ 2 prestatges plens d’objectes 
‐ Estufa 
‐ Deixalla 
‐ Finestres que donen a l’habitació de façana 

 
Sala d’estar: 

‐ Reforç de fusta a la ½ de la llum de l’habitació; de les 4 bigues, 2 tenen unes “L” per 
reforçar 

‐ Bigues en molt mal estat, molt degradades per corc i/o termites 
‐ 1 balancí 
‐ Cortines 
‐ 1 prestatge/moble 
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Cuina: 
‐ 4 mòduls de cuina 
‐ 1 pica 
‐ Moble de cuina 
‐ 1 escalfador 
‐ Humitats al sostre 

Lavabo: 
‐ Paviment gres 
‐ Fals sostre 
‐ 1 wc 
‐ 1 pica 
‐ 1 dutxa 

Dormitori: 
‐ 1 llit de matrimoni 
‐ 2 matalassos 
‐ Bigues vistes 
‐ Cortines 
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OBSERVACIONS ESTAT INICIAL: 
‐Cal fer “cates” al sostre per comprovar si damunt del sostre vist hi un altre fals sostre de 
canyís, com s’ha pogut observat en algun pis. 
 
‐ S’ha pogut comprovar que en algun pis, hi ha un estat avançat de degradació de les bigues 
per causa de corcs i/o termites, com es el cas del 1º4ª o el 2º4ª, potser seria necessari fer un 
estudi per un tècnic de plagues per comprovar l’estat real de totes les bigues de fusta de la 
finca. 
 
‐S’han trobat molts mobles, llits, electrodomèstic, etc. que no estaven previstos al projecte. 
 
‐La planta primera es troba en el estat més original de construcció respecte amb la resta de 
plantes, que s’han fet moltes modificacions de distribució. 
 
‐Sobre el paviment original hidràulic s’han afegit paviments més recents com son rajoles, pvc, 
parquet, etc. 
 
‐Al pisos 1º1ª, 2º1ª, 3º1ª i 4º1ª hi han humitats a la paret del dormitori façana, (en totes les 
plantes) això fa entendre que hi ha agut algun tipus de filtracions verticalment en el mateix 
punt, possiblement en el sostre del 4º1ª on estan les bigues en estat de podriment. Es podria 
dir que el tub d’evacuació de pluvial tenia alguna fuita i que filtrava a les bigues del forjat i la 
paret verticalment cap avall. 
 
‐El Pis que eren 3 pisos (2º2ª, 2º3ª, 2º4ª) s’han fet obres sense cap control, regates horitzontal 
i obertures de pas en parets de carrega sense a priori cap reforç, també s’ha pogut observar 
que hi ha 2 caixes fortes, mobiliari, etc. 
 
‐El pis 3º3ª han enderrocat un envà que estava situat justament sota una volta ceràmica, i 
segurament es va enfonsar per que esta apuntalat i el revolto no esta. 
 
‐El pis 3º4ª s’ha fet un reforços molt exagerats sobre 6 bigues, 5 bigues estan sense reforç. 
 
‐Al pis de l’àtic es pot observar que hi ha humitats al sostre. Es deuria comprovar si estan 
arreglades o no. Totes les finestres estan tapiades.  
 
 
 
 



Levantamiento del estado acabados pisos existentes
4to 2do
Pavimento Terrazzo (antes hudráulico) Pavimento Parquet (menos baño)

Planta 1era Techo Vigas vistas dorm intermedio (carcoma) Baldosas baño
FTM madera sin cañizo recibidor, distribuidor, dorm grande fondo Techo Vigas vistas recibidor, comedor 1/2

1ero FTR escayola baño (justo al entrar piso izquierd) FTR escayola + cañizo baño
Pavimento hidráulico todo el piso Paredes Yeso FTC cañizo comedor 1/2, dormitorios
Vigas vistas todo el piso Paredes Gotelé
Papel en paredes

3ro
2do Planta 3ra Pavimento Parquet (menos cocina y baño)
Pavimento Pvc (menos baño y cocina) Baldosas cocina y baño

Baldosas baño y cocina 1ro Techo FTC pladur + cañizo todo el piso
Techo FTR Porex (menos baño y cocina) Pavimento Parquet (cocina y baño) Paredes Gotelé

FTR escayola (Baño y cocina) Baldosas cocina y baño
Techo FTC cañizo dormitorios y recibidor 4to

3ro FTC pladur salón Pavimento Parquet (menos baño)
Pavimento Baldosa todo (menos dorm interior) FTR escayola Baño y cocina Baldosas baño

Pvc dorm interior Paredes gotelé Techo FTC pladur + cañizo cocina
Techo FTR escayola (baño,comedor, dorm fachada) FTC pladur recibidor  dormitorios

Viga vista cocina, recibidor, dorm interior 2do FTR escayola baño
Paredes Papel todas las paredes Pavimento Baldosas todo el piso FTR escayola + cañizo salón

Techo FTR madera + cañizo (menos baño) Paredes Lisas yeso
4to FTR escayola baño
Pavimento Pvc toda la casa Paredes Papel y/o pvc
Techo Vigas vistas toda la casa
Paredes Papel todas las paredes 3ro Planta Ático

Pavimento hidráulico original
Techo vigas vistas 1ro

Planta 2da Paredes Repicadas 1/2 y otra mitad con yeso Pavimento Cerámico toda el piso
Techo FTR escayola cocina y baño

1ro 4to ‐ Titanic FTC cañizo o estopa
Pavimento Pvc (menos baño) Pavimento Hidráulico original (pvc arrancado) Paredes Gotelé

Baldosa + bancada grande Pvc Dorm fachada y hab junto a entrada
Techo FTR escayola recibidor, cocina, comedor y baño Techo 6 vigas con refuerzo metálico

Vigas vistas dormitorios 5 vigas sin refuerzo madera
Paredes Papel vinilico Paredes Yeso y algunas en mal estado Locales

2do‐3ro‐4to Entrada obra y 2 y 3
2do Pavimento Terrazo
Pavimento Terrazzo (antes hudráulico) Planta 4ta Techo FTC cañizo y/o estopa
Techo FTC estopa recibidor, baño 2 habitaciones
Paredes Yeso 1ro Entrada Agencia de viajes

Pavimento Parquet (menos baño y cocina) Pavimento Hidráulico
3ro Baldosa baño y cocina Techo FTC cañizo y/o estopa
Pavimento Terrazzo (antes hudráulico) Techo FTR escayola cocina y baño
Techo FTM madera en recibidor, cocina, dormitorios FTC pladur salón y dorm fachada
Paredes Yeso FTC cañizo dorm int y recibidor

Paredes Gotelé
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RESUM:�
�

76,87� 85,02 120,62 106,05 88,07�

m2�hidráulico� m2�terrazo m2�cerámico m2�parquet m2�PVC�

476,63�
m2�pavimentos�

238,32�

m2�dobles�pavimentos�(se�ha�considerado�1/2�del�total�de�
pavimentos)�

�
123,00� 20,48� 84,64 99,79 30,34� 42,61

m2�reg.�Escay� m2�reg.�Porex� m2�reg.�Madera m2�cont.�cart�yes
m2�cont.�
Esparto� m2�cañizo

358,26� 42,61�
m2�falsos�techos� m2�cañizo�

�
176,06� 258,29� 51,02 233,88 244,16 602,86�

m2�tab.�Alicat�
m2�tab.�
Empap�

m2�tab.�Pap�
vin

m2�tab.�
Gotelé m2�tab.�Enyes m2�tabiques�

1566,28�
m2�acabados�tabiques�

�

codigo Ud. �descripción ud. �largo �ancho �alto� �parcial med.

1 PLANTA�1ª

Puerta�1ª

1�1 m2 Viga�vista

recibidor 1 0,82 2,13 1,75

comedor 1 2,34 3,77 8,82

cocina 1 3,77 2,15 8,10

lavabo 1 1,06 0,93 0,99

habitación�grande 1 2,79 2,32 6,47

habitación�pequeña 1 2,79 1,40 3,91

30,03

1�1 m2 Pavimento�hidraulico

recibidor 1 0,82 2,13 1,75

comedor 1 2,34 3,77 8,82

cocina 1 3,77 2,15 8,10

lavabo 1 1,06 0,93 0,99

habitación�grande 1 2,79 2,32 6,47

habitación�pequeña 1 2,79 1,40 3,91

30,03

1�1 m2 Tabique�con�papel

comedor 2 2,34 2,80 13,10

cocina 2 2,15 1,30 5,59

1 3,77 1,30 4,90

habitación�grande 1 2,79 2,80 7,81

1 2,32 2,80 6,50

habitación�pequeña 1 2,79 2,80 7,81

1 1,40 2,80 3,92

49,64
1�1 m2 Tabique�alicatado

cocina 2 2,15 1,50 6,45

1 3,77 1,50 5,66

12,11
1�1 m2 Derribo de tabiquería cerámica

grosor�máximo�10cm
1 2,13 2,84 6,05

2 3,77 2,84 21,41

1 2,13 2,84 6,05

1 0,93 2,84 2,64

1 2,79 2,84 7,92

44,08
����TOTAL�PARTIDA�



Puerta�2ª

1�2 m2 Falso�techo�registrable�escayola

lavabo 1 0,77 2,35 1,81

cocina 1 2,35 2,05 4,82

6,63

1�2 m2 Falso�techo�registrable�Porex

recibidor 1 2,80 1,08 3,02

comedor 1 2,46 2,83 6,96

habitación 1 2,74 3,83 10,49

20,48

1�2 m2 Pavimento�cerámico

lavabo 1 0,77 2,35 1,81

cocina 1 2,35 2,05 4,82

6,63
1�2 m2 Pavimento�pvc

recibidor 1 2,80 1,08 3,02

comedor 1 2,46 2,83 6,96

habitación 1 2,74 3,83 10,49

20,48
1�2 m2 Tabique�con�papel

recibidor 1 1,08 2,80 3,02
1 2,80 2,80 7,84

comedor 2 2,46 2,80 13,78
habitación 1 3,83 2,80 10,72

1 2,74 2,80 7,67

43,04
1�2 m2 Tabique�alicatado

lavabo 1 0,77 2,80 2,16

cocina 1 2,35 0,60 1,41

1 2,05 2,80 5,74

9,31
1�2 m2 Derribo de tabiquería cerámica

grosor�máximo�10cm
1 2,80 2,84 7,95

2 3,83 2,84 21,75

1 2,35 2,84 6,67

36,38
����TOTAL�PARTIDA�

Puerta�3ª

1�3 m2 Falso�techo�registrable�escayola

comedor 1 3,77 2,53 9,54

lavabo 1 2,35 0,73 1,72

habitación�fachada 1 2,65 2,35 6,23

17,48
1�3 m2 Viga�vista

recibidor 1 1,08 2,79 3,01

cocina 1 3,27 2,79 9,12

habitación�interior 1 2,65 1,38 3,66

15,79
1�3 m2 Pavimento�cerámico

recibidor 1 1,08 2,79 3,01

comedor 1 3,77 2,53 9,54

lavabo 1 2,35 0,73 1,72

cocina 1 3,27 2,79 9,12

habitación�fachada 1 2,65 2,35 6,23

29,62
1�3 m2 Pavimento�pvc

habitación�interior 1 2,65 1,38 3,66

3,66
1�3 m2 Tabique�con�papel

recibidor 1 1,08 2,80 3,02

1 2,79 2,80 7,81

comedor 2 2,53 2,80 14,17

habitación�fachada 1 2,65 2,80 7,42

1 2,35 2,80 6,58

habitación�interior 1 2,65 2,80 7,42

1 2,35 2,80 6,58

53,00
1�3 m2 Tabique�alicatado

lavabo 1 0,73 2,80 2,04

cocina 1 3,27 2,80 9,16

1 2,79 0,60 1,67

12,87
1�3 m2 Derribo de tabiquería cerámica

grosor�máximo�10cm
1 1,36 2,23 3,03

2 3,83 2,84 21,75

1 2,35 2,84 6,67

1 0,84 2,84 2,39

33,85
����TOTAL�PARTIDA�



Puerta�4ª

1�4 m2 Falso�techo�registrable�escayola

lavabo 1 1,06 0,93 0,99

0,99
1�4 m2 Viga�vista

recibidor 1 2,24 0,82 1,84

comedor 1 2,29 3,77 8,63

cocina 1 1,96 1,29 2,53

habitación�grande 1 2,65 3,77 9,99

habitación�pequeña 1 2,21 1,66 3,67

26,66
1�4 m2 Pavimento�cerámico

lavabo 1 1,06 0,93 0,99

0,99
1�4 m2 Pavimento�pvc

recibidor 1 2,24 0,82 1,84

comedor 1 2,29 3,77 8,63

cocina 1 1,96 1,29 2,53

habitación�grande 1 2,65 3,77 9,99

habitación�pequeña 1 2,21 1,66 3,67

26,66
1�4 m2 Tabique�con�papel

recibidor 1 2,24 2,80 6,27

comedor 2 2,29 2,80 12,82

cocina 1 1,96 2,80 5,49

habitación�grande 2 2,74 2,80 15,34

1 3,77 2,80 10,56

habitación�pequeña 1 1,66 2,80 4,65

55,13
1�4 m2 Derribo de tabiquería cerámica

grosor�máximo�10cm
1 2,24 2,84 6,36

2 3,77 2,84 21,41

1 2,21 2,84 6,28

1 0,93 2,84 2,64

1 0,26 2,84 0,74

37,43
����TOTAL�PARTIDA�

2 PLANTA�2ª

Puerta�1ª

2�1 m2 Falso�techo�registrable�escayola

recibidor 1 0,80 2,23 1,78

comedor 1 2,25 3,79 8,53

lavabo 1 1,06 0,93 0,99

cocina 1 2,24 2,91 6,52

17,82
2�1 m2 Viga�vista

habitación�grande 1 2,77 2,16 5,98

habitación�pequeña 1 2,77 1,55 4,29

10,28
2�1 m2 Pavimento�cerámico

lavabo 1 1,06 0,93 0,99

0,99
2�1 m2 Pavimento�pvc

recibidor 1 0,80 2,23 1,78

comedor 1 2,25 3,79 8,53

cocina 1 2,24 2,91 6,52

habitación�grande 1 2,77 2,16 5,98

habitación�pequeña 1 2,77 1,55 4,29

27,11
2�1 m2 Tabique�con�papel�vinilico

recibidor 1 2,23 2,80 6,24

comedor 2 2,25 2,80 12,60

cocina 1 2,24 2,80 6,27

habitación�grande 1 2,77 2,80 7,76

1 2,16 2,80 6,05

habitación�pequeña 1 2,77 2,80 7,76

1 1,55 2,80 4,34

51,02
2�1 m2 Tabique�alicatado

cocina 1 2,91 0,60 1,75

1,75
2�1 m2 Derribo de tabiquería cerámica

grosor�máximo�10cm
horitzontals 1 2,23 2,84 6,33

1 2,79 2,84 7,92

1 0,75 2,84 2,13

1 0,26 2,84 0,74

verticals 2 3,82 2,84 21,70

1 0,93 2,84 2,64

41,46
����TOTAL�PARTIDA�



Puerta�2ª�(piso�3�en�1)

2�2 m2 Falso�techo�Continuo�Esparto

pasillo 1 2,91 1,08 3,14

comedor 1 2,41 3,85 9,28

lavabo 1 2,70 2,63 7,10

habitación 1 2,81 3,85 10,82

30,34
2�2 m2 Pavimento�terrazo

pasillo 1 2,91 1,08 3,14

comedor 1 2,41 3,85 9,28

lavabo 1 2,70 2,63 7,10

habitación 1 2,81 3,85 10,82

30,34
2�2 m2 Tabique�enyesado

pasillo 1 2,91 2,80 8,15

comedor 1 2,41 2,80 6,75

habitación 1 2,81 2,80 7,87

1 3,85 2,80 10,78

33,54
2�2 m2 Tabique�alicatado

lavabo 1 2,70 2,80 7,56

1 2,63 2,80 7,36

14,92
2�2 m2 Derribo de tabiquería cerámica

grosor�máximo�10cm
horitzontals 1 2,91 2,84 8,26

verticals 2 3,85 2,84 21,87

30,13
����TOTAL�PARTIDA�

Puerta�3ª�(piso�3�en�1)

2�3 m2 Falso�techo�registrable�Madera

recibidor 1 2,70 1,08 2,92

cocina 1 2,70 2,63 7,10

habitación�1 1 2,70 3,82 10,31

habitación�2 1 2,64 3,82 10,08

30,42
2�3 m2 Pavimento�terrazo

recibidor 1 2,70 1,08 2,92

cocina 1 2,70 2,63 7,10

habitación�1 1 2,70 3,82 10,31

habitación�2 1 2,64 3,82 10,08

30,42

2�3 m2 Tabique�enyesado

recibidor 1 2,70 2,80 7,56

habitación�1 2 2,70 2,80 15,12

1 3,82 2,80 10,70

habitación�2 2 2,64 2,80 14,78

48,16
2�3 m2 Tabique�alicatado

cocina 1 2,70 2,80 7,56

1 2,63 2,80 7,36

14,92
2�3 m2 Derribo de tabiquería cerámica

grosor�máximo�10cm
horizontales 1 2,70 2,84 7,67

verticales 2 3,83 2,84 21,75

29,42
����TOTAL�PARTIDA�

Puerta�4ª�(piso�3�en�1)

2�4 m2 Falso�techo�registrable�escayola

lavabo 1 1,06 0,93 0,99

1 2,97 2,20 6,53

7,52
2�4 m2 Falso�techo�registrable�Madera

pasillo 1 3,83 0,85 3,26

habitación�grande 1 3,51 3,82 13,41

habitación�pequeña 1 2,56 2,97 7,60

24,27
2�4 m2 Pavimento�terrazo

pasillo 1 3,83 0,85 3,26

habitación�grande 1 3,51 3,82 13,41

habitación�pequeña 1 2,56 2,97 7,60

24,27
2�4 m2 Pavimento�cerámico

lavabo 1 1,06 0,93 0,99

1 2,97 2,20 6,53

7,52
2�4 m2 Tabique�enyesado

pasillo 1 3,83 2,80 10,72

habitación�grande 2 3,51 2,80 19,66

1 3,82 2,80 10,70

habitación�pequeña 1 2,56 2,80 7,17

48,24



2�4 m2 Tabique�alicatado

lavabo 1 2,97 2,80 8,32

1 0,93 2,80 2,60

1 3,26 2,80 9,13

20,05
2�4 m2 Derribo de tabiquería cerámica

grosor�máximo�10cm
horizontales 1 3,83 2,84 10,88

verticales 1 3,82 2,84 10,85

1 2,97 2,84 8,43

30,16
����TOTAL�PARTIDA�

3 PLANTA�3ª

Puerta�1ª

3�1 m2 Falso�techo�registrable�escayola

lavabo 1 1,85 1,30 2,41

cocina 1 1,85 1,48 2,74

5,14
3�1 m2 Falso�techo�Continuo�Carton�yeso

recibidor 1 0,91 1,83 1,67

comedor 1 2,65 3,82 10,12

habitación�grande 1 2,74 2,50 6,85

habitación�pequeña 1 2,74 1,30 3,56

22,20
3�1 m2 Falso�techo�Cañizo

lavabo 1 1,85 1,30 2,41

2,41
3�1 m2 Pavimento�cerámico

lavabo 1 1,30 1,85 2,41

cocina 1 1,85 1,48 2,74

5,14
3�1 m2 Pavimento�Parquet

recibidor 1 0,91 1,83 1,67

comedor 1 2,65 3,82 10,12

habitación�grande 1 2,74 2,50 6,85

habitación�pequeña 1 2,74 1,30 3,56

22,20
3�1 m2 Tabique�con�gotelé

recibidor 1 1,83 2,80 5,12

comedor 2 2,65 2,80 14,84

habitación�grande 1 2,74 2,80 7,67

1 2,50 2,80 7,00

habitación�pequeña 1 2,74 2,80 7,67

1 1,30 2,80 3,64

45,95

3�1 m2 Tabique�alicatado

lavabo 1 1,00 2,80 2,80

cocina 1 0,54 2,80 1,51

1 0,97 2,80 2,72

1 2,81 2,80 7,87

14,90
3�1 m2 Derribo de tabiquería cerámica

grosor�máximo�10cm
horitzontals 1 1,85 2,84 5,25

1 1,85 2,84 5,25

1 2,74 2,84 7,78

verticals 2 3,86 2,84 21,92

40,21
����TOTAL�PARTIDA�

Puerta�2ª

3�2 m2 Falso�techo�registrable�escayola

lavabo 1 1,56 0,76 1,19

1,19
3�2 m2 Falso�techo�registrable�Madera

recibidor�cocina 1 2,87 1,40 4,02

comedor 1 2,53 3,89 9,84

habitación�grande 1 2,81 3,89 10,93

habitación�pequeña 1 2,10 2,46 5,17

29,96
3�2 m2 Falso�techo�Cañizo

recibidor�cocina 1 2,87 1,40 4,02

comedor 1 2,53 3,89 9,84

habitación�grande 1 2,81 3,89 10,93

habitación�pequeña 1 2,10 2,46 5,17

lavabo 1 1,56 0,76 1,19

31,14
3�2 m2 Pavimento�cerámico

recibidor�cocina 1 2,87 1,40 4,02

comedor 1 2,53 3,89 9,84

lavabo 1 1,56 0,76 1,19

habitación�grande 1 2,81 3,89 10,93

habitación�pequeña 1 2,10 2,46 5,17

31,14
3�2 m2 Tabique�con�papel/pvc

recibidor���cocina 1 1,40 2,80 3,92

comedor 2 2,53 2,80 14,17

habitación�grande 2 2,81 2,80 15,74

1 3,89 2,80 10,89

habitación�pequeña 1 2,10 2,80 5,88

1 2,46 2,80 6,89

57,48



3�2 m2 Tabique�alicatado

recibidor���cocina 1 2,00 0,60 1,20

lavabo 1 0,76 2,80 2,13

3,33
3�2 m2 Derribo de tabiquería cerámica

grosor�máximo�10cm
horitzontals 1 2,10 2,84 5,96

1 0,76 2,84 2,16

verticals 2 3,89 2,84 22,10

1 2,46 2,84 6,99

37,20
����TOTAL�PARTIDA�

Puerta�3ª

3�3 m2 Viga�vista

sala 1 4,49 3,91 17,56

habitación�fachada 1 2,82 2,45 6,91

habitación�interior 1 2,82 1,36 3,84

28,30
3�3 m2 Pavimento�hidraulico

sala 1 4,49 3,91 17,56

habitación�fachada 1 2,82 2,45 6,91

habitación�interior 1 2,82 1,36 3,84

28,30
3�3 m2 Tabique�enyesado�y�1/2�repicado

sala 2 4,49 1,40 12,57

1 3,91 1,40 5,47

habitación�fachada 1 2,82 1,40 3,95

1 2,45 1,40 3,43

habitación�interior 1 2,82 1,40 3,95

1 1,36 1,40 1,90

31,28
3�3 m2 Derribo de tabiquería cerámica

grosor�máximo�10cm
horizontales 1 2,82 2,84 8,01

verticales 1 3,91 2,84 11,10

19,11
����TOTAL�PARTIDA�

Puerta�4ª

3�4 m2 Viga�vista

recibidor 1 2,23 0,85 1,90

comedor 1 2,31 3,86 8,92

lavabo 1 0,97 0,96 0,93

cocina 1 2,23 1,31 2,92

habitación�fachada 1 2,73 2,40 6,55

habitación�interior 1 2,73 1,42 3,88

habitación�interior�entrada 1 2,23 1,62 3,61

28,71
3�4 m2 Pavimento�hidraulico

recibidor 1 2,23 0,85 1,90

comedor 1 2,31 3,86 8,92

lavabo 1 0,97 0,96 0,93

cocina 1 2,23 1,31 2,92

habitación�interior 1 2,73 1,42 3,88

18,54
3�4 m2 Pavimento�pvc

habitación�fachada 1 2,73 2,40 6,55

habitación�interior�entrada 1 2,23 1,62 3,61

10,16
3�3 m2 Tabique�enyesado

sala 2 2,31 2,80 12,94

habitación�fachada 1 2,37 2,80 6,64

1 2,40 2,80 6,72

habitación�interior 1 1,42 2,80 3,98

1 2,73 2,80 7,64

37,91
3�4 m2 Derribo de tabiquería cerámica

grosor�máximo�10cm
horizontales 2 2,23 2,84 12,67

1 2,73 2,84 7,75

verticales 2 3,86 2,84 21,92

42,34
����TOTAL�PARTIDA�

4 PLANTA�4ª

Puerta�1ª

4�1 m2 Falso�techo�registrable�escayola

cocina 1 1,90 1,52 2,89

1 0,99 0,93 0,92

lavabo 1 1,90 1,31 2,49

6,30



4�1 m2 Falso�techo�Continuo�Carton�yeso

recibidor 1 0,85 1,93 1,64

comedor 1 2,64 3,83 10,11

habitación�fachada 1 2,73 2,47 6,74
habitación�interior 1 2,73 1,31 3,58

22,07
4�1 m2 Pavimento�cerámico

lavabo 1 1,31 1,89 2,48

cocina 1 1,90 1,52 2,89

1 0,99 0,93 0,92

6,28
4�1 m2 Pavimento�Parquet

recibidor 1 0,85 1,91 1,62

comedor 1 2,64 3,83 10,11

habitación�fachada 1 2,73 2,47 6,74
habitación�interior 1 2,73 1,31 3,58

22,05
4�1 m2 Tabique�con�gotelé

recibidor 1 1,91 2,80 5,35

comedor 2 2,64 2,80 14,78

habitación�fachada 1 2,73 2,80 7,64

1 2,47 2,80 6,92

habitación�interior 1 2,73 2,80 7,64

1 1,31 2,80 3,67

46,00
4�1 m2 Tabique�alicatado

lavabo 1 1,31 2,80 3,67

cocina 1 0,54 0,60 0,32

1 2,89 2,80 8,09

1 0,99 2,80 2,77

14,86
4�1 m2 Derribo de tabiquería cerámica

grosor�máximo�10cm
horitzontals 2 1,91 2,84 10,85

1 2,74 2,84 7,78

verticals 2 3,83 2,84 21,75

40,38
����TOTAL�PARTIDA�

Puerta�2ª

4�2 m2 Falso�techo�registrable�escayola

lavabo 1 2,00 1,16 2,32

2,32

4�2 m2 Falso�techo�Continuo�Carton�yeso

recibidor 1 1,19 1,16 1,38

cocina���comedor 1 3,21 2,68 8,60

1 2,27 3,84 8,72

habitación�grande 1 2,80 2,25 6,30

habitación�pequeña 1 2,80 1,36 3,81

28,81
4�2 m2 Viga�vista

recibidor 1 1,19 1,16 1,38

cocina���comedor 1 3,21 2,68 8,60

9,98
4�2 m2 Pavimento�cerámico

lavabo 1 2,00 1,16 2,32

2,32
4�2 m2 Pavimento�Parquet

recibidor 1 1,19 1,16 1,38

cocina���comedor 1 3,21 2,68 8,60

1 2,27 3,84 8,72

habitación�fachada 1 2,80 2,25 6,30

habitación�interior 1 2,80 1,36 3,81

28,81
4�2 m2 Tabique�con�gotelé

recibidor 1 1,16 2,80 3,25

cocina���comedor 1 2,50 2,80 7,00

1 5,48 2,80 15,34

habitación�fachada 1 2,80 2,80 7,84

1 2,25 2,80 6,30

habitación�interior 1 2,80 2,80 7,84

1 1,36 2,80 3,81

51,38
4�2 m2 Tabique�alicatado

lavabo 1 2,00 2,80 5,60

cocina 1 2,27 0,60 1,36

6,96
4�2 m2 Derribo de tabiquería cerámica

grosor�máximo�10cm
horitzontals 1 2,00 2,84 5,68

1 2,80 2,84 7,95

verticals 2 1,16 2,84 6,59

1 3,84 2,84 10,91

31,13
����TOTAL�PARTIDA�



Puerta�3ª

4�3 m2 Falso�techo�registrable�escayola

recibidor 1 2,80 0,96 2,69

comedor 1 2,70 3,84 10,37

lavabo 1 2,73 1,30 3,55

cocina 1 2,73 1,38 3,77

habitación 1 2,80 3,84 10,75

31,12
4�3 m2 Pavimento�cerámico

lavabo 1 1,30 2,71 3,52

cocina 1 2,73 1,38 3,77

7,29
4�3 m2 Pavimento�Parquet

recibidor 1 2,80 0,96 2,69

comedor 1 2,70 3,84 10,37

habitación 1 2,80 3,84 10,75

23,81
4�3 m2 Tabique�con�gotelé

recibidor 1 0,96 2,80 2,69

1 2,80 2,80 7,84

comedor 2 2,70 2,80 15,12

habitación 2 2,80 2,80 15,68

1 3,84 2,80 10,75

52,08
4�3 m2 Tabique�alicatado

lavabo 1 1,30 2,80 3,64

cocina 1 2,73 2,80 7,64

1 1,38 2,80 3,86

15,15
4�3 m2 Derribo de tabiquería cerámica

grosor�máximo�10cm
horizontales 2 2,73 2,84 15,51

verticales 1 3,84 2,80 10,75

1 2,70 2,80 7,56

33,82
����TOTAL�PARTIDA�

Puerta�4ª

4�4 m2 Falso�techo�registrable�escayola

comedor 1 2,63 3,88 10,20

10,20

4�4 m2 Falso�techo�Continuo�Carton�yeso

recibidor 1 2,20 0,85 1,87

lavabo 1 2,20 1,45 3,19

cocina 1 2,20 1,38 3,04

1 0,93 1,04 3,04

habitación�fachada 1 2,39 2,50 5,98

habitación�interior 1 2,39 1,34 3,20

20,31
4�4 m2 Falso�techo�Cañizo

recibidor 1 2,20 0,85 1,87

lavabo 1 2,20 1,45 3,19

cocina 1 2,20 1,38 3,04

1 0,93 1,04 0,97

9,06
4�4 m2 Pavimento�cerámico

recibidor 1 2,20 0,85 1,87

lavabo 1 2,20 1,45 3,19

cocina 1 2,20 1,38 3,04

1 0,93 1,04 0,97

9,06
4�4 m2 Pavimento�parquet

habitación�fachada 1 2,39 2,50 5,98

habitación�interior 1 2,39 1,34 3,20

9,18
4�4 m2 Tabique�enyesado

recibidor 1 2,20 2,80 6,16

comedor 2 2,63 2,80 14,73

habitación�fachada 1 2,39 2,80 6,69

1 2,50 2,80 7,00

habitación�interior 1 2,39 2,80 6,69

1 1,34 2,80 3,75

45,02
4�4 m2 Tabique�alicatado

lavabo 1 1,45 2,80 4,06

cocina 1 3,24 2,80 9,07

1 1,04 2,80 2,91

16,04
4�4 m2 Derribo de tabiquería cerámica

grosor�máximo�10cm
horizontales 2 2,23 2,84 12,67

1 2,39 2,84 6,79

verticales 2 3,86 2,84 21,92

41,38
����TOTAL�PARTIDA�



A PLANTA�ALTILLO

Altillo

A m2 Falso�techo�registrable�escayola

cocina���comedor 1 2,63 3,84 10,10

1 2,17 1,88 4,08

lavabo 1 1,00 2,12 2,12

16,30
A m2 Falso�techo�Continuo�Carton�yeso

habitación 1 2,12 2,77 5,87

1 0,26 2,05 0,53

6,41
A m2 Pavimento�cerámico

cocina�comedor 1 2,63 3,84 10,10

1 2,17 1,88 4,08

lavabo 1 1,00 2,12 2,12

habitación 1 2,12 2,77 5,87

1 0,26 2,05 0,53

22,70
A m2 Tabique�con�gotelé

cocina���comedor 1 2,63 2,80 7,36

2 2,17 2,80 12,15

1 1,88 2,80 5,26

habitación 1 2,77 2,80 7,76

1 2,12 2,80 5,94

38,47
A m2 Tabique�alicatado

lavabo 1 1,00 2,80 2,80

1 2,12 2,80 5,94

cocina 1 2,63 2,80 7,36

1 1,00 2,80 2,80

18,90
A m2 Derribo de tabiquería cerámica

grosor�máximo�10cm
horizontales 1 4,50 2,84 12,78

verticales 1 3,84 2,84 10,91

23,69
Hueco�
ascensor

m2 Derribo de tabiquería cerámica
grosor�máximo�10cm

verticales 4 0,94 2,84 10,68

10,68
����TOTAL�PARTIDA�
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1. ESTATS ACTUALS A CAD 
 

Recull dels estats actuals passats a cad al despatx a partir dels estats actuals passats a mà. 
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8.23

0.80 7.33

3.81

1.09

1.82

0.80
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DIRECCIÓN CLIENTE
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DORMITORI 1

2.532.65

3.80 3.81

3.84

8.208.26

3.77

8.16 8.23

0.81

2.97 0.80 1.92 2.56 2.56

2.46

1.28

CUINA-MENJADOR DORMITORI 2

BANY

1.28

2.46

1.50

Comptadors aigua

BANY

BANY

DORMITORI 1 CUINA-MENJADOR DORMITORI 2

BANY

LOCAL 2LOCAL 1

Agència de viatges

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO
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ESTANÇA

SALA EINES

BANY BANY

DORMITORI

INTERIOR

DORMITORI

EXTERIOR

ESTANÇACUINA

Reforç

DORMITORI

INTERIOR

DORMITORI

EXTERIOR

ESTANÇA

CUINABANY CUINA

ESTANÇA DORMITORI

14

BANY

Reforç

DORMITORI

CUINA

2.742.050.732.532.65

2.61

1.13

1.70

2.07

2.79
2.342.130.761.061.962.292.74

1.29

1.59

3.80 3.81

3.84

8.238.26

3.77

8.16 8.23

0.77 2.46

3.02

0.75

2.35

1.38

2.04

0.75

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO
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Nº DE PLANO
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REFERENCIA
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PROYECTISTA

P1
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DORMITORI

INTERIOR

DORMITORI

EXTERIOR

CUINA ESTANÇA

CUINA BANY 2 ESTANÇA 2 DORMITORI 4

BANY 1DORMITORI 1ESTANÇA 1

DORMITORI 2 DORMITORI 3

BANY

12

2.812.702.702.642.70

2.63

1.15

1.55

2.16

2.77
2.251.881.100.771.202.563.51

2.91

0.80

3.82 3.85

3.78

8.128.18

3.78

8.18 8.13

2.41

0.91

2.00

0.80

2.62

1.13

0.75

0.33

0.45

0.85

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO
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1

2

4

3

DORMITORI

INTERIOR

DORMITORI

EXTERIOR

BANY

ESTANÇA

CUINA

DORMITORI

INTERIOR

DORMITORI

EXTERIOR

ESTANÇA

DORMITORI

INTERIOR

DORMITORI

EXTERIOR

ESTANÇA DORMITORI 2

DORMITORI 1

ESTANÇA

BANY

DISTRIBUIDOR-CUINA

BANY

CUINA

2.812.104.492.82

1.55

1.40

1.30

2.50

2.74
2.651.840.971.002.232.262.73

2.40

1.42

3.88 3.89

3.87

8.348.36

3.89

7.38 8.41

0.76 2.53

1.36

2.45

0.84

0.85

1.30

0.60

0.95

0.85

1.62

0.36

0.95

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

ESTAT ACTUAL - Planta Tercera

ESCALA

Nº DE PLANO

0201
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA
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14
DORMITORI

INTERIOR

DORMITORI

EXTERIOR

BANY

ESTANÇA

DORMITORI

INTERIOR

DORMITORI

EXTERIOR

BANY

ESTANÇA

ESTANÇA

DORMITORI

INTERIOR

DORMITORI

EXTERIOR

DORMITORI

BANY

CUINA CUINA

BANY

CUINA

ESTANÇA-CUINA

2.801.192.732.702.80

2.50

1.37

1.31

2.47

2.73
2.641.900.991.002.242.632.39

2.50

1.34

3.84 3.94

3.85

8.408.40

3.91

8.44 8.35

1.95 2.18

0.85

1.31

0.59

0.95

0.85

1.47

0.95

0.43

1.41

0.96

1.30

1.16

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

ESTAT ACTUAL - Planta Quarta

ESCALA

Nº DE PLANO

0201
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

P4
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BANY

DORMITORIESTANÇA-CUINA

4.74 2.12

2.75

1.00

2.63

1.88

0.15

2.74

1.77

6.93

3.82

4.82

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

ESTAT ACTUAL - Planta Àtic

ESCALA

Nº DE PLANO

0201
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

P5
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Reforma Integral Edifici Plurifamiliar a la Barceloneta 

2. ESTATS REFORMATS 
 

Plànols de les plantes reformades, planta baixa, plantes pis i àtic; seccions de les vivendes, plànol de 

fusteria i per últim alçat de la façana que s’executarà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  



3.80 3.81

3.84

8.26

3.77

8.16

0.80

0.80

1.19

2.51

LOCAL 2

LOCAL ESTACIÓ

TRANSFORMADORA

LOCAL 1

1.50

0.53

1.34

Local comptadors

d'electricitat

telecos

Local comptadors

d'aigua

RECEPCIÓ

7.25

7.25

1.09

2.62

1.00

2.54

2.00 1.403.85

0.150.15

1.50

1.08 1.77 4.31

0.95

1.77

1.40 2.00 4.92

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PLANTA BAJA

ESCALA

Nº DE PLANO

0201
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

2.1

Maria Dulce Soldevila 21.07.14
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1

2

4

3

0.82

0.50
0.35 0.35 1.90 1.00

1.22

2.54

1.00

0.15

3.303.72

7.12

3.84

1.773.963.30

7.36 2.07

16.85

2.54

1.00

0.15

0.15

1.00

2.51

3.84

3.81

2.201.20

0.15

1.00

2.51

3.81

8.40

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PLANTA TIPO

ESCALA

Nº DE PLANO

0201
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

2.2

Maria Dulce Soldevila 21.07.14

1/50

c. Sant Miquel 26

Meritxell Escarrà Suñé

AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
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1.85

1.82

2.40 2.25

0.20

1.05

Vidrio translúcido

Prestages

0.60

0.50

0.600.450.60

2.62

3.97

7.07

2.32 4.75

4.75

1.97

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PLANTA ALTILLO

ESCALA

Nº DE PLANO

0201
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

2.3

Maria Dulce Soldevila 21.07.14

1/50

c. Sant Miquel 26

Meritxell Escarrà Suñé

AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
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TOMAS

TV  TELF.

TERMOSTATO

2.25 2.60

TABLA DE PLANCHAR

ABATIBLE

1.25

0.35

1.22 1.100.50 1.500.50

TOMAS

TV  TELF.

TERMOSTATO

1.05

0.80 0.70 0.70

1.20

0.60

0.85

0.40

0.40

1.74

0.45

1.20

1.60

2.25

1.50

SECCIÓN A - A' SECCIÓN B - B'

SECCIÓN A - A' bis SECCIÓN C - C'

Previsió
ascensor

1

2
1.34 m² 2.61 m²

0.82

0.50
0.35 0.35 1.90 1.00

1.22

A A'

B'

B

C'

C

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

SECCIONES PLANTAS TIPO

ESCALA

Nº DE PLANO

0201
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

2.4

Maria Dulce Soldevila 21.07.14

1/35

c. Sant Miquel 26

Meritxell Escarrà Suñé

AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
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SECCIÓN C - C'

SECCIÓN A - A' SECCIÓN B - B'

4.00

3.50

2.50

1.00

1.85

1.82

2.40 2.25

0.20

1.05

Vidrio translúcido

Prestages

0.60

0.50

0.600.450.60

C'C

B'

B

A

A'

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

SECCIONES ALTILLO

ESCALA

Nº DE PLANO

0201
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

2.5

Maria Dulce Soldevila 21.07.14

1/35 1/50

c. Sant Miquel 26

Meritxell Escarrà Suñé
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1070

830

1180

830

1930

1100

1890

1100

1180

1100

A.1 - Ventana practicable 2 hojas

A.2 - Ventana practicable 2 hojas

B.1 - Balconera practicable 2 hojas

B.2 - Balconera practicable 2 hojas A.3 - Ventana practicable 2 hojas

L1=415 L2=415 L1=415 L2=415

L1=550 L2=550 L1=550 L2=550

L1=550 L2=550

2300

2260

1550

1440

1550

1000 1000

1270 1270

1270

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PLÀNOL FUSTERIA - Finestres

ESCALA

Nº DE PLANO

0201
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

2.6

Maria Dulce Soldevila 04.09.14

1/20

c. Sant Miquel 26

Meritxell Escarrà Suñé

AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600

CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
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A.1 - Ventana 2 hojas - 24ud.

Color COR_L_Ral8017

Ancho 830 Alto 1.180

Practicable de apertura interior.

Tapa registro panel con

aislamiento térmico.

Tapajuntas perimetral de 85mm.

Sistema microventilación.

Persiana lama térmica de aluminio,

tipo monoblock accionamiento

cinta incorporado en ventana.

Calidad cortizo serie 3000 con

rotura de puente térmico

Premarco de 40x15mm

Monoblock 185mm Cajón mixto

2x2 lama de aluminio

Vidrio compuesto Float4,

Camara16, Float4

V.2 - Ventana 2 hojas - 16ud.

Color COR_L_Ral8017

Ancho 830 Alto 1.070

Practicable de apertura interior.

Tapa registro panel con

aislamiento térmico.

Tapajuntas perimetral de 85mm.

Sistema microventilación.

Persiana lama térmica de aluminio,

tipo monoblock accionamiento

cinta incorporado en ventana.

Calidad cortizo serie 3000 con

rotura de puente térmico

Premarco de 40x15mm

Monoblock 185mm Cajón mixto

2x2 lama de aluminio

Vidrio compuesto Float4,

Camara16, Float4

B.1 - Balconera 2 hojas - 16ud.

Color COR_L_Ral8017

Ancho 1.100 Alto 1.930

Practicable de apertura interior.

Tapa registro panel con

aislamiento térmico.

Tapajuntas perimetral de 85mm.

Sistema microventilación.

Persiana lama térmica de aluminio,

tipo monoblock accionamiento

cinta incorporado en ventana.

Calidad cortizo serie 3000 con

rotura de puente térmico

Premarco de 40x15mm

Monoblock 185mm Cajón mixto

2x2 lama de aluminio

Vidrio compuesto Float4,

Camara16, Float4

B.2 - Balconera 2 hojas - 2ud.

Color COR_L_Ral8017

Ancho 1.100 Alto 1.890

Practicable de apertura interior.

Tapa registro panel con

aislamiento térmico.

Tapajuntas perimetral de 85mm.

Sistema microventilación.

Persiana lama térmica de aluminio,

tipo monoblock accionamiento

cinta incorporado en ventana.

Calidad cortizo serie 3000 con

rotura de puente térmico

Premarco de 40x15mm

Monoblock 185mm Cajón mixto

2x2 lama de aluminio

Vidrio compuesto Float4,

Camara16, Float4

A.3 - Ventana 2 hojas - 2ud.

Color COR_L_Ral8017

Ancho 1.100 Alto 1.890

Practicable de apertura interior.

Tapa registro panel con

aislamiento térmico.

Tapajuntas perimetral de 85mm.

Sistema microventilación.

Persiana lama térmica de aluminio,

tipo monoblock accionamiento

cinta incorporado en ventana.

Calidad cortizo serie 3000 con

rotura de puente térmico

Premarco de 40x15mm

Monoblock 185mm Cajón mixto

2x2 lama de aluminio

Vidrio compuesto Float4,

Camara16, Float4

Persianas enrollables de cuerda

tipo alicantina. Acabado color

madera:

P.1 - 40ud. -  830x1340mm

P.2 - 16ud. - 1100x2090mm

P.3 -   2ud. - 1100x2050mm

P.4 -   2ud. - 1100x1340mm

ALUMINIS GRANOLLERS

cotas en mm.
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LOCAL ESTACIÓ

TRANSFORMADORA

Local comptadors

d'electricitat

telecos

Local comptadors

d'aigua

TV

TV TF

int

TVTF

TV

int

LPA

M

M

Els dos locals estan a definir, però es farà tota la instal·lació elèctrica i es deixarà

previsió de totes les instal·lacions marcades als plànols.

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PLANTA BAIXA - Instal·lació elèctrica i aire condicionat

ESCALA

Nº DE PLANO

0201
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

2.8

Maria Dulce Soldevila 21.07.14

1/50

c. Sant Miquel 26

Meritxell Escarrà Suñé

AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600

CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM

ELECTRICITAT AIGUA

BAIXANTS

VENTILACIÓ

CEL-RAS

M

LE

L.P.A.

P. llum sostre

Interruptor

Minuter commutat

P. llum paret

Enllumenat emergència

Enllumenat permanent

Extintor



1

2

4

3

int

M

LPA

TVTF

TV

TV

TVTF

int

TV TF

TV

TV

TV TF

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PLANTA TIPUS - Instal·lació elèctrica i aire condicionat 

ESCALA

Nº DE PLANO

0201
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

2.9

Maria Dulce Soldevila 21.07.14

1/50
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AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600
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ELECTRICITAT AIGUA

BAIXANTS

VENTILACIÓ

CEL-RAS

M

LE

L.P.A.

P. llum sostre

Interruptor

Minuter commutat

P. llum paret

Enllumenat emergència

Enllumenat permanent

Extintor



int

T
V

M

T
F

LPA

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PLANTA ÀTIC - Instal·lació elèctrica i arire condicionat

ESCALA

Nº DE PLANO

0201
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

2.10

Maria Dulce Soldevila 21.07.14

1/50

c. Sant Miquel 26

Meritxell Escarrà Suñé

AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600

CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
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ELECTRICITAT AIGUA

BAIXANTS

VENTILACIÓ

CEL-RAS

M

LE

L.P.A.

P. llum sostre

Interruptor

Minuter commutat

P. llum paret

Enllumenat emergència

Enllumenat permanent

Extintor



LOCAL ESTACIÓ

TRANSFORMADORA

Local comptadors

d'electricitat

telecos

Local comptadors

d'aigua

Ventilació

existent

A.C.

Term.

A.C.

Term.

Ventilació

existent

Els dos locals estan a definir, però es farà tota la instal·lació elèctrica i es deixarà

previsió de totes les instal·lacions marcades als plànols.

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PLANTA BAIXA - Instal·lació d'aigua i evacuació

ESCALA

Nº DE PLANO

0201
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

2.11

Maria Dulce Soldevila 21.07.14

1/50

c. Sant Miquel 26

Meritxell Escarrà Suñé

AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600

CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM

ELECTRICITAT AIGUA

BAIXANTS

VENTILACIÓ

CEL-RAS

M

LE

L.P.A.

P. llum sostre

Interruptor

Minuter commutat

P. llum paret

Enllumenat emergència

Enllumenat permanent

Extintor



1

2

4

3

Ventilació

existent

A.C.

Term.

A.C.

Term.

A.C.

Term.

A.C.

Term.

Ventilació

existent

Ventilació

existent

Ventilació

existent

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PLANTA TIPUS - Instal·lació aigua sanitària i evacuació 

ESCALA

Nº DE PLANO

0201
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

2.12

Maria Dulce Soldevila 21.07.14

1/50

c. Sant Miquel 26

Meritxell Escarrà Suñé

AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600

CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM

ELECTRICITAT AIGUA

BAIXANTS

VENTILACIÓ

CEL-RAS

M

LE

L.P.A.

P. llum sostre

Interruptor

Minuter commutat

P. llum paret

Enllumenat emergència

Enllumenat permanent

Extintor



A.C.

Term.

Ventilació

existent

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PLANTA ÀTIC - Instal·lació aigua sanitària i evacuació

ESCALA

Nº DE PLANO

0201
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

2.13

Maria Dulce Soldevila 21.07.14

1/50

c. Sant Miquel 26

Meritxell Escarrà Suñé

AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600

CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM

ELECTRICITAT AIGUA

BAIXANTS

VENTILACIÓ

CEL-RAS

M

LE

L.P.A.

P. llum sostre

Interruptor

Minuter commutat

P. llum paret

Enllumenat emergència

Enllumenat permanent

Extintor
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3. DETALLS 
 

Plànols de detalls dels tipus de forjats que es van executar a la obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  



14

Previsió
ascensor

4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.114.12

8.32

3
.
8
1

3
.
8
4

7.36 7.12

3
.
8
4

3
.
8
1

8.08

1.141.131.121.111.101.81.71.61.51.41.21.1 1.91.3

2.152.142.132.122.112.92.82.72.62.42.3 2.102.52.22.13.13.23.33.43.53.73.83.93.103.123.13 3.63.113.143.15

23

Reforç perimetral Ø12 c/100 d'1m amb 10cm

d'encastament en parets mitjançant resina epoxi

Malla de repartiment Ø6 de 15x15

Negatius Ø 10 c/100

Reforç longitudinal de bigues malmeses, amb falta

de secció o deteriorades 2Ø12

Connectors c/30

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

FORJATS - Armat forjats unidireccionals bigues fusta

ESCALA

Nº DE PLANO

0201
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

-

Maria Dulce Soldevila 06.08.14

1/50

c. Sant Miquel 26

Meritxell Escarrà Suñé
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Guix

Volta de plà de maó

agafada amb guix

Biga de fusta

Paviment hidràulic 20x20x3cm

Morter de calç (2cm espessor)

Farcit de sorra i runa

Volta de plà de maó

agafada amb morter

2
0

13

60

13

2
0

70

2
2 2
5 2
8

2
9

FORJAT ORIGINAL

FORJAT MIXT

(Bigues de fusta / Bigues de formigó)

Guix

Biga de fusta

Làmina polietilè expandit FONPEX

Formigó HA 25/12/F/IIA + aditiu fluidificant

4cm espessor

Connectors c/30cm

Paviment parquet laminat AC4

Cassetons ceràmics

610x245x220mm

Viguetes pretensades T18

Armadura de negatiu 2 Ø10

Cotes en cm

Morter d'anivellament 2-4cm espessor

variable segons planta

Enguixat

Biga de fusta

13

60

2
0

Làmina polietilè expandit FONPEX

Formigó HA 25/12/F/IIA + aditiu fluidificant

4cm espessor

Connectors c/30cm

Volta de plà de maó

agafada amb guix

Volta de plà de maó

agafada amb morter

Paviment parquet laminat AC4

Mallazo Ø6 de 15x15cm

Negatius Ø10 c/100cm

FORJAT REFORÇAT AMB

PLANXÉ DE FORMIGÓ 4CM

Reforç perimetral caps de bigues,

1m long. barra Ø12 c/100cm;

encastament a paret amb resina epoxi

CAS FAVORABLE

(bigues en bon estat)

CAS DESFAVORABLE

(bigues en mal estat)

Morter d'anivellament 2-4cm espessor

variable segons planta

Reforç longitudinal de bigues  en mal estat 2 Ø12

TROBADA FORJATS

1
8

0

3
5

2
5

70

38

1
5

7
.
5

7
9

.
5

2
2

.
5

5
8

.
5

7
5

3
5

1
0

49

110

2
0

20 20

2
0

32.5

9
0

4
0

7
0

2
0

0

130

4

0

1
0

0

BIGA DE FUSTA BIGUETA PRETENSADA T18

Cotes en mm

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

TIPOLOGIES DE FORJATS - Seccions

ESCALA

Nº DE PLANO

0201
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

-

Maria Dulce Soldevila 06.08.14
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A'

A

B'B

C

C'

15

5

1011

215

3
0

7
.
5

1
2

4

2
4

Rasilla ceràmica 14x28cm agafada amb morter

Capa de morter

Làmina impermeable

Xapa colaborant

INCO 70.4

Malla electrosoldada Ø5 150x150mm

Formigó HA25/12/F/IIA

Negatiu 1Ø12 c/210

Negatius 2 Ø12

Rasilla ceràmica 14x28cm

agafada amb morter

Capa de morter

Làmina impermeable

Xapa colaborant INCO 70.4

Negatius 2Ø12

Negatiu 1Ø12 c/210

Negatius 2Ø12 a la 1/2 llum

Formigó HA25/12/F/IIA

Malla electrosoldada Ø5 150x150mm

Mur resistent

Cèrcol 15x30 Ø8 c/30cm

Estreps 4Ø12

15

2
4

2
0

Pendent 5%

3
0

3
4

3
7

1515

1
5

Rasilla ceràmica 14x28cm agafada amb morter

Capa de morter

Làmina impermeable

Xapa colaborant INCO 70.4

Negatius 1Ø12 c/210

Formigó HA25/12/F/IIA

Negatius 2Ø12

Cèrcol perimetral 15x30 Ø8 c/30

rodons 4Ø12

Connectors Ø12 c/60

long. 40cm

0.10

Paret resistent

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

FORJATS - Armat forjats àtic amb xapa colaborant

ESCALA

Nº DE PLANO

0201
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

-

Maria Dulce Soldevila 06.08.14
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SECCIÓ A-A'

e. 1/20

SECCIÓ C-C'

e. 1/10

SECCIÓ B-B'

e. 1/10



A'A

B
B

'

0.15 0.15

Rasilla ceràmica 14x28cm agafada amb morter

Capa de morter

Làmina impermeable

Malla electrosoldada Ø5 150x150mm

Formigó HA25/12/F/IIA

Negatius 2 Ø12 sobre cada biga

Totxana 280x130x90cm agafada amb morter

Encadellat ceràmic 50x25x3,5cm

Bigues de fusta 10x10cm

Aillant tèrmic de poliestirè extruit

URSA XPS NW E 1250x600x30mm

Cèrcol perimetral Ø8 c/30 de

15x15 amb rodons 4Ø12

Mur ceràmic resistent

0.15

0
.
2
4

0.15

Rasilla ceràmica 14x28cm agafada amb morter

Capa de morter

Làmina impermeable

Malla electrosoldada Ø5 150x150mm

Formigó HA25/12/F/IIA

Negatius 2 Ø12 sobre cada biga

Totxana 280x130x90cm

agafada amb morter

Encadellat ceràmic 50x25x3,5cm

Bigues de fusta 10x10cm

Aillant tèrmic de poliestirè extruit

URSA XPS NW E 1250x600x30mm

Cèrcol perimetral Ø8 c/30 de

15x15 amb rodons 4Ø12

Cèrcol perimetral Ø8 c/30 de

15x30 amb rodons 4Ø12

Mur ceràmic resistent

+4.00

3%

1%

+3.50

+3.80

+4.10

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

FORJATS - Armat forjat àtic coberta invertida

ESCALA

Nº DE PLANO

0201
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

3.4

Maria Dulce Soldevila 06.08.14

1/35

c. Sant Miquel 26

Meritxell Escarrà Suñé

AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA T 932 075 600

CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM

SECCIÓ A-A'

e. 1/15

SECCIÓ B-B'

e. 1/15



Reforma Integral Edifici Plurifamiliar a la Barceloneta 

4. PLANNING 
 

Planning inicial previst i planning final. S’aprecia quin dia es preveia començar i la duració; en el plàning 

final no es compleix ni una cosa ni l’altre. 
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Id Modo�de�
tarea

Nombre�de�tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1
2 INICIO�DE�OBRA 1�día? lun�04/11/13 lun�04/11/13
3 FACHADA�PRINCIPAL 40�días lun�02/12/13 vie�24/01/14 39
11 FACHADA�POSTERIOR 40�días lun�02/12/13 vie�24/01/14 39
19 ESPACIOS�COMUNES 103�días lun�02/12/13 mié�23/04/14 39
24 CUBIERTA 20�días lun�02/12/13 vie�27/12/13 39
28 INSTALACIONES�Z.�

COMUNES
25�días lun�20/01/14 vie�21/02/14 19FC+5�días

38 PISOS 122,88�días lun�04/11/13 mié�23/04/14
39 Derribos 20�días lun�04/11/13 vie�29/11/13 2
45 Refuerzos/�

tratamientos�vigas
10�días lun�11/11/13 vie�22/11/13 39CC+5�días

48 Pavimentos 96,88�días lun�09/12/13 mar�22/04/14
49 Planches 10�días lun�09/12/13 vie�20/12/13 39FC+5�días
50 Pedir�material�y�

fabricar
20�días lun�23/12/13 vie�17/01/14 49

51 colocacion�baños�
cocina

12�días vie�17/01/14 lun�03/02/14

52 colocacion�parquet 12�días lun�07/04/14 mar�22/04/14 50
53 Tabiqueria 16�días vie�20/12/13 lun�13/01/14 49
54 REVESTIMIENTOS 100�días lun�04/11/13 vie�21/03/14 39
60 CARPINTERÍA�MADERA 122�días lun�07/10/13 mar�25/03/14

61 Puertas�madera 12�días lun�10/03/14 mar�25/03/14
62 Muebles�cocina 119,88�días lun�07/10/13 vie�21/03/14
63 Pedir�material�y�

fabricar
30�días vie�07/02/14 vie�21/03/14 52

64 Montaje�muebles 12�días lun�07/10/13 mar�22/10/13 63FC+1�día

65 VIDRERIA 5�días mié�05/03/14 mié�12/03/14
67 MARMOLES 15�días lun�24/02/14 vie�14/03/14
68 Pedir�material�y�

fabricar
10�días lun�24/02/14 vie�07/03/14

69 Colocación�silestone 5�días lun�14/04/14 vie�18/04/14 68

70 INSTALACIONES 103�días lun�02/12/13 mié�23/04/14 39
78 Limpieza�Obra 5�días jue�24/04/14 mié�30/04/14
81 FINAL�OBRA mié�30/04/14

30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28
oct�'13 nov�'13 dic�'13 ene�'14 feb�'14 mar�'14 abr�'14 ma

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen�del�proyecto

Tareas�externas

Hito�externo

Tarea�inactiva

Hito�inactivo

Resumen�inactivo

Tarea�manual

Sólo�duración

Informe�de�resumen�manual

Resumen�manual

Sólo�el�comienzo

Sólo�fin

Fecha�límite

Progreso
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Id Modo
de�
tarea

Nombre�de�tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1
2 INICIO�DE�OBRA lun�03/02/14
3 Trabajos�previos 13�días lun�03/02/14 mié�19/02/14
4 Instalaciones�Provisionales 2�días mié�05/02/14 jue�06/02/14
5 COMPAÑIAS 90�días lun�03/03/14 vie�04/07/14
6 FACHADA�PRINCIPAL 44�días mar�01/04/14 vie�30/05/14 51
14 FACHADA�POSTERIOR 44�días lun�02/06/14 jue�31/07/14 51
22 ESPACIOS�COMUNES 99�días lun�10/03/14 jue�24/07/14 51
23 Derribos 6,88�días lun�10/02/14 mar�18/02/14
24 Derribo�tabiqueria�local�1 3�días lun�10/02/14 mié�12/02/14
25 Desmontaje�instalaciones 2�días lun�10/02/14 mar�11/02/14
26 Derribo�zona�hueco�ascensor 5�días mié�12/02/14 mar�18/02/14

27 Derribo�escaleras�PB 1�día mié�12/02/14 mié�12/02/14
28 Derribo�tabiqueria�locales 3�días
29 Zapata�muro�hueco�escalera 3�días vie�14/02/14 mar�18/02/14
30 Muro�gero�hueco�escalera 2�días lun�10/03/14 mar�11/03/14
31 Nuevo�tramo�escalera�a�la�

"catalana"
5�días lun�24/03/14 vie�28/03/14

32 Repaso�de�paredes 5�días lun�07/04/14 vie�11/04/14
33 Retirada�de�peldaños�existentes 5�días lun�30/06/14 vie�04/07/14

34 Nueva�tramada�de�escalera 10�días vie�04/07/14 vie�18/07/14 33
35 CUBIERTA 20�días lun�10/03/14 vie�04/04/14 51
39 INSTALACIONES�Z.�COMUNES 25�días lun�14/04/14 vie�16/05/14 22FC+5�días
49 PISOS 122,88�días lun�10/02/14 mié�30/07/14
50 ALBAÑILERIA�e�INSTALAC 20�días lun�10/02/14 vie�07/03/14
51 Derribos 20�días lun�10/02/14 vie�07/03/14 2
52 Retirada�de�mobiliario�

existente
1�día mié�19/02/14 mié�19/02/14

53 Derribo�Falsos�techos 1�día jue�20/02/14 jue�20/02/14
54 Apuntalamiento�vigas�pisos 1,88�días vie�21/02/14 lun�24/02/14

55 Apuntal�techo�PB 1�día vie�21/02/14 vie�21/02/14
56 Apuntal�techo�P1 1�día vie�21/02/14 vie�21/02/14
57 Apuntal�techo�P2 1�día lun�24/02/14 lun�24/02/14
58 Apuntal�techo�P3 1�día lun�24/02/14 lun�24/02/14
59 Apuntal�techo�P4 1�día lun�24/02/14 lun�24/02/14
60 Planta�Ático 16,88�días mar�25/02/14 mié�19/03/14
61 Refuerzo�vigas 1�día mar�25/02/14 mar�25/02/14
62 Derribo�tabiquería 1�día mié�26/02/14 mié�26/02/14
63 Derribo�pavimento 1�día mié�26/02/14 mié�26/02/14
64 Paso�de�cable�telecos 1�día jue�27/02/14 jue�27/02/14
65 Planche�hormigón 2�días jue�27/02/14 vie�28/02/14
66 Repicado�paredes�y�

repaso�techos
1�día lun�03/03/14 lun�03/03/14

67 Suministro�de�marcos�
krona�puertas

1�día lun�03/03/14 lun�03/03/14

68 Formación�de�tabiqueria 2�días mar�04/03/14 mié�05/03/14

69 Marcar�Regatas 1�día jue�06/03/14 jue�06/03/14
70 Regatas 1�día jue�06/03/14 jue�06/03/14
71 Paso�instalaciones 4�días vie�07/03/14 mié�12/03/14
72 Collado�de�cajetines�y�

cajas�de�empalme
1�día jue�13/03/14 jue�13/03/14

73 Revoco�paredes�baños 1�día jue�13/03/14 jue�13/03/14
74 Alicatado�y�pavimento�

baños
3�días lun�17/03/14 mié�19/03/14

75 Planta�4ta 32,88�días? mar�25/02/14 jue�10/04/14
76 Derribo�tabiquería 2�días mar�25/02/14 mié�26/02/14
77 Desapuntalamiento�techo 1�día? mar�11/03/14 mié�12/03/14 65FC+7�días

78 Derribo�pavimento 2�días jue�27/02/14 vie�28/02/14
79 Paso�de�cable�telecos 3�días lun�03/03/14 mié�05/03/14
80 Planche�hormigón 4�días lun�03/03/14 jue�06/03/14
81 Repicado�paredes�y�

repaso�techos
2�días vie�07/03/14 lun�10/03/14

82 Suministro�de�marcos�
krona�puertas

1�día lun�10/03/14 lun�10/03/14

83 Formación�de�tabiqueria 3�días mar�11/03/14 jue�13/03/14

84 Marcar�Regatas 1�día vie�14/03/14 vie�14/03/14
85 Regatas 2�días vie�14/03/14 lun�17/03/14
86 Paso�instalaciones 8�días lun�17/03/14 mié�26/03/14
87 Collado�de�cajetines�y�

cajas�de�empalme
2�días mar�25/03/14 jue�27/03/14 86FC�1�día

88 Revoco�paredes�baños 4�días mié�26/03/14 mar�01/04/14 87FC�1�día
89 Alicatado�y�pavimento�

baños
8�días lun�31/03/14 jue�10/04/14 88FC�1�día

90 Planta�3ra 40,88�días? lun�24/02/14 lun�21/04/14
91 Detectar�estado�vigas�

existentes
1�día lun�24/02/14 lun�24/02/14

92 Cambio�vigas�por�nuevas 5�días mar�25/02/14 lun�03/03/14

93 Derribo�tabiquería 1�día? jue�06/03/14 vie�07/03/14 80
94 Desapuntalamiento 1�día? jue�13/03/14 vie�14/03/14 80FC+5�días
95 Derribo�pavimento 2�días jue�13/03/14 vie�14/03/14
96 Paso�de�cable�telecos 3�días mar�18/03/14 jue�20/03/14 87FC�1�día
97 Planche�hormigón 4�días lun�17/03/14 jue�20/03/14
98 Repicado�paredes�y�

repaso�techos
2�días jue�20/03/14 vie�21/03/14

99 Suministro�de�marcos�
krona�puertas

1�día mar�18/03/14 mar�18/03/14

100 Formación�de�tabiqueria 3�días jue�20/03/14 lun�24/03/14

101 Marcar�Regatas 1�día mar�25/03/14 mar�25/03/14
102 Regatas 2�días mar�25/03/14 mié�26/03/14
103 Paso�instalaciones 8�días mié�26/03/14 vie�04/04/14
104 Collado�de�cajetines�y�

cajas�de�empalme
2�días jue�03/04/14 lun�07/04/14 103FC�1�día

105 Revoco�paredes�baños 4�días vie�04/04/14 jue�10/04/14 104FC�1�día
106 Alicatado�y�pavimento�

baños
8�días mié�09/04/14 lun�21/04/14 105FC�1�día

107 Planta�2da 64,88�días? lun�10/02/14 vie�09/05/14

27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04
feb�'14 mar�'14 abr�'14 may�'14 jun�'14 jul�'14 ago�'14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen�del�proyecto

Tareas�externas

Hito�externo

Tarea�inactiva

Hito�inactivo

Resumen�inactivo

Tarea�manual

Sólo�duración

Informe�de�resumen�manual

Resumen�manual

Sólo�el�comienzo

Sólo�fin

Fecha�límite

Progreso
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Id Modo
de�
tarea

Nombre�de�tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

108 Detectar�estado�vigas�
existentes

1�día lun�24/02/14 lun�24/02/14

109 Cambio�vigas�por�nuevas 5�días vie�14/03/14 vie�21/03/14 94

110 Derribo�tabiquería 1,88�días lun�10/02/14 mar�11/02/14
111 Desapuntalamiento 1�día? vie�28/03/14 vie�28/03/14
112 Derribo�pavimento 2�días lun�31/03/14 mar�01/04/14
113 Paso�de�cable�telecos 3�días jue�03/04/14 lun�07/04/14
114 Planche�hormigón 4�días mié�02/04/14 lun�07/04/14
115 Repicado�paredes�y�

repaso�techos
2�días lun�07/04/14 mar�08/04/14

116 Suministro�de�marcos�
krona�puertas

1�día lun�07/04/14 lun�07/04/14

117 Formación�de�tabiqueria 3�días mié�09/04/14 vie�11/04/14

118 Marcar�Regatas 1�día lun�14/04/14 lun�14/04/14
119 Regatas 2�días lun�14/04/14 mar�15/04/14
120 Paso�instalaciones 8�días mar�15/04/14 jue�24/04/14
121 Collado�de�cajetines�y�

cajas�de�empalme
2�días mié�23/04/14 vie�25/04/14 120FC�1�día

122 Revoco�paredes�baños 4�días jue�24/04/14 mié�30/04/14 121FC�1�día
123 Alicatado�y�pavimento�

baños
8�días mar�29/04/14 vie�09/05/14 122FC�1�día

124 Planta�1era 69,88�días lun�24/02/14 vie�30/05/14
125 Detectar�estado�vigas�

existentes
1�día lun�24/02/14 lun�24/02/14

126 Cambio�vigas�por�nuevas 5�días vie�14/03/14 jue�20/03/14

127 Derribo�tabiquería 2�días mar�22/04/14 mié�23/04/14
128 Desapuntalamiento 1�día mar�15/04/14 mar�15/04/14
129 Derribo�pavimento 2�días mar�15/04/14 mié�16/04/14
130 Paso�de�cable�telecos 3�días vie�18/04/14 mar�22/04/14
131 Planche�hormigón 4�días jue�17/04/14 mar�22/04/14
132 Repicado�paredes�y�

repaso�techos
2�días mié�23/04/14 jue�24/04/14

133 Suministro�de�marcos�
krona�puertas

1�día mié�23/04/14 mié�23/04/14

134 Formación�de�tabiqueria 3�días vie�25/04/14 mar�29/04/14

135 Marcar�Regatas 1�día mié�30/04/14 mié�30/04/14
136 Regatas 2�días mié�30/04/14 jue�01/05/14
137 Paso�instalaciones 8�días lun�05/05/14 mié�14/05/14
138 Collado�de�cajetines�y�

cajas�de�empalme
2�días mié�14/05/14 jue�15/05/14

139 Revoco�paredes�baños 4�días jue�15/05/14 mar�20/05/14
140 Alicatado�y�pavimento�

baños
8�días mié�21/05/14 vie�30/05/14

141 ACABADOS�OBRA 79�días lun�14/04/14 jue�31/07/14
142 REVESTIMIENTOS 74�días lun�14/04/14 jue�24/07/14 51
143 Enyesado�Pático 1�día mié�16/04/14 jue�17/04/14 144CF�1�día
144 Enyesado�P4 2�días vie�18/04/14 mar�22/04/14 145CF�1�día
145 Enyesado�P3 2�días mié�23/04/14 vie�25/04/14 146CF�1�día
146 Enyesado�P2 2�días lun�28/04/14 mié�30/04/14 121FC+1�día
147 Enyesado�P1 2�días vie�16/05/14 mar�20/05/14 138FC+1�día
148 Falso�techo�pisos 18�días vie�04/04/14 mié�30/04/14 103
149 Falso�techo�P1 4�días mié�14/05/14 mar�20/05/14 137
150 Pintura�Pisos 20�días lun�23/06/14 vie�18/07/14 168CF+22�días
151 Pintado�barandillas�

anti�oxidante
5�días lun�14/07/14 vie�18/07/14

152 PAVIMENTO�PARQUET 7,88�días lun�19/05/14 mié�28/05/14
153 Pavimento�parquet 8�días lun�19/05/14 mié�28/05/14
154 CARPINTERÍA�MADERA 3,88�días lun�26/05/14 jue�29/05/14
155 Puertas�correderas 20�días lun�26/05/14 vie�20/06/14
156 Puertas�entrada�pisos 7�días mié�21/05/14 jue�29/05/14
157 MUEBLES�DE�COCINA 32,88�días mar�20/05/14 jue�03/07/14
158 Pedir�material�y�fabricar 20�días mar�20/05/14 mar�17/06/14 147
159 Montaje�muebles 12�días mar�17/06/14 jue�03/07/14 158
160 VIDRERIA 9�días lun�30/06/14 jue�10/07/14
161 Mamparas�baño/�espejos 9�días lun�30/06/14 jue�10/07/14
162 MARMOLES 14,88�días mié�25/06/14 mar�15/07/14
163 Pedir�material�y�fabricar 10�días mié�25/06/14 mar�08/07/14
164 Colocación�sobre 5�días mié�09/07/14 mar�15/07/14 163
165 INSTALACIONES 15,88�días lun�30/06/14 lun�21/07/14 159FC�3�días
166 Sanitarios/�grifería�/�

Electrodomesticos
15�días lun�30/06/14 lun�21/07/14

167 Limpieza�Obra 5�días mié�23/07/14 mar�29/07/14
168 limpieza�pisos 5�días mié�23/07/14 mar�29/07/14
169 limpieza�z.comunes
170 FINAL�OBRA jue�31/07/14

27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04
feb�'14 mar�'14 abr�'14 may�'14 jun�'14 jul�'14 ago�'14
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Hito
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Resumen�del�proyecto

Tareas�externas

Hito�externo
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Hito�inactivo

Resumen�inactivo

Tarea�manual

Sólo�duración

Informe�de�resumen�manual

Resumen�manual
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Sólo�fin
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5. VADEMÈCUM FECSA ENDESA 
 

Normativa de Fecsa Endesa a complir en dimensions i disposicions indicades; aquí apareixen els 

documents referents als locals de comptadors i a l’estació transformadora. 
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GUIA VADEMÈCUM PER A 
INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ EN 

BAIXA TENSIÓ 

 
FDNGL002 

3ª Edició-rev1 
Febrer 2014 

Full 49 de 107 

 

 

A mes incorporaran la: 
 
� Unitat de protecció contra sobretensions 
 

4.1 Esquemes de subministraments amb centralització de comptadors 
 
4.1.1 Col·locació de comptadors en forma centralitzada en un lloc 
 
Aquest esquema s’utilitzarà en conjunts d’edificació vertical o horitzontal, destinats 
principalment a habitatges, edificis comercials o d’oficines o destinats a una concentració 
d’indústries el corrent individual màxim dels quals no superi els 63 A. 

 
Llegenda 
 
1 Xarxa de distribució  8 Derivació individual 
2 Connexió de servei  9 Fusible de seguretat 
3 Caixa general de protecció 10 Comptador 
4 Línia general d’alimentació 11 Caixa per ICP 
5 
6 

Interruptor general de maniobra 
Protecció contra sobretensions 

12 Dispositius generals de 
comandament i protecció 

7 Emplaçament de comptadors 13 Instal·lació interior 
 

Figura 4. Centralització única 

 
 
 
 
 
 

 

GUIA VADEMÈCUM PER A 
INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ EN 

BAIXA TENSIÓ 

 
FDNGL002 

3ª Edició-rev1 
Febrer 2014 

Full 59 de 107 

 

 

4.2.4 Centralització de comptadors a vivendes amb connexió de servei subterrània 
 
 
a) Informe tècnic per a la centralització de comptadors en 

edificis............................................................................. 
 

 Annex 3 
 

b) Característiques de les CGP: 
-Esquemes elèctrics...................................................... 
-Models seleccionats..................................................... 
-Fabricants acceptats i les seves referències................ 

 
Full 31 
Full 31 
Full 32 

 
DC–3.16 
DC–3.16 
DC–3.16 

c) Caixes de seccionament (CS) 
-Amb sortida a CGP per part superior ........................... 
-Amb sortida a CGP per part inferior ............................. 

 
Full 34 
Full 35 

 
DC–3.18 
DC–3.18 

d) Nínxol en paret o tanca per a CS i CGP......................... Full 36 DC–3.19 

e) Nínxol en tanca per a CS (amb sortides part inferior) i 
CGP ............................................................................... 

 
Full 37 

 
DC–3.20 

f) Detall de l’accés dels cables a la CGP: 
-A través de soterrani...................................................... 
-Entubats per la propietat particular................................ 

 
Full 65 
Full 67 

 
DC–4.6 
DC–4.8 

g) Ubicació CGP a rehabilitació d’immobles...................... Full 66 DC–4.7 

h) Detall de connexió de la línia general d’alimentació a la 
CGP................................................................................ 

 
Full 71 

 
Fig. 8 

i) Recintes per a centralitzacions de comptadors: 
-En armari fins a 16 comptadors ................................... 
-En local, per a centralitzacions superiors a 16 

comptadors: 
     -  En una sola paret .................................................. 
     -  En diverses parets ................................................ 

 
Full 72 

 
 

Full 74 
Full 75 

 
Apt. 4.5.1.1 

 
 

Apt. 4.5.1.2 
Apt. 4.5.1.3 

j) Característiques dels ICP-M ......................................... Annex 5  
 



 
 
 
 
 
 

 

GUIA VADEMÈCUM PER A 
INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ EN 

BAIXA TENSIÓ 

 
FDNGL002 

3ª Edició-rev1 
Febrer 2014 

Full 73 de 107 

 

 

4.5.1.2 Local per a centralitzacions superiors a 16 comptadors en una paret  
 
Aquest local, dedicat exclusivament a aquest fi, podrà a més, contenir per necessitats de  
ENDESA i per a la gestió dels subministraments que surten de la centralització, un equip 
de comunicació i d’adquisició de dades. També s’hi podrà instal·lar el Quadre General de 
Comandament i Protecció dels Serveis Generals de l’Edifici, sempre que es respectin les 
dimensions reglamentàries. 
 
El local complirà les condicions de protecció contra incendis que estableix el CTE DB SI 
per als locals de risc especial baix i respondrà a les següents condicions: 
 

� Estarà situat a la planta baixa, excepte quan hi hagi concentracions per plantes, en 
un lloc com més pròxim possible a l’entrada de l’edifici i a la canalització de les 
derivacions individuals. Serà de fàcil i lliure accés (com per exemple a l’ entrada o 
al recinte de porteria). El local no podrà coincidir mai amb el d’altres serveis com el 
recambró de calderes, la concentració de comptadors d’aigua, gas, les 
telecomunicacions, la maquinària d’ascensors o altres, com el magatzem, traster, 
etc. Previ acord amb ENDESA i segons determinades condicions, es podrà 
instal·lar a l’entresòl o primer soterrani sempre que quedi garantit el lliure accés al 
local. 

� No servirà mai de pas ni d’accés per a altres locals. 
� Estarà construït amb parets i terres segons el CTE DB SI, separat d’altres locals 

que presentin riscos d’incendi o produeixin vapors corrosius i no estarà exposat a 
vibracions ni a humitats. 

� Disposarà de ventilació i d’enllumenat suficient per a comprovar el bon 
funcionament de tots els components de la concentració. 

� Quan la cota del paviment sigui inferior o igual a la dels passadissos o locals 
adjacents, hi haurà d’haver desguassos perquè, en cas d’avaria, oblit o trencament 
de canonades d’aigua, no es pugui produir la inundació del local. 

� Les parets on s’ha de fixar la concentració de comptadors tindran una resistència 
no inferior a la del paredó de mig peu de maó foradat. 

� El local tindrà una alçada mínima de 2,30 m i una amplada mínima en parets 
ocupades per comptadors d’ 1,50 m. Tindrà unes dimensions de manera que les 
distàncies des de la part frontal de la concentració de comptadors, una vegada 
instal·lada, fins al primer obstacle que tingui al davant sigui d’ 1,10 m com a mínim. 
La distància entre els laterals de l’esmentada concentració i les seves parets 
adjacents serà de 20 cm. La resistència al foc del local correspondrà al que 
estableix el CTE DB SI per a locals de risc especial baix. 

� La porta d’accés s’obrirà cap a l’exterior i tindrà una dimensió mínima de 0,70 x 2 
m, la seva resistència al foc correspondrà al que s’estableix per a portes de locals 
de risc especial baix en el CTE BD SI estarà equipada amb el pany normalitzat per 
ENDESA, JIS ref.: CFE. 

� A dins del local i al costat de l’entrada, s’haurà d’instal·lar un equip autònom 
d’enllumenat d’emergència, d’autonomia no inferior a 1 hora i que proporcioni un 
nivell mínim de 5 lux. 

� A l’exterior del local i al costat de la porta d’entrada, hi haurà un extintor mòbil, 
d’eficàcia mínima segons el CTE DB SI, la instal·lació i el manteniment del qual 
serà a càrrec de la propietat de l’edifici. 
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� La col·locació de la concentració de comptadors, es farà de tal manera, que des de 
la seva part inferior al paviment hi hagi com a mínim una alçada de 0,50 m i que el 
quadrant de lectura de l’aparell de mesura situat més alt  no superi 1,80 m. 

 
Les dimensions mínimes del local destinat a allotjar la centralització de comptadors són 
les indicades en la figura: 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 10. Local per a centralitzacions superiors a 16 comptadors  en una paret 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:    L’interior de les cambres s’enguixarà i es pintarà de color blanc 
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4.5.1.3 Centralitzacions superiors a 16 comptadors a diverses parets  
 
Amb les mateixes característiques generals indicades a l’apartat anterior, les dimensions 
mínimes del local seran les de la figura: 
 

 
 

Figura 11. Centralitzacions superiors a 16 comptadors a diverses parets 
 
 
 
NOTES:   La distància de 0,60 m assenyalada a la figura, es complirà sempre que les centralitzacions de 

comptadors estiguin formades per mòduls (caixes amb tapes precintables), aquesta distància es 
podrà reduir a 0,25 m quan les centralitzacions estiguin formades per plafons 

 
       L’interior de les cambres s’enguixarà i es pintarà de color blanc 
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4.6 Derivacions individuals 
 
La derivació individual és la part de la instal·lació que, sortint de la línia general 
d’alimentació, subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. S’inicia a 
l’embarrat general i comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els 
dispositius generals de comandament i protecció. 
 
Cada derivació individual serà totalment independent de les derivacions corresponents a 
altres usuaris. 
 
Els cables no presentaran empalmes en tot el seu recorregut i la seva secció serà 
uniforme, exceptuant-ne en aquest cas les connexions realitzades a la ubicació dels 
comptadors i els dispositius de protecció. 
 
El nombre de conductors de cada derivació individual estarà fixat pel nombre de fases 
necessàries per alimentar els receptors propis del subministrament. Cada línia portarà el 
seu conductor de neutre així com el seu conductor de protecció. A més, cada derivació 
individual inclourà els fils de comandament per facilitar l’aplicació de les diferents tarifes. 
 
En el cas d’edificis destinats principalment a habitatges, i en edificis comercials o 
d’oficines, les derivacions individuals hauran de passar per llocs d’ús comú o, en cas 
contrari, hauran quedat definides les seves servituds corresponents. 
 
4.6.1 Instal·lació de les derivacions individuals 
Les derivacions individuals estaran constituïdes per: 
 

� Conductors aïllats a l’interior de tubs encastats 
� Conductors aïllats a l’interior de tubs enterrats 
� Conductors aïllats a l’interior de tubs en muntatge superficial 
� Conductors aïllats a l’interior de canals protectors en què les tapes només es 

puguin obrir amb l’ajuda d’una eina adequada, segons Norma UNE EN 50085-1 
 
Els tubs i les canals protectors, així com la seva instal·lació, compliran el que està indicat 
en la ITC-BT-21, i el que està indicat en aquesta Guia. Tindran una secció nominal que 
permeti ampliar la secció dels conductors inicialment instal·lats en un 100%. 
 
Quan les derivacions individuals passin verticalment, aniran a dins de tubs i allotjades a 
l’interior d'una canaleta d’obra de fàbrica preparada exclusivament per a aquest fi, no 
s’admetrà cap altra canalització al seu interior. 
 
L’esmentada canaleta estarà encastada a l’ull de l’escala i passarà per zones d’ús comú. 
S’evitaran les corbes i els canvis bruscos de direcció. Aquesta canaleta serà registrable i 
precintable a cada planta i s’instal·laran tallafocs com a mínim cada tres plantes, i les 
seves parets tindran una resistència al foc de EI 120 segons CTE DB SI. 
 
Les tapes de registre tindran una resistència al foc segons el CTE DB SI, l’alçada mínima 
de les tapes de registre serà de 0,30 m i la seva amplada serà igual a la de la canaleta. 
La part superior quedarà instal·lada, com a mínim, a 0,20 m del sostre. 
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Figura 12. Detall d’ instal·lació de les derivacions individuals 

 
Les dimensions mínimes de la canaleta d’obra de fàbrica s’ajustaran a les indicades a la 
taula següent: 
 

Taula 6. Dimensions mínimes de la canaleta d’obra de fàbrica 
 

DIMENSIONS ( m) 

Nombre de derivacions 
individuals 

AMPLADA L ( m) 
Profunditat P = 0,15 m  

una fila 
Profunditat P = 0,30 m  

dues files 
Fins a 12 0,65 0,50 
13 – 24 1, 25 0,65 
25 – 36 1, 85 0,95 
36 – 48 2, 45 1,35 

 
Per a més derivacions individuals de les indicades s’instal·larà el nombre de canaletes 
necessari. 
 
4.6.2 Característiques dels materials de les derivacions individuals 
4.6.2.1 Conductors 
Els conductors a utilitzar, seran de coure, unipolars i aïllats, de tensió assignada 
450/750V. Se seguirà el codi de colors indicat a la ITC-BT-19. 
 
En el tram de la derivació individual comprès entre la unitat funcional d’embarrat de 
protecció i borns de sortida de la centralització de comptadors, i els dispositius de 
comandament i protecció, els conductors podran ser de classe 2 o de classe 5 segons 
UNE-EN 60228, i s’efectuarà la seva connexió als borns mitjançant terminals de punta 
deformable cilíndrica. 
 
Per al cas de cables instal·lats a l’interior de tubs enterrats, l’aïllament dels conductors 
serà de 0,6/1 kV de tensió assignada. 
 
Per al cas de cables instal·lats en l'interior de canals protectores en què les tapes només 
es puguin obrir amb l’ajuda d’una eina, s'utilitzaran exclusivament cables multiconductors, 
l’aïllament dels quals serà de 0,6/1 kV de tensió assignada. 
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La secció mínima serà de 10 mm2 per als cables polars, neutre i protecció. L’aïllament 
dels cables serà de polietilè reticulat o etilè propilè, amb coberta de poliolefina. Seran no 
propagadors de l’incendiï i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
 
Els cables amb característiques equivalents a les de la Norma UNE 21123 part 4 o 5, 
compleixen aquesta prescripció. 
 
4.6.2.2 Tubs protectors 
Els tubs protectors i els seus accessoris seran aïllants, els diàmetres exteriors nominals 
mínims dels tubs en derivacions individuals seran de 32 mm. Es disposarà d’un tub de 
reserva per a cada 10 derivacions individuals o fracció. Els tubs es classifiquen tal com 
està indicat en les Normes següents:  
 

� UNE-EN 61386-1: Sistemes de tubs rígids conducció cables. Requisits generals 
� UNE-EN 61386 -21: Sistemes de tubs rígids 
� UNE-EN 61386-22: Sistemes de tubs corbables 
� UNE-EN 61386-23: Sistemes de tubs flexibles 
� UNE-EN 61386-24: Sistemes de tubs soterrats 

 
Les característiques de protecció de la unió, entre el tub i els seus accessoris no han de 
ser inferiors als declarats per al sistema de tubs. La superfície interior dels tubs no haurà 
de presentar en cap punt arestes, aspreses o fissures susceptibles de fer malbé els 
conductors o cables. 
 
Les dimensions dels tubs no enterrats i amb unió roscada utilitzats a les instal·lacions 
elèctriques són les que es prescriuen en la UNE-EN 60423. Per als tubs enterrats les 
dimensions es corresponen amb les indicades en la Norma UNE-EN 50086 -2-4. Per a la 
resta dels tubs, les dimensions seran les establertes a la Norma corresponent de les 
esmentades anteriorment.  
 
Pel que fa a la resistència als efectes del foc, seran considerats com a no propagadors de 
la flama. 
 
4.6.2.3 Canals protectors 
El canal protector és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets perforades 
o no perforades, destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa 
desmuntable. 
 
Els canals utilitzats estaran d’acord amb la Norma UNE-EN 50085-1, respondran a la 
classificació: “SCC/SCNC amb tapa d'accés que només es pot obrir amb eines”, 
disposaran del certificat d'assaig corresponent d’haver superat el que es descriu en 
l'apartat 10.6 de l’esmentada Norma UNE-EN. 
 
Les característiques de protecció s’han de mantenir en tot el sistema, per a garantir-les, la 
instal·lació ha de realitzar-se seguint les instruccions del fabricant. 
 
Els canals en les seves unions, canvis d'adreça, canvis de nivell, acabats, etc., tindran 
instal·lats el sistema d'accessoris adequats.  
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El traçat del canal s'efectuarà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o 
paral·leles a les arestes de les parets que limiten el local on es fa la instal·lació. Els 
canals amb conductivitat elèctrica s’han de connectar a la xarxa de terra, la seva 
continuïtat elèctrica quedarà convenientment assegurada. La tapa dels canals quedarà 
sempre accessible. 
 
4.7 Dispositius de comandament i protecció 
 
4.7.1 Interruptor de Control de Potència (ICP-M) 
L’ICP-M, se situarà al més a prop possible del punt d’entrada de la derivació individual en 
el local o habitatge de l’usuari. Es col·locarà una caixa per a l’interruptor de control de 
potència, immediatament abans dels altres dispositius, en un compartiment independent i 
precintable. Aquesta caixa es podrà posar en el mateix quadre on es col·loquin els 
dispositius generals de comandament i protecció. 
 
4.7.2 Quadre de comandament i protecció 
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció, la posició de servei de 
la qual serà vertical, s’ubicaran a l’interior d’un o diversos quadres de distribució des d’on 
sortiran els circuits interiors. 
 
Els envoltants dels quadres s’ajustaran a les Normes UNE-EN 60670-1 i UNE-EN 60439 -
3, amb un grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20324 i IK07 segons UNE-EN 
50102. L’envoltant per a l’interruptor de control de potència serà precintable i les seves 
dimensions estaran d’acord amb el tipus de subministrament i tarifa a aplicar. Les seves 
característiques i tipus correspondran a un model oficialment aprovat. 
 
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a mínim: 
 

� Un interruptor general automàtic de tall omnipolar que permeti accionar-lo 
manualment i que estigui dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i 
curtcircuits. Aquest interruptor serà independent de l’interruptor de control de 
potència. 

� Dispositius destinats a la protecció contra sobretensions permanents. 
� Dispositius destinats a la protecció contra sobretensions transitòries. 
� Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes 

de tots els circuits; excepte que la protecció contra contactes indirectes s’efectuï 
mitjançant altres dispositius d’acord amb la ITC- BT- 24. 

� Interruptors automàtics de tall omnipolar, destinats a la protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun dels circuits interiors de l’habitatge o local 
(5 per electrificació bàsica i 12 per a l’elevada) quan correspongui. 

 
Si pel tipus o caràcter de la instal·lació, s’instal·lés un interruptor diferencial per a cada 
circuit o grup de circuits, es podria prescindir de l’interruptor diferencial general, sempre 
que quedin protegits tots els circuits. En el cas que s’instal·lés més d’un interruptor 
diferencial en sèrie, hi ha d’haver selectivitat entre ells. 
 
Per al seu emplaçament, en habitatges, s’haurà de preveure la situació del quadre de 
comandament i protecció al costat de la porta d’entrada i no es podrà col·locar en 
dormitoris, banys, lavabos, etc. En locals d’ús comú o de pública concurrència, s’hauran 
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de prendre les precaucions necessàries perquè els dispositius de comandament i 
protecció no siguin accessibles al públic en general. 
 
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció dels circuits 
s’instal·laran a una alçada compresa entre 1,4 i 2 m, per a habitatges, mesurada des del 
nivell del terra. En locals comercials, l’alçada mínima serà d’1 m des del nivell del terra. 
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Figura 13. Ubicació del Quadre General de Comandament i Protecció 

 
 
 
 
 
 
 
NOTES: Cada vegada són més freqüents els problemes d’actuacions indegudes d'interruptors diferencials 

en entorns domèstics. Els fabricants d'aquests equips, conscients del problema, han introduït en el 
mercat una gamma d'interruptors diferencials especials, que eviten aquest tipus de actuacions 

 
       Per tant, en aquells casos on es donin aquest tipus de problemes, o es prevegi que aquests puguin     

existir (bàsicament, instal·lacions amb un alt contingut de càrregues electròniques), es recomana la 
instal·lació de proteccions diferencials d’ aquestes característiques 
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# $ $	 
173487 39:9.0+5+	17	�+;+	
173487

�0�34*.-540�=�012�.>+5812�/.�,4?4�*.625@6�562*404/12�.6�.0��
9�)+=42�.6A10A.6*.2�2.46�3.*705)42�=�
.2*B6� )16.)*4/12� 4� 04� 562*404)5@6�/.� *5.--4� ;.6.-409� /.,.-76� *.6.-� +6�65A.0� /.� 4520435.6*1�>+.� 0.2�
8.-35*4�2181-*4-�81-�2:�3523129�1�3./546*.�4520435.6*1�2+80.3.6*4-519�*.62516.2�4�3424�/.�C42*4��(�
D$�4��(�EF�/+-46*.���356+*1�=��(�D$�/.�16/4�*581�-4=1��

# $ �	 �9..41701	51 /9.09/4./<409	17	�
	

�12�A401-.2�/.�042�)1--5.6*.2�/.�)1-*1)5-)+5*1�3:65342�>+.�/.,.-76�2181-*4-�012�)5-)+5*12�/.��
9�)16�
)4-7)*.-�;.6.-40��2.-76<

���D��.6*-.�G42.2��

!9��D��.6*-.�G42.�=�6.+*-1��

# � �3=<16+3	1->/0.4/93	,?34/93	

�4�484-43.6*4�/.�34651,-4�/.�042�0:6.429�42:�)131�04�8-1*.))5@6�/.0�*-462G1-34/1-9�.2*4-76�401?4/12�
.6� .0� 56*.-51-� /.� ).0/42� 8-.G4,-5)4/42� 31/+04-.2� 1� )1384)*42� )16� .6A10A.6*.� 3.*705)49� >+.�
)+3805-76�042�61-342�56/5)4/42�.6�.0�484-*4/1�����

�0�.2>+.34�372�C4,5*+40�2.-7�.0�/.�04�G5;+-4�25;+5.6*.<

�4@<.+	� 	�
	/97	170.+5+	A	3+-45+	51	-271+	A	<7	0.+73B9.6+59.	
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# ' �413@9	51	47/17549	

�6� 04� )162*-+))5@6� 2.� *134-76 042� 3./5/42� /.� 8-1*.))5@6� )16*-4� 56).6/512� /.� 4)+.-/1� )16� 01�
.2*4,0.)5/1� .6� .0� 484-*4/1� ��� /.0� ������
� �9�
�+65)5840.2�4805)4,0.2�.6�)4/4�)421�

# & �701@.+/487	17	1-	1709.79	

�16�.0�G56�/.�/52356+5-�.0�53 �/1*4-7�/.�012�4)4,4/12�.H*.-51-.2�6.).24-512�84-4
4-3

# *	 %1704-+/487	

.6*.�.0�252*.3 6�/.�
I4-7� /.� 31/1� >+.� 04� )5-)+04)5@6� /.� 45-.� 842.� 40-././1-� /.0�

*-462G1-34/1-�

$	 �����
����
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$ �	 �4617349713	

�42�/53.62516.2�/.0��
�/.,.-76�8.-35*5-<

�6�04�/52*-5,+)5@6�.6�8046*4�/.0��
�2. .0�.284)51�6.).24-51�84-4�8125,0.2�438054)516.29�
/.� 31/1� >+.� 8.-35*4� )131� 3:6531� 04� 562*404)5@6� /.� *-.2� ).0/42� /.� 0:6.4� /.� �
� %4+6>+.�
565)5403.6*.�61�2.�562*40.6&��

�4�34658+04)5@6�.�562*404)5@6�.6�2+�56*.-51-�/.�012�.0.3 4>+564-54�6.).24-512�84-4�04
�

�4�.?.)+)5@6�/.�042�34651,-42�8-18542�/.�04�.H801*4)5@6�.6�)16/5)516.2�@8*53

����

�0� 346*.6535.6*1� /.0� 34*.-5409� 42:� )131� 04� 2+2*5*+)5@6� /.� )+40>+5.-4� /.� 012� .0.3.6*12� >+.�
5231�256�6.).25/4/�/.�8-1)./.-�40�/.23 5.6*1�/.0�-.2*1��

�4�562*404)5@6�/.�042�).0/42�8-.G4,-5)4/42�/.��
�/.�4)+.-/1�)16�042�/53.62516.2�56/5)4/42�.6�
04��1-34 �����	((��

$ �	 �<:1.B4/41	51 9/<:+/487

�4-4� 012� /5G.-.6*.2� .0.3.6*12� >+.� C4,5*+403.6*.� 2.� 562*4046� .6� .0� 56*.-51-� /.0� �
� 2.� *134-76� .6�
.62516.2�/.�04�2+8.-G5)5.�>+.�1)+846�G:25)43.

�34 �4�84-./�/.�04�
484-43.6*4�>+.�/.,.�G4)505*4-�.0�G4,-5)46*.���6�.0�/52.I1�/.0��
 ,-.�81/-76�
2+8.-816.-2.�
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�.�.6*5.6/.�81-�F164�/.�2.-A5/+3,-.�4>+.004�6.).24-54�84-4�C4).- 34651,-42�=�.G.)*+4-�.0�316*4?.�=�
/.2316*4?.�/.�04�484-43.6*4���+�46)C+-4�/.�8425001�2.-7�04�-.;043.6*4-54�

�4@<.+	� 			�<+5.9	51	5430.4,</487	695<-+.	51	�
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$ ! �430.4,</487	17	:-+70+	

�4� /52*-5,+)5@6� .6� 8046*4� /.� 012� /5G.-.6*.2� .0.3.6*12� >+.� )13816.6� .0� �
� 81/-7� 4/.)+4-2.� 40�
.3804F435.6*19�40�.2>+.34�.0B)*-5)19�1�40�.284)51�/528165,0.���6�*1/12�012�)4212�2.�-.28.*4-76�012�
)-5*.-512�.2*4,0.)5/12�.6�.0�484-*4/1������+8.-G5)5.�/.�1)+84)5@6��

-5F4/42�.6���������	����84-4�/5G.-.6*.2�
25*+4)516.2�/.�012��
��

�6�.0�)16?+6*1�/.�A52*42�/.�042�G5;+-42�/.�012�484-*4/12�25;+5.6*.2�2.�8046*.469�4�31/1�/.�.?.38019
+64�/52*-5,+)5@6�/.�012�)13816.6*.2�/.�+6��
�)16�042�).0/42�/.��
9�+6�*-462G1-34/1-�=�+6�)+4/-1�
/.��
�)16�3@/+01�/.�438054)5@6��

$ #	 �.401.493	/9730.</04E93

�6� .0� /52.I1� =� )162*-+))5@6� /.0� ./5G5)51� .6� >+.� 2.� 401?4-7� .0� �
� /.,.-76� *.6.-2.� .6� )+.6*4� 012�
25;+5.6*.2�)-5*.-512�)162*-+)*5A12<�

�12� .0.3.6*12� /.0535*4/1-.2� /.0� �
� %3+-12� .H*.-51-.29� )+,5.-*42� =� 210.-4&9� 42:� )131� 012
.2*-+)*+-40.2�.6�B0�)16*.65/12�%A5;429�)10+36429�.*)�&9�)+3805-76�04�61-34*5A4���������#�9�=�
*.6/-76�+64�-.252*.6)54�40�G+.;1����(�=�012�34*.-540.2�)162*-+)*5A12�/.0�-.A.2*535.6*1�56*.-51-�
%84-43.6*129�84A53.6*1�=�*.)C1&�2.-76�/.�)042.��(�/.�4)+.-/1�)16�04�61-34�������!�!��

�12�3+-12�.H*.-51-.2�81/-76�)162*-+5-2.�)16�012�34*.-540.2�C4,5*+40.2�/.�04�F164�/.�+,5)4)5@6�=�
2+2�)4-4)*.-:2*5)42�3.)765)42�.2*4-76�/.�4)+.-/1�)16� 04�61-34 �����E�(����+�4)4,4/1�G5640�
2.-7�*40�>+.�8.-35*4�56*.;-4-�.0��
�40�.6*1-61�/16/.�2.�+,5)4��
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�56;+64� 4,.-*+-4� 8.-35*5-7� .0� 8421� /.� 4;+4� >+.� )45;4� )16� +64� 56)0564)5@6� 56G.-51-� 4� �(J
-.28.)*1�4�04�A.-*5)40��

�16� .0� G56� /.� .A5*4-� >+.� 2.� 8-1/+F)4� C+3./4/� .6� 042� 84-./.2� 81-� )48504-5/4/9� .H*.-51-3.6*.
.2*4-7�)+,5.-*1�81-�+64�)484�538.-3.4,505F46*.�>+.�.A5*.�04�42).625@6�/.�04�C+3./4/�

�1�)16*.6/-7�)46405F4)516.2�4?.642�40��
9�*40.2�)131�4;+49�A481-9�45-.9�;429�*.0BG16129�.*)��

�12� 84-43.6*12� A.-*5)40.2� 56*.-51-.2� .2*4-76� -42.4/12� =�34.2*-4/12� )16�31-*.-1� /.� ).3.6*19
.60+)5/12�C42*4�+64�40*+-4�/.��9��3�=�4)4,4/12�)16�856*+-4�8072*5)4�/.�)101-�,046)1��

�12�.0.3.6*12�3.*705)12�>+.� 56*.-A.6;46�.6� 04�)162*-+))5@6�/.0��
�/.,.-76�.2*4-�8-1*.;5/12�
)16*-4� 04� 1H5/4)5@69� 3./546*.� +6� *-4*435.6*1 /.� ;40A465F4/1� 81-� 563.-25@6� .6� )405.6*.� 1
4)4,4/1�.>+5A40.6*.�

�4�210.-4�2.-79�.6�;.6.-409�/.�1,-4�/.�G7,-5)4��
43,5B6�81/-7�2.-�4+*12181-*4/4�25�)+380.�012
352312� -.>+525*129� >+.� 2.4� 4,+?4-/4/4� =� 46*5/.205F46*.�� �6� *1/12� 012� )4212� 2181-*4-7� 012�
.2G+.-F12� A.-*5)40.2� 425;64/12� 4� 012� G1-?4/12� 84-4� )4-;4�3@A509� 56/5)4/12� .6� .0� 484-*4/1� ����
�.-7� -.252*.6*.� 4� 04� 4,-425@69� .2*4-7� .0.A4/4� +6�3:6531� /.� (9���3� 21,-.� .0� 65A.0� .H*.-51-� =�
)16*.6/-7� .0�34004F1� .>+581*.6)540� )5*4/1� .6� .0� 484-*4/1� ������ 
.6/-7� +64� 05;.-4� 8.6/5.6*.�
C4)54�.0�.H*.-51-�1�+6�8+6*1�4/.)+4/1�/.�-.)1;5/4�/.�0:>+5/19�.6�.0�8-1851��
��

�12�)4,0.2�.6*-4-76�40��
�4� *-4AB2�/.�84243+-12�.2*46)12�1� *+,129�81-�+6�252*.34�/.�G1212�1�
)4640.2�� �12� *+,12� 2.-76� /.� 8105.*50.61� /.� 40*4� /.625/4/� =� *.6/-76� +6� /573.*-1� ��� ��(K� 2+�
2+8.-G5)5.�56*.-64�2.-7�0524�=�61�2.�4/35*5-76�)+-A42���.�2.004-76�)16�.28+342�538.-3.4,0.2�=�
.H846/5,0.29�=�2.-769�40�3.6129���84-4��
�=��84-4�)4/4�)+4/-1�/.��
��

�6�.0� 56*.-51-�/.0��
� 012�)4,0.2�/52)+--5-76�81-�)46405F4)516.2�>+.� 00.;+.6�C42*4� 042�).0/42�1�
)+4/-12�)1--.2816/5.6*.2���2*4-76�/52.I4/42�/.�G1-34�>+.�.0�-4/51�/.�)+-A4*+-4�>+.�4/18*.6�012
)4,0.2�61� 2.4�3.61-�/.�(9�(�3���+46/1�.2*1�61� 2.4�8125,0.� 012�)4,0.2�/52)+--5-76� 562*404/12�
2+8.-G5)5403.6*.9� /.� G1-34�>+.� 61� 2.� -./+F)46� 042� F1642� /.� 2.-A5/+3,-.� 65� 2.� /5G5)+0*.6� 012�
*-4,4?12�/.�346*.6535.6*1���.�-.28.*4-76�012�-4/512�/.�)+-A4*+-4�56/5)4/12�46*.-51-3.6*.�

�6� 656;L6� )421� /.,.-7� 8-1/+)5-2.� 4)+3+04)5@6� /.� 4;+4� .6� .0� 56*.-51-� /.0� �
� 1� .6� 2+2�
)46405F4)516.29�84-4�01�)+40�B2*42�*.6/-76�+64�05;.-4�8.6/5.6*.�C4)54�04�.6*-4/4�/.�012�)4,0.2��

�4�)+,5.-*4�.2*4-7�/52.I4/4�)16�+642�8.6/5.6*.2�3:65342�/.0���M9�/.�31/1�>+.�2.� 5385/4� 04�
4)+3+04)5@6�/.�4;+4�21,-.�.004���.-7�.2*46)4�=�256�-5.2;1�/.�G50*-4)516.2�=�.2*4-7�8-1A52*4�/.�+6�
;1*.-@6�8.-53.*-40�

$ # � �170.93	51	
.+73B9.6+/487	17	154B4/49	4751:17541701

�4-4�.2*.�*581�/.��
�2.�+*505F4-76�8-.G.-.6*.3.6*.�.6A10A.6*.2�8-.G4,-5)4/42�/.�C1-35;@6���+46/1
2.4�6.).24-51�)162*-+5-01�.6�1,-4�/.�G7,-5)49�2+2�)4-4)*.-:2*5)42�2.-76�.>+5A40.6*.2�4�042�/.�04�1,-4
)5A50�84-4�012��
�56*.;-4/12�.6�./5G5)512�/./5)4/12�4�1*-12�+212���+46/1�2.�.05?4�.2*4�18)5@69�.6�.0�
8-1=.)*1�/.�04�1,-4�)5A50�/.,.-7�56)0+5-2.�.0�)1--.2816/5.6*.�)70)+01�?+2*5G5)4*5A1�/.�012�.2G+.-F12�/.�
04�.2*-+)*+-4�

�64�A.F�*.-3564/4�04�.?.)+)5@6�/.�04�1,-4�)5A50�=�46*.2�/.0�316*4?.�.0B)*-5)19�.0�	5-.)*1-�/.��,-4�
8-.2.6*4-7� .0� �.-*5G5)4/1� /.� �+380535.6*1� /.� �.>+525*12� �2*-+)*+-40.2�� �� 04� G56405F4)5@6� /.� 012�
*-4,4?129�8-.2.6*4-7�.0��.-*5G5)4/1�/.�	5-.))5@6�=��5640�/.��,-4��

$ # � �170.93	51	
.+73B9.6+/487	4701@.+593	17	154B4/493	513047+593	+	90.93	<393	

�4�1,-4� )5A50� /.� +6��
� 56*.;-4/1� .6� +6� ./5G5)51� /.2*564/1� 4� 1*-12� +2129� 2.� )1625/.-4� 4� *1/12� 012
.G.)*12�>+.�G1-34�84-*.�/.0�./5G5)51�/16/.�2.�.6)+.6*-4�+,5)4/1��
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�6�)162.)+.6)549�.0�8-1=.)*1�/.�04�1,-4�)5A50�/.�+6��
�)162*5*+5-7�+6�46.H1�40�8-1=.)*1�;01,40�/.0�
./5G5)519� .0� )+40� .2*4-7� A524/1� 81-� .0� �10.;51� �-1G.251640� )1--.2816/5.6*.�� �+2� )4-4)*.-:2*5)42
)162*-+)*5A42� 2.� 4?+2*4-76� 4� 01� 56/5)4/1� .6� 04������� �	
���� �� ��� ����������� 4805)4,0.� =� .6� 042�
1-/.646F42�3+65)5840.2�A5;.6*.2��

�25352319� +64� A.F� *.-3564/4� 04� .?.)+)5@6� /.� 04� 1,-4� )5A50� =� 46*.2� /.0� 316*4?.� .0B)*-5)1� 2.�
8-.2.6*4-7� .0� �.-*5G5)4/1� /.� �+380535.6*1� /.� �.>+525*12� �2*-+)*+-40.2�� �� 04� G56405F4)5@6� /.� 012�
*-4,4?12�2.�8-.2.6*4-7�.0��.-*5G5)4/1�/.�	5-.))5@6�=��56�/.��,-4�

�4@<.+	' 		�9-</487	�
	B+/F+5+	+7/F+	

�4@<.+	& 	�9-</487	�
	B+/F+5+	130.1/F+	
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$ # � � �
	,+;9	.+6:+	

�6�/.*.-3564/42�)5-)+62*46)5429�/16/.�61�2.4�8125,0.�04�562*404)5@6�/.0��
�)16�2+�8046*4�4�65A.0�/.�
)400.9�2.�81/-76�+*505F4-�210+)516.2�)162*-+)*5A42�)131�042�56/5)4/42�.6�04�G5;+-4��

�.�*-4*4�/.�+,5)4-�.0��
�,4?1�04�-4384�/.0�84-D56;9�8.-1�25.38-.�)16�+6�4)).21�/.�8.-21640�/5-.)*1�4�
*-4AB2�/.�+64�8+.-*4�.6�G4)C4/4��

�4@ 	* 	�9-</487	�
	,+;9	.+6:+

$ # ! �1/9@45+	51	+/1401	

�6�04�������
�(��484-*4/1���9�2.�56/5)4�>+.�)+46/1�2.�+*505).6�484-4*12�1�*-462G1-34/1-.2�>+.
)16*.6;46�372� /.� �(� 05*-12� /.� 4).5*.�356.-409� 2.� /52816/-7� /.� +6� G121� /.� -.)1;5/4� /.� 4).5*.� /.�
)484)5/4/�4/.)+4/49�)16�-.A.2*535.6*1�.2*46)1�=�)16�/528125*5A1�)1-*4G+.;12�

�0�/.8@25*1�/.�-.)1;5/4�/.�4).5*.�*.6/-7�+64�)484)5/4/�/.�"((�05*-129�4/.)+4/4�40�A10+3.6�/.�4).5*.�
>+.�8+./.6�*.6.-�012�*-462G1-34/1-.2�/.0��
��

�6�04�G5;+-4�2.�3+.2*-4�+6�/52.I1�/.�81F1�/.�-.)1;5/4�/.�4).5*.�+,5)4/1�,4?1�.0�*-462G1-34/1-�
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Reforma Integral Edifici Plurifamiliar a la Barceloneta 

6. ACTES 
 

Actes redactades els dimarts després de la visita d’obra setmanal. 
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ACTA DE VISITA DE OBRA                   ACTA Nº11  15‐04‐2014 

1 
 

 
OBRA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL            Número Acta:  11 
CALLE SANT MIQUEL, 26              Fecha:15‐04‐2014 
CÓDIGO OBRA: 201                Págs.:     02 
 

 
ASISTENTES 
PROPIEDAD      DIRECCIÓN FACULTATIVA (DF)      CORP RESTAURA 
RAMONCARULLA    FRANCESC GORGAS        SURYA AZNAR 
MARIA DULCE                   RAFAEL L. MATEOS 
 
 
INDUSTRIALES 
 

 
TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 

PISOS 

11.01 La constructora hace entrega de propuesta económica de forjados planta primera, de hacer 
toda la planta con vigas de madera o mixto con vigas de madera y otra zona de chapa colaborante. La 
propiedad revisará el presupuesto 
 
11.02 Al haber el puente de semana santa se comenta que la siguiente visita se hará el próximo 
jueves 24 de abril. 
 
11.03  Se han hecho testigos en fisuras escalera para ver si la escalera se esta abriendo, y parece que 
en los últimos testigos no ha habido movimientos. 
 
11.04 Ascensor. La constructora comenta a la DF y Propiedad que si el ascensor es con puertas 
semiautomáticas (Practicable) caben 4 personas, pero la puerta al abrirse ocuparía todo el rellano de 
acceso en la escalera, en cambio sí se coloca una puerta automática (corredera) la capacidad es de 
225kg y 3 personas, pero en cambio no ocuparía el espacio del rellano de la escalera, siendo mucho 
más cómodo y seguro. La propiedad y DF confirman que mejor que sea la puerta automática 
(corredera) y de 3 personas. Por temas de consumo y funcionalidad la DF solicita que el ascensor sea 
Eléctrico y no hidráulico. 
Se contrata al ascensorista con las siguientes características: 
Ascensor eléctrico de 225kg de capacidad, para 3 personas, velocidad de 1m/s, 5 paradas, recorrido 
aproximado de 13,6mts de longitud, 1 embarque simple, puerta automática (corredera) de dos hojas, 
con medidas de 70x200cm de luz, maniobra electrónica registrada en bajada, botoneras en aluminio 
o inox, con luminoso, ½ columna de acero inoxidable, espejo 1/2 
La primera parada será en el rellano intermedio de la escalera entre planta baja y primera. No 
habiendo embarque en planta baja 
 
11.05 Para los hormigonados, se acordó que se haría un replanteo de los niveles de la escalera para 
que tuvieran las mismas alturas todos los peldaños, sacando niveles de las plantas se observó que la 
3era planta al ser de 3,10mts (10cm más alta que el resto) se ha tenido que subir la cota de acabado 
en esa planta para regularizar niveles respecto a la escalera. 
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FACHADA 
 
11.06Después de la visita en obra, la Propiedad, DF y constructora hace un paseo por el barrio para 
ver diferentes fachadas que puedan gustar a la propiedad y de todo lo visto se decide hacer muestras 
de monocapa de las 3 fachadas siguientes: 
‐Calle Baluard nº 44‐46 
‐Calle Vinarosbº 29 
‐Calle Vinaros nº 35 
 
 
11.07La propiedad solicita presupuesto del aluminio en Ral 8017, vidrio con cámara 4/8/4 y rotura 
puente térmico. Le gustaría que tuviera mallorquinas, para ello solicita a la constructora una muestra 
de Mallorquina. La solución prevista es de carpintería de aluminio + mallorquinas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONFORME CLIENTE    CONFORME DF       CONFORME 
              CORP RESTAURA 



ACTA DE VISITA DE OBRA                   ACTA Nº12  24‐04‐2014 

1 
 

 
OBRA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL            Número Acta:  12 
CALLE SANT MIQUEL, 26              Fecha:24‐04‐2014 
CÓDIGO OBRA: 201                Págs.:     02 
 

 
ASISTENTES 
PROPIEDAD      DIRECCIÓN FACULTATIVA (DF)      CORP RESTAURA 
RAMONCARULLA    FRANCESC GORGAS        SURYA AZNAR 
MARIA DULCE                   RAFAEL L. MATEOS 
 
 
INDUSTRIALES 
 

 
TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 

PISOS 

12.01 Después de una visita extraordinaria de la Propiedad en obra el 22 de abril para aclarar el tema 
de  la  incidencia  número  50.01,  se  aprueba  el  hacer  la  solución  mixta  de  vigas  de  madera  y 
entrevigado de rasilla normal y  forjado de vigas de hormigón y bovedilla cerámica. En el piso 1º1ª 
será  una  solución mixta,  (vigas  de madera  y  vigas  de  hormigón)m,  en  el  1º2ª  todo  de  vigas  de 
hormigón  autoportante,  1º3ª  forjado mixto  igual  que  el  1º1ª  y  1º4ª  forjado  con  todo  vigas  de 
madera. En total, en los 4 forjados se van a cambiar 13 vigas de madera. 
 
12.02 Al haber un  retraso de dos  semanas en  la decisión de que  solución  constructiva  se debería 
tomar en los forjados de planta primera, la obra sufrirá dos semanas de retraso respecto al planning 
establecido. Se calcula que la obra terminará según la nueva planificación que se está estudiando. 
 
12.03  En  el  piso  titanic,  se  comenta  que  pueden  haber  3  posibles  soluciones  para  los  6ud  de 
refuerzos metálicos de las vigas de madera.  
1era: Se forre la viga metálica con madera 
2da: Se tape el techo con falso techo 
3era: Se quiten los refuerzos metálicos y se cambien las vigas que estén en mal estado por otras de 
madera. 
 
12.04 La DF solicita que venga el  ingeniero que hizo el proyecto de Telecos a  la próxima visita para 
aclarar las instalaciones de telecomunicaciones en la finca 
 
12.05 La propiedad solicita para la próxima visita, planos de propuesta de una cocina tipo con todos 
los  electrodomésticos  de  la  marca  Teka  (Nevera,  lavavajillas,  lavadora,  vitro,  campana,  horno‐
microondas) 
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12.06 Se presenta a la DF y propiedad replanteo de tabiquería cerámica pisos. La propiedad solicita 
que  el  tabique  y  puerta  que  cerraba  el  vestido  se  elimine.  Quedando  el  armario  ropero  como 
divisoria ficticia entre el baño y salón. 
 
12.07  La DF  solicita que  se haga  regata  en paredes medianeras  entre pisos para que  el  armazón 
Krona de las puerta correderas de los baños no ocupen espacio del paso libre previsto. 
 
 
FACHADA 
12.08 La propiedad aprueba el color de fondo del monocapa de la fachada de referencia PROPAMSA 
ESP19, los brancales se hace muestra con la referencia GEOCOL Tostado_10 para ver si queda similar 
a los brancales de piedra. Se dejará secar para ver el tono final. 
 
12.09 Se observa que en  los bajos de fachada hay humedad. La DF y Propiedad solicitan que en  los 
bajos de fachada al haber humedad se contemple la posibilidad de aplicar un mortero hidrófugo para 
evitar que salte el monocapa. 
 
12.10La constructora advierte de que si se colocan 2 hojas de mallorquinas, no se podrán abrir del 
todo, ya que tocará con la barandilla metálica, así que se debería colocar de 4 hojas la mallorquina, 
pero  si  se  hace  de  4  hojas,  habría muy  poca  lama  y mucho  perfil  por  ser  el  hueco  de  ventana 
pequeño. Al no ser estético y práctico se decide que no se pondrán mallorquinas. Desde el piso de 
muestra  se  revisan  las  fachadas  del  frente  y  se  decide  que  en  vez  de  mallorquina  para  tener 
oscuridad total en el piso se pondrá persiana enrollable con la caja de persiana vista empotrada bajo 
el dintel de  la ventana. La solución prevista es de carpintería de aluminio +   persiana con caja vista 
enrasada en la parte interior de vivienda, sobresaliendo en fachada. Color igual a carpintería Ral 8017 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONFORME CLIENTE    CONFORME DF       CONFORME 
              CORP RESTAURA 



ACTA DE VISITA DE OBRA                   ACTA Nº13  29‐04‐2014 

1 
 

 
OBRA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL            Número Acta:  13 
CALLE SANT MIQUEL, 26              Fecha:29‐04‐2014 
CÓDIGO OBRA: 201                Págs.:     02 
 

 
ASISTENTES 
PROPIEDAD      DIRECCIÓN FACULTATIVA (DF)      CORP RESTAURA 
RAMONCARULLA    FRANCESC GORGAS        SURYA AZNAR 
MARIA DULCE                   RAFAEL L. MATEOS 
 
 
INDUSTRIALES 
 

 
TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 

PISOS 

13.01 Se están preparando los forjados de la planta primera para hormigonar. 
 
13.02El  Ingeniero  que  hizo  el  proyecto  de  Telecomunicaciones  se  presenta  en  visita  y  tras  las 
diferentes explicaciones de la DF, se decide que el ramal comunitario ira por la caja de instalaciones y 
la caja se colocará en el falso techo del vestíbulo. Se deberá rehacer el proyecto. 
 
13.03 Se hace replanteo de cocina con industrial de muebles de cocina y se aprueba el replanteo de 
muebles. La propiedad confirma que quiere todos los electrodomésticos. 
 
13.04 Se detecta que la ventana que da a la cocina está a 80cm del suelo, siendo demasiado baja, con 
lo que habrá que tapar una parte del hueco para que pase el mueble de cocina, el sobre de silestone, 
el  zócalo  de  silestone  y  la  tapeta  de  la  ventana  de  aluminio.  Así  que  se  dejará  a  108cm  de 
aproximados de altura desde el pavimento. 
 
13.05 Se presenta a la DF y propiedad replanteo instalaciones en piso muestra 4º1ª y se observa en 
el baño que el teléfono de la ducha es mejor que este en el lado contrario al cajón de instalaciones. 
La  llave general de corte del agua se colocará en el baño a  la vista. La propiedad pide que se haga 
previsión  de  luminaria  en  el  techo  de  baño  y  dormitorio.  Por  lo  demás  esta  todo  correcto.  Se 
iniciarán las regatas en el piso muestra. 
 
13.06  La  constructora  advierte  que  el  desagüe  vertical  que  recoge  los  desagües  del  lavavajillas, 
lavadora y fregadera, debería ser mínimo de diámetro 90mm, para evitar problemas, la D.F. acepta la 
propuesta. y se procederá a instalar un tubo de diámetro 90mm. 
 
13.07 La DF comenta que en los pisos 4º1ª y 4º4ª  que va la ventilación a cubierta, la extracción de la 
campana de cocina se conecte al tubo existente para evitar tener que sacarlo a fachada. 
 
13.08 Al haber muchas instalaciones en la cocina y ser pared de carga, se decide doblar la pared con 
mahón de 4cm para realizar mejor las instalaciones sin dañar la pared de carga. 
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FACHADA 
13.09 La propiedad confirma los colores del monocapa de fachada. El fondo de la fachada es como ya 
se  dijo  en  la  anterior  visita  de  referencia  PROPAMSA  ESP19,  y  los  brancales  de  las  ventanas  y 
balconeras con la referencia GEOCOL Tostado_10 . 
 
13.10 En la fachada posterior, se han tenido que reparar muchos brancales al desprenderse solos al 
picar el revestimientos existente. 
 
13.11 La DF solicita que las 2 ventanas de forma recta en piso 2º2ª, se modifiquen para que tengan 
su forma original que sería en curva como el resto de ventanas de la planta 2da. 
 
13.12La  DF  propone  poner  a  parte  de  la  persiana  enrollable,  colocar  también,  por  fachada,  la 
persiana alicantina para darle un  toque más elegante y señorial. La propiedad está de acuerdo. El 
material sería en madera y el color de la persiana alicantina sería barnizado oscuro. La constructora 
comenta que suministrará y colocará el conjunto de dos ventanas y balconera, persianas enrollables 
y persiana alicantina en el piso de muestra. Estarán listas en 3 semanas máximo. La propiedad quiere 
que la correa de la persiana sea oculta así que ira por la perfilaría del aluminio. La solución prevista 
es de  carpintería de aluminio Ral 8017 +   persiana  con  caja vista enrasada en  la parte  interior de 
vivienda  y  cinta  oculta  en  perfileríaRal  8017  y  sobresaliendo  en  fachada  y  por  la  parte  exterior 
persiana alicantina de madera barnizado oscuro 
 
13.13 La ventana de la cocina será corredera porque si no la hoja de la ventana tocaría con el mueble 
alto. La balconera y ventana del dormitorio serán batientes 
 
 
 
 
 

 
 

CONFORME CLIENTE    CONFORME DF       CONFORME 
              CORP RESTAURA 



ACTA DE VISITA DE OBRA                   ACTA Nº14  06‐05‐2014 

1 
 

 
OBRA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL            Número Acta:  14 
CALLE SANT MIQUEL, 26              Fecha:06‐05‐2014 
CÓDIGO OBRA: 201                Págs.:     01 
 

 
ASISTENTES 
PROPIEDAD      DIRECCIÓN FACULTATIVA (DF)      CORP RESTAURA 
RAMONCARULLA    FRANCESC GORGAS        SURYA AZNAR 
MARIA DULCE                   RAFAEL L. MATEOS 
 
 
INDUSTRIALES 
 

 
TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 

PISOS 

14.01 Se entregan diversas muestras de materiales de acabados para que la propiedad escoja el que 
más le guste. 
 
14.02La DF solicita que el piso muestra se haga en  la 2da planta para poder apuntalar  la 4ta planta 
para  reforzar el  forjado para cuando  se haga el ático. La DF  solicita que  se apuntalen  las vigas de 
madera del piso ático al estar en muy mal estado 
 
14.03 La DF solicita a  la constructora que realice dos presupuestos con dos opciones constructivas 
para reparar el ático. La opción uno, sería la de derribar todo el ático y hacer todo de nuevo como se 
está haciendo en  las plantas  inferiores, sería  la opción más sólida. La opción dos sería reparando  la 
cubierta del ático. 
 
14.04  La  constructora  comenta a  la DF que  la  carpintería de aluminio  irá  collada a  los marcos de 
madera existentes 
 
14.05 Para no hacer mucho grueso de hormigón y por tanto mucho peso, la planta 3era y parte de la 
primera,  está  a  un  nivel más  bajo  de  lo  que  debería,    como  solicito  la  DF.  Se  deberá  hacer  un 
recrecido con mortero 
 
 
 
 

 
 

CONFORME CLIENTE    CONFORME DF       CONFORME 
              CORP RESTAURA 
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OBRA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL            Número Acta:  16 
CALLE SANT MIQUEL, 26              Fecha:20‐05‐2014 
CÓDIGO OBRA: 201                Págs.:     01 
 

 
ASISTENTES 
PROPIEDAD      DIRECCIÓN FACULTATIVA (DF)      CORP RESTAURA 
RAMONCARULLA    FRANCESC GORGAS        SURYA AZNAR 
MARIA DULCE                   RAFAEL L. MATEOS 
 
 
INDUSTRIALES 
 

 
TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 
PISOS 

16.01 Se habla de  las alturas  libres hasta el  límite de  falso  techo, y se decide una altura de 2,25m 
para el despiece de la cerámica. 
 
16.02 La DF solicita que el bajante de  recogida de aguas de  las cocinas de  las viviendas sea de un 
diámetro de 70mm.  
 
16.03 La DF solicita a la constructora que al realizar los pasos del bajante se produzcan los cortes de 
las cabezas de la viga que hay encima de cada una de las cocinas de las puertas 1ª y 4ª, indicando que 
no se haga ningún refuerzo ya que la chapa de compresión es la estructura de soporte y las vigas son 
decorativas. 
 
16.04 La DF indica que se intenten aprovechar los peldaños antiguos de la escalera para simplificar su 
ejecución. 
 
16.05  La  constructora  pasa  dos  presupuestos  de  distinta  opción  del  ático  a  la  propiedad;  no  se 
aprueba ninguno de ellos a causa de  la disconformidad de esta última. Queda pendiente un nuevo 
presupuesto resolutivo. 
 
16.06 El día 22‐05‐2014 se hace una visita a la tienda de Azul Acocsa para ver las exposiciones con las 
piezas cerámicas de pavimento para el baño. La propiedad escoge el pavimento del producto 164‐30 
y para los paramentos verticales el producto F12, los dos de formato 45x90cm. 
Para la cocina de Lluís Companys se escoge el producto 28030Q blanco de formato 50x100cm. 
Por  la  tarde  la  constructora  se  pone  en  contacto  con  el  distribuidor  de  Azul  Acocsa  dándole  las 
mediciones para que nos valore económicamente. 
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OBRA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL            Número Acta:  17 
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ASISTENTES 
PROPIEDAD      DIRECCIÓN FACULTATIVA (DF)      CORP RESTAURA 
RAMONCARULLA    FRANCESC GORGAS        MERITXELL ESCARRÀ 
MARIA DULCE                   RAFAEL L. MATEOS 
 
 
INDUSTRIALES 
 

 
TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 
PISOS 

17.01 La constructora  facilita a  la propiedad  las muestras de silestone para el sobre y  frontal de  la 
cocina, de las cuales el silestone Gris expo del grupo 1 es el que finalmente escoge la propiedad. 
 
17.02  El mobiliario  de  cocina  que  se  colocó  en  el  piso muestra  con  las  puertas  elegidas  por  la 
propiedad,  del modelo  Fresno  Taormina  Soft D2575  no  es  el  apropiado;  ya  que  las  vetas  no  les 
gustan.  La  propiedad  solicita  nuevas muestras  de  puertas  de  cocina  en  tonos  parecidos  pero  sin 
vetas.  
 
17.03 La propiedad solicita que el zócalo que se montó en color blanco lacado se cambie por otro, en 
color roble natural, idéntico al parquet. 
 
17.04 La propiedad ha visto los platos de ducha elegidos y solicitan otros con los cantos más rectos; 
se consultará el catálogo de Roca. 
 
17.05  La propiedad aprueba  los uñeros elegidos de  las puertas  correderas Krona,  falta decidir  las 
condenas. 
 
17.06  La DF hace un esbozo del despiece de  las piezas del pavimento del baño para  su posterior 
colocación;  la pieza entera en horizontal, empezando en el encuentro de  las dos puertas Krona y el 
resto sobre la pared dónde van montados los sanitarios. 
 
17.07 La DF solicita el decapen dos vigas del piso muestra, y posteriormente se aplique tinte y barniz, 
con los revoltones pintados en el mismo color que los paramentos verticales (PL 90 Velveteen). 
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OBRA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL            Número Acta:  18 
CALLE SANT MIQUEL, 26              Fecha:03‐06‐2014 
CÓDIGO OBRA: 201                Págs.:     01 
 

 
ASISTENTES 
PROPIEDAD      DIRECCIÓN FACULTATIVA (DF)      CORP RESTAURA 
RAMONCARULLA    FRANCESC GORGAS        MERITXELL ESCARRÀ 
MARIA DULCE                   RAFAEL L. MATEOS 
 
 
INDUSTRIALES 
 

 
TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 

FACHADAS 

18.01 Todavía en aceptación de la propuesta 
 

PISOS 

18.02 La propiedad pide muestras de Polipiel para el cabezal de cama para la próxima visita de obra, 
y propuestas de armario de Ikea de 1,50m de ancho. 
 
18.03 La cocina ya montada en el piso muestra no es acorde con la idea que tenia la propiedad, por 
eso  se pide  de nuevo muestrario para muebles de  cocina, que  sea de un  color parecido  al de  la 
madera escogida anteriormente pero liso; los modelos Blanco Mate y Crema Mate de la Metalúrgica. 
 
18.04 El plato de ducha que se colocará finalmente será el de Roca Malta; se buscaron otros modelos 
con los cantos rectos pero ya no se fabrican muchos, y al final el elegido es el de Roca Malta que es el 
del proyecto. 
 
18.05  La propiedad no  quiere mueble bajo  el  lavamanos del baño.  Piden un  armario  con  espejo, 
colgado sobre el lavamanos con aplique de luz. 
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OBRA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL            Número Acta:  19 
CALLE SANT MIQUEL, 26              Fecha:17‐06‐2014 
CÓDIGO OBRA: 201                Págs.:     02 
 

 
ASISTENTES 
PROPIEDAD      DIRECCIÓN FACULTATIVA (DF)      CORP RESTAURA 
RAMONCARULLA    FRANCESC GORGAS        MERITXELL ESCARRÀ 
MARIA DULCE                   RAFAEL L. MATEOS 
 
 
INDUSTRIALES 
 

 
TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 

PISOS 

19.01 Para el cierre de las puertas del baño, las muletillas serán del catálogo Mengual‐Herrajes 2014‐
15. Hay que confirmar si tienen muletillas en ambos lados. 
 
19.02 Hay que  cambiar  la posición de  los bajantes de  las duchas, debido  a  las  características del 
modelo escogido Roca Malta; no se  fabrican con el desagüe en el  lado que estaba grafiado en  los 
planos. 
 
19.03 La cocina ya montada en el piso muestra la semana pasada no era acorde con la idea que tenia 
la propiedad; se han traído muestras de las puertas en los modelos Blanco Mate y Crema Mate de la 
Metalúrgica; la propiedad ha escogido el color Crema Mate para Sant Miquel. 
 
19.04  Los  cabezales de  camas  irán  revestidos  en polipiel  EVG Color 07  en  Sant Miquel  y  en  Lluís 
Companys. 
 
19.05 En el canto de encuentro de baldosas en el paramento vertical de los baños se pondrá un canto 
de madera de roble de 2x2 aproximadamente. 
 
19.06 Se decaparon y pintaron dos vigas existentes en color parecido al  roble, con sus respectivos 
revoltones  en  el mismo  color que  las paredes  en  el piso muestra,  tal  como  se  indicó  en  la  visita 
pasada. La propiedad ha dado el visto bueno; se procederá a hacer lo mismo en todos los forjados de 
todos los pisos donde las vigas vayan vistas. 
 
19.07  En  las  puertas  de  entrada  se  pondrá  un  tirador  centrado  en  la  parte  trasera,  igual  que  el 
delantero  pero  de  un  tamaño  un  poco más  pequeño,  para  tapar  el  tornillo  de  sujeción  de  este 
último; su función será únicamente decorativa. 
 
19.08 Todas las puertas de entrada de los pisos tienen que ir amaestradas, se pasará precio. 
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19.09  Se  le  ha  presentado  a  la  propiedad  unos  planos  con  una  propuesta  de  los  muebles  del 
comedor; esta pide otro mueble  idéntico  al  armario escobero  grafiado  al  lado de éste.  Todos  los 
armarios irán en madera de roble, igual que las puertas y zócalo de los pisos. 
 
19.10 Se ha hablado de las pendientes de cubierta con la Dirección Facultativa; mirar croquis adjunto 
donde están grafiadas las pendientes definitivas con los respectivos sumideros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONFORME CLIENTE    CONFORME DF       CONFORME 
              CORP RESTAURA 



A

 

 
O
C
C
 
 
A
P
R
M
 
IN
 
 
T
P

2
re
in
te

 
2
d
p
 
2
v
 
2
co
te
p
 
2
e
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE 

OBRA DE 
ALLE SAN
ÓDIGO O

ASISTENT
ROPIEDA
AMONCA

MARIA DU

NDUSTRI

EMAS TR
ISOS 

0.01 En r
efuerzos 
ndica que
echo con

0.02  Dad
istribuya
or fin se 

0.03  La 
itrocerám

0.04 Dad
omenta 
exturas m
iezas y se

0.05 Par
xistentes

 
 
 
CON

 

VISITA D

REHABIL
NT MIQU
OBRA: 20

ES 
AD   
ARULLA 
ULCE    

ALES 

RATADOS

referenci
metálico
e se cubr
tinuo de 

da  la  di
n las pie
conserva

Propieda
mica de la

do el mat
el  sumin
muy difer
e realizar

a ejecuta
s de plant

FORME C

DE OBRA

LITACIÓN
UEL, 26 
01   

 
 
 

S Y CONC

ia a la viv
os existe
rirá todo 
pladur y

stribució
ezas de o
a la posic

ad  solicit
as cocina

terial esc
nistrador 
rentes. S
rán dos ti

ar  la  futu
ta baja. 

CLIENTE 

A 

N INTEGR
 
 

DIR
FRA
 

CLUSIONE

vienda 3º
ntes  tipo
con un f

y se coloq

ón  del  sa
tra form
ción actua

ta  que  d
as, el rest

cogido pa
que ésta

Se adjunt
ipos de a

ura  losa 

 

             

AL   
 
 

ECCIÓN F
ANCESC G

 

ES 

º 4ª se so
o Titan  IS
falso tec
quen las i

anitario 
a; despu
al que ref

de  los  el
o queda 

ara los al
a está ba
ta el mai
cabado v

de plant

 
 

    ACTA

1 

 
 
 

FACULTA
GORGAS 

 

olicita a 
SO  se de
ho. La pr
nstalacio

presenta
és de de
flejan los

ectrodom
pendient

icatados 
asada en
l del com
veteado y

ta baja  la

CONFOR
 

A Nº20 

 
 
 

ATIVA (DF
 
 

la D.F. y 
esmontan
ropiedad
ones ocul

ado  segú
escartar la
s planos d

mésticos 
te ya que

casa Pla
n  los acab
mercial. C
y vaporiz

a D.F.  sol

RME DF  
 

F) 

Propieda
n o  se m
  indica q
ltas por é

ún  plano
as difere
de Arquit

tan  sólo
e están vo

za Mode
bados de
Como co
zado. 

licita que

 
 

 
 
 

 
 
 

ad que d
monta  fals
que se cu
éste. 

,  la  Pro
ntes pos
tectura. 

o  se  les 
orando. 

elo Coffra
el hormig
nsecuenc

e  se  tom

 
 

01‐0

Número
Fecha:0
Págs.:   

CORP R
MERITX
RAFAEL

ada la ex
so  techo
ubrirá tod

piedad  s
siciones y

sirva  la 

age gris, d
gón  con 
cia se se

en cotas

CO
COR

07‐2014

o Acta:  2
01‐07‐20
  04 

RESTAUR
XELL ESCA
L L. MATE

xistencia 
o.  La prop
do con un

solicita  q
y distribu

campan

dicha col
lo  cual e
leccionar

s de  los n

ONFORM
RP RESTA

4 

20 
14 

A 
ARRÀ 
EOS 

de los 
piedad 
n falso 

que  se 
uciones 

na  y  la 

ección 
existen 
rán  las 

niveles 

ME 
AURA 

ACTA DE VISITA DE OBRA                   ACTA Nº20  01‐07‐2014 

2 
 

 

   



ACTA DE VISITA DE OBRA                   ACTA Nº20  01‐07‐2014 

3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE VISITA DE OBRA                   ACTA Nº20  01‐07‐2014 

4 
 

 



ACTA DE VISITA DE OBRA                   ACTA Nº21  08‐07‐2014 

1 
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CALLE SANT MIQUEL, 26              Fecha:08‐07‐2014 
CÓDIGO OBRA: 201                Págs.:     03 
 

 
ASISTENTES 
PROPIEDAD      DIRECCIÓN FACULTATIVA (DF)      CORP RESTAURA 
RAMONCARULLA    FRANCESC GORGAS        MERITXELL ESCARRÀ 
MARIA DULCE                   RAFAEL L. MATEOS 
 
 
INDUSTRIALES 
 

 
TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 

PISOS 

21.01 Dada la distribución del sanitario la propiedad solicita que para evitar las vistas sobre el wc se 
coloque una mampara en acabado de roble natural, del mismo color que las puertas correderas. Ésta 
seria  de  1.05cm  de  altura  total  y  de  59cm  de  salida  ocultando  la  totalidad  del wc  y  con  punto 
redondo superior de 1/4 de circunferencia. 

 
 
21.02 Sobre el plano de distribución del mobiliario solicita la propiedad que se coloque un espejo, de 
esa forma dará la sensación de tener más espacio. 
 
21.03  En  referencia  a  los  electrodomésticos  la  propiedad  indica  que  la  Constructora  suministre 
electrodomésticos de Teka de: campana, vitrocerámica y horno‐microondas elegidos anteriormente 
con la propiedad, el resto queda pendiente. 
 
21.04  Para  los muebles  de  cocina  indica  la  propiedad  que  los  tiradores  se monten  en  horizontal 
todos, tanto en los muebles inferiores como en los superiores. 
 
21.05  Los  respiraderos  de  la  fachada  se  realizarán  según  las muestras  presentadas  de  Cerámicas 
Ferrer de la Bisbal con diámetro 17cm y color Tabaco ref. 16. 
 
21.06 En referencia a la cubierta del ático ya hormigonada la semana pasada, la D.F. y la Propiedad 
piden que la otra zona de cubierta que no estaba presupuestado modificarla debido a su buen estado 
actual se tire y se haga nueva. 
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21.07 Fecsa Endesa ha aceptado a  tramitar  la  solicitud del  suministro para  la  finca con el número 
492648; se adjunta mail en esta acta. 
 
21.08  Debido  al  Reglamento  de  baja  tensión  y  al  cumplimiento  de  éste,  el  local  de  instalación 
eléctrica  se  cambia de posición,  ya que éste debe  tener una profundidad útil de 1.40m,  luz  libre, 
consensuándose con la Dirección de obra. 
 
FACHADAS 
 
21.09  La  constructora  solicita  que  se  definan  dónde  irán  las  piezas  decorativas  (1.18  y  2.13);  la 
propiedad indica que irán en todas las ventanas con punto redondo. El total de piezas a reponer será 
de 15 ud. 
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22.06 Para continuar con el diseño de  los muebles del piso muestra se pide a  la propiedad que nos 
aclare varios temas para el Dormitorio. 

 Armario del dormitorio: la propiedad indica que sea como el diseñado anteriormente para el 
vestíbulo. 

 Cabezal de cama en dormitorios: con líneas rectas, acabado en polipiel (modelo escogido en 
la acta nº 19 EVG Color 07). 

 Se dispondrá de dos mesitas adosadas a la cama. 
 
22.07 Se acuerda con la D.F. que dado el mal estado en que se encuentra la balaustrada de cubierta, 
se proceda a repararla y fijarla, y posteriormente motivado por el cambio de pendientes se estudiará 
el colocar una protección peatonal suplementando el actual balaustre. 
 
21.08  Dado  el  nivel  de  conservación  del  pavimento  del  Ático,  la  D.F.  propone  a  la  propiedad  el 
realizar un planché de refuerzo, tal y como se ha ejecutado en las plantas inferiores. 
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CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L’EDIFICACIÓ 
TREBALL DE FI DE GRAU 

 
REFORMA INTEGRAL EDIFICI PLURIFAMILIAR A LA BARCELONETA 

ANNEX 2 

Projectista/es: Meritxell Escarrà Suñé 
Director/s: Pedro Sarró Garcia 
Convocatòria: Setembre 2014 
 



Reforma Integral Edifici Plurifamiliar a la Barceloneta 

 
CONTINGUT ANNEX 2 
 
 

1. C. Bori fontesta 5 – Proposta reforma local en SPA 

2. Felip Balsells – Proposta distribució 

3. C. Buenos aires – Proposta banys 

4. C. Aragó 314 – Proposta reforma banys i cuina 

5. C. Dante – Proposta distribució 

6. Via Augusta 110 – Proposta reforma bany 

7. C. Magenat – Humitats per capil·laritat 

8. C. Angli 7 - Proposta distribució banys 
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PROYECTO LOCAL BARCELONA 

Reforma local C/ Bori i Fontestà,  5 
08021 Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

02 de julio 2014 
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UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

Reforma local C/ Bori i Fontestà,  5 
08021 Barcelona 
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Descripción del entorno 

El local presentado se encuentra en la calle Bori Fontestà número 5, dentro del Barrio 
de  Sant  Gervasi‐Galvany;  destaca  por  ser  uno  de  los  lugares  más  transitados  de 
Barcelona  al  estar  ubicado  junto  a  la  Plaza  Francesc  Macià  donde  se  encuentran 
grandes bloques de oficinas y tiendas de la Avenida Diagonal. 

También se trata de una de  las zonas privilegiadas  i tranquilas de Barcelona por estar 
adosada a una zona verde que es el Parque del Turó Parc. 

El acceso a  la zona es de gran facilidad tanto si se  llega en coche como en transporte 
público  ya  que  está  perfectamente  conectado  mediante  las  líneas  de  Autobús  de 
Transporte Metropolitano de Barcelona,  la  línea  interior del  tranvía T1, T2  y T3,  los 
ferrocarriles de la Generalitat con parada en Bonanova o Muntaner y por último  y un 
poco más lejos andando, la línea azul de metro con parada en Entença o Hospital Clínic 
a una parada de la Estació de Sants. 
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PLANOS DE DISTRIBUCION 

Reforma local C/ Bori i Fontestà,  5 
08021 Barcelona 
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FOTOGRAFIAS DECORACIÓN 

Reforma local C/ Bori i Fontestà,  5 
08021 Barcelona 
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PRESUPUESTO POR PARTIDAS 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

Reforma local C/ Bori i Fontestà,  5 
08021 Barcelona 
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Dear Sir / Madam, 

 

please find attached the proposal for the Thermal Health Center, located in the city of 

Barcelona, which we have prepared on basis of the information provided by Ms. Olga. 

Our goal  is to turn  into paper,  in the absence of definition, a possible distribution on 

the commercial premises in c/ Bori Fontestà number 5, a high prestige neighborhood, 

taking into consideration a customer service area, restrooms, store products, storage, 

medical offices, relaxation areas and treatment areas.  

 

In the project we have not only provided a possible distribution of the space, but we 

have also valued economically the costs that this might entail, from a strictly technical 

issue (engineers and architects) and the bureaucratic part (permissions and  licenses), 

without  forgetting  the  facility  and  the  decoration,  starting  with  some  pictures 

attached. Such an assessment, and I insist the absence of an actual project, is based on 

our experience and flavor of the premises.  

 

Furthermore,  we  estimate  that  the  duration  of  the  work  to  be  executed may  be 

around six months, including the bureaucratic issues (licensing, etc.). 

 

Looking forward to hearing from you. 

Yours sincerely, 

 

Raimon Vilanova 
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Presupuesto orientativo de las obras 

 

Demoliciones 

Albañilería, carpintería y revestimientos 

Estructuras y recalces 

SPAS 

Cabinas (saunas) 

Falsos techos 

Instalación eléctrica 

Instalación agua caliente sanitaria 

Climatización 

27.000 € 

180.000 € 

90.000 € 

72.000 € 

36.000 € 

13.500 € 

67.500 € 

45.750 € 

75.937 € 

TOTAL      607.687 € 
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PRESUPUESTO DE DECORACIÓN 

Reforma local C/ Bori i Fontestà,  5 
08021 Barcelona 
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ESTIMACIÓN PROYECTO CENTRO DE BIENESTAR 
 

PLANTA SÓTANO 
 

TIENDA     48m2  importe 
Pavimento  4.800,00 € 

Revestimiento  2.500,00 € 
Pintura  600,00 € 

Iluminación  4.000,00 € 
Mostrador 1  3.000,00 € 
Mostrador 2  1.500,00 € 
Aparador  2.500,00 € 

Sofá  1.500,00 € 
Atrezzo  3.000,00 € 
Fachada  4.000,00 € 
Varios  2.000,00 € 
Total  29.400,00 € 

   
ALMACÉN – LIMPIEZA     21m2  importe 

Pavimento  1.500,00 € 
Pintura  600,00 € 

Iluminación  1.000,00 € 
Mobiliario lavadero  3.000,00 € 

Estanterías  1.500,00 € 
Electrodomésticos  5.000,00 € 

Varios  1.000,00 € 
Total  13.600,00 € 

   
ALMACÉN      9m2  importe 

Pavimento  500,00 € 
Pintura  200,00 € 

Iluminación  500,00 € 
Mobiliario lavadero  3.500,00 € 

Varios  1.000,00 € 
Total  5.700,00 € 

   
  DISTRIBUIDOR     39m2    importe 

Pavimento  3.900,00 € 
Pintura  800,00 € 

Iluminación  3.500,00 € 
Escaleras  2.500,00 € 
Atrezzo  3.000,00 € 

Paramento vertical de vidrio  7.500,00 € 
Varios  2.000,00 € 
Total  22.700,00 € 
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VESTUARIOS MASCULINOS     15m2  importe 
Pavimento  1.500,00 € 

Revestimiento  4.000,00 € 
Pintura  300,00 € 

Iluminación  2.500,00 € 
Sanitarios  2.500,00 € 
Griferías  2.500,00 € 
Taquillas  3.000,00 € 

Banco y colgadores  2.500,00 € 
Varios  2.000,00 € 
Total  20.800,00 € 

   
VESTUARIOS FEMENINOS     18m2  importe 

Pavimento  1.800,00 € 
Revestimiento  4.000,00 € 

Pintura  300,00 € 
Iluminación  2.500,00 € 
Sanitarios  2.500,00 € 
Griferías  3.000,00 € 
Taquillas  3.700,00 € 

Banco y colgadores  2.500,00 € 
Varios  2.000,00 € 
Total  22.300,00 € 

 
BAÑOS MIXTOS     13m2  importe 

Pavimento  1.300,00 € 
Revestimientos  3.500,00 € 

Pintura  300,00 € 
Iluminación  2.500,00 € 
Sanitarios  1.500,00 € 
Griferías  1.000,00 € 

Banco y colgadores  2.500,00 € 
Varios  1.000,00 € 
Total  13.600,00 € 

   
SALA 1 MASAGES      7,5m2  importe 

Camilla  1.000,00 € 
Mobiliario auxiliar  500,00 € 
Sanitario y grifería  1.000,00 € 
Revestimientos  1.500,00 € 
Pavimento  750,00 € 
Iluminación  2.000,00 € 

Total  6.750,00 € 
   

SALA 2 MASAGES      7,5m2  importe 
Camilla  1.000,00 € 

Mobiliario auxiliar  500,00 € 
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Sanitario y grifería  1.000,00 € 
Revestimientos  1.500,00 € 
Pavimento  750,00 € 
Iluminación  2.000,00 € 

Total  6.750,00 € 
   

SALA 3 MASAGES      7,5m2  importe 
Camilla  1.000,00 € 

Mobiliario auxiliar  500,00 € 
Sanitario y grifería  1.000,00 € 
Revestimientos  1.500,00 € 
Pavimento  750,00 € 
Iluminación  2.000,00 € 

Total  6.750,00 € 
   

ZONA TUMBONAS CALIENTES      34m2  importe 
Pavimento  3.400,00 € 

Revestimiento  1.500,00 € 
Pintura  500,00 € 

Iluminación  3.500,00 € 
Tumbonas calientes  5.000,00 € 

Varios  1.500,00 € 
Total  15.400,00 € 

   
  ZONA AGUAS     115m2    importe 

Pavimento  15.000,00 € 
Revestimiento  8.000,00 € 

Pintura  1.000,00 € 
Iluminación  6.000,00 € 

Cerramiento de vidrio  10.000,00 € 
Varios  1.500,00 € 
Total  41.500,00 € 

   
  TOTAL: 205.250,00€ 
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PLANTA BAJA 
 

SALA DE ESPERA     36m2  importe 
Pavimento  3.600,00 € 
Pintura  1.500,00 € 

Iluminación  4.000,00 € 
Mobiliario  5.000,00 € 
Atrezzo  3.000,00 € 
Varios  1.000,00 € 
Total  18.100,00 € 

   
BAÑO CORTESÍA MASCULINO    3,5m2  importe 

Pavimento  500,00 € 
Revestimientos  2.000,00 € 

Pintura  300,00 € 
Iluminación  1.000,00 € 
Sanitarios  850,00 € 
Griferías  500,00 € 
Atrezzo  1.000,00 € 
Varios  1.000,00 € 
Total  7.150,00 € 

   
BAÑO CORTESÍA FEMENINO      3,5m2  importe 

Pavimento  500,00 € 
Revestimientos  2.000,00 € 

Pintura  300,00 € 
Iluminación  1.000,00 € 
Sanitarios  850,00 € 
Griferías  500,00 € 
Atrezzo  1.000,00 € 
Varios  1.000,00 € 
Total  7.150,00 € 

   
  DESPACHO 1     14m2    importe 

Pavimento  1.400,00 € 
Pintura  500,00 € 

Iluminación  1.500,00 € 
Camilla  1.000,00 € 

Mobiliario  3.000,00 € 
Atrezzo  1.500,00 € 
Varios  1.000,00 € 
Total  9.900,00 € 

   
  DESPACHO 2     14m2    importe 

Pavimento  1.400,00 € 
Pintura  500,00 € 

Iluminación  1.500,00 € 
Camilla  1.000,00 € 

Mobiliario  3.000,00 € 
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Atrezzo  1.500,00 € 
Varios  1.000,00 € 
Total  9.900,00 € 

  DESPACHO 3     14m2    importe 
Pavimento  1.400,00 € 
Pintura  500,00 € 

Iluminación  1.500,00 € 
Camilla  1.000,00 € 

Mobiliario  3.000,00 € 
Atrezzo  1.500,00 € 
Varios  1.000,00 € 
Total  9.900,00 € 

   
  DESPACHO 4     14m2    importe 

Pavimento  1.400,00 € 
Pintura  500,00 € 

Iluminación  1.500,00 € 
Camilla  1.000,00 € 

Mobiliario  3.000,00 € 
Atrezzo  1.500,00 € 
Varios  1.000,00 € 
Total  9.900,00 € 

   
  TOTAL: 72.000,00€ 
   

 

Planta sótano  205.250,00 € 

Planta Baja  72.000,00 € 

Total:  277.250,00 € 

 

 

Honorarios profesionales 

Ejecución del proyecto de interiorismo    5%    13.862,50 € 

Dirección de obra de interiorismo    3%    8.317,50 € 

Total:      22.180,00 € 
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PRESUPUESTO INGENIERO Y DESCRIPCIÓN 

Reforma local C/ Bori i Fontestà,  5 
08021 Barcelona 
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PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Reforma local C/ Bori i Fontestà,  5 
08021 Barcelona 
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Plan

Durac

 

 

RESTAURA www.c
gonal 463 bis - 08

ning de los 

ción estimad

corprestaura.cat 
8034 BARCELONA

trabajos 

da (90 días): 

A 

4 o 5 meses 

 

 

 

según la rappidez de toma de decisiones. 
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Resumen inversión total 

‐ Presupuesto ejecución obras        607.687,00 € 

‐ Presupuesto decoración        299.430,00 € 

‐ Presupuesto ingeniero            27.000,00 € 

TOTAL :   934.117,00 € 

A falta de definición total. 

Plazo de entrega de 4 a 5 meses. 
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PLANTA SOTANO

h 2.50

h 2.30

h 2.65

h 3.15

h 2.15

h 2.15

h 4.77

CMP

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

ESTADO ACTUAL

ESCALA

Nº DE PLANO

0621
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

1

- 26.06.14

1/100

c. Bori Fontesta n.5

Meritxell Escarrà

AV.DIAGONAL 463 BIS  08036 BARCELONA I T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM
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PLANTA BAJA

h 2.47

h 2.47

h 2.65

h 3.15

CMP

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

ESTADO ACTUAL - PLANTA BAJA

ESCALA

Nº DE PLANO

0621
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

1

- 26.06.14

1/100

c. Bori Fontesta n.5

Meritxell Escarrà

AV.DIAGONAL 463 BIS  08036 BARCELONA I T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT
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PLANTA SOTANO

ALMACÉN PRODUCTOS

Y ZONA LAVADORAS

DISTRIBUIDOR

ALMACÉN

PRODUCTOS

VARIOS

PILETA DE

AGUA FRÍA

TUMBONAS DE PIEDRA

CABINA

DE SAL

7.42m²

SAUNA

HÚMEDA

CMP

EN ARMARIO

ESCAPARATE

PRODUCTOS

ESTANTES BAJOS

ESTANTES ALTOS

ESTANTES ALTOS

SAUNA

SECA

4.61 m²

MUD

BATH

7.04m²

SPA

11.16m²

SPA

16.82m²

SPA

15.58m²

CAMINO DE

SENSACIONES

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PROPUESTA REFORMA - PLANTA SÓTANO

ESCALA

Nº DE PLANO

0621
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

1

- 02.07.14

1/100

c. Bori Fontesta n.5

Meritxell Escarrà

AV.DIAGONAL 463 BIS  08036 BARCELONA I T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM
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PORTERIA

PLANTA BAJA

CMP

EN ARMARIO

ESCAPARATE

PRODUCTOS

PRODUCTOS

EN ESTANTES

ESTANTES BAJOS

ESTANTES ALTOS

ESTANTES ALTOS

ESTANTES ALTOS

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PROPUESTA REFORMA - PLANTA BAJA

ESCALA

Nº DE PLANO

0621
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

1

- 02.07.14

1/100

c. Bori Fontesta n.5

Meritxell Escarrà

AV.DIAGONAL 463 BIS  08036 BARCELONA I T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM







ESTUDIO

DORMITORIO 3

DORMITORIO

PRINCIPAL

DORMITORIO 1

BAÑO 1

BAÑO 2

DORMITORIO 2

COCINA

COMEDOR

SALÓN

RECIBIDOR

COMEDOR

SALÓN

COCINA

DORMITORIO PPAL.

DORMITORIO 1

DORMITORIO 2

DORMITORIO 3

BAÑO 1

BAÑO 2

PASILLO

ESTUDIO

20.05 m²
22.02 m²
10.47

10.47

6.20 m²
4.33 m²
6.53 m²
4.07 m²
3.88 m²
8.94 m²

17.00

2.35 m²
SUPERFICIES UTILES

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

ESTADO ACTUAL

ESCALA

Nº DE PLANO

0531
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

1

FELIP BASELLS 09.05.14

1/50

Alt de Pedrell 47, 5º 1ª, Barcelona

Meritxell Escarrà Suñé

AV.DIAGONAL 463 BIS  08036 BARCELONA I T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM



SUITE

DORMITORIO INDIV.

DORMITORIO DOBLE

BAÑO PEQUEÑO

BAÑO GRANDE

COCINA

PASILLO

DISTRIBUIDOR COMEDOR

SALÓN

ESTUDIO

20.02 m²
7.28 m²

10.47

4.07 m²
3.88 m²
7.70 m²
4.12 m²

30.30 m²
21.90 m²
13.83

SUPERFICIES UTILES

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PROPUESTA DISTRIBUCIÓN

ESCALA

Nº DE PLANO

0531
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

2

FELIP BASELLS 09.05.14

1/50

Alt de Pedrell 47, 5º 1ª, Barcelona

Meritxell Escarrà Suñé

AV.DIAGONAL 463 BIS  08036 BARCELONA I T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM



NEVERA INT.

MICRO

HORNO

FREGADERO

COCINA

LAVJ INT.

SUITE

DORMITORIO INDIV.

DORMITORIO DOBLE

BAÑO PEQUEÑO

BAÑO GRANDE

COCINA

PASILLO

DISTRIBUIDOR COMEDOR

SALÓN

ESTUDIO

20.02 m²
7.28 m²

10.47

4.07 m²
4.46 m²

11.32

4.12 m²
30.30 m²
21.90 m²
13.83

SUPERFICIES UTILES

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PROPUESTA DISTRIBUCIÓN

ESCALA

Nº DE PLANO

0531
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

3

FELIP BASELLS 09.05.14

1/50

Alt de Pedrell 47, 5º 1ª, Barcelona

Meritxell Escarrà Suñé

AV.DIAGONAL 463 BIS  08036 BARCELONA I T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM



A:19.80m2

A:7.28m2

A:10.31m2

A:4.07m2

A
:
5
.
4
4
m

2

A:5.56m2

A:11.32m2

A:4.45m2

A:21.96m2

A:24.71m2

A:18.74m2

A:13.98m2

SUITE

DORMITORIO INDIV.

DORMITORIO DOBLE

BAÑO PEQUEÑO

BAÑO GRANDE

COCINA

PASILLO

DISTRIBUIDOR COMEDOR

SALÓN

ESTUDIO

20.02 m²
7.28 m²

10.47

4.07 m²
4.46 m²

11.32

4.12 m²
30.30 m²
21.90 m²
13.83

SUPERFICIES UTILES

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

AREAS

ESCALA

Nº DE PLANO

0531
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

4

FELIP BASELLS 23.05.14

1/50

Alt de Pedrell 47, 5º 1ª, Barcelona

Meritxell Escarrà Suñé

AV.DIAGONAL 463 BIS  08036 BARCELONA I T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM
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,
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3
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2
,
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3
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8

0
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5
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5
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,
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,
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2
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,
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1
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,
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0
,
8
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0,98

0,53

8
,
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1
,
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0
,
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1,13

1
,
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1,35
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,
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8
0

,
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5
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,
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,
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1
,
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1,3
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1
,
6

6

0,950,72

0
,
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1
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1

1
,
0
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0,3

6
,
5

3

2,63

0
,
8

3

0,98

8
,
1

2
,
5

7
1

,
1

2
,
8

6

3,38

1,1

0,92

2,31

0
,
4

5

0
,
4

0
,
0

8

0,65

0,23

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

COTAS

ESCALA

Nº DE PLANO

0531
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

5

FELIP BASELLS 23.05.14

1/50

Alt de Pedrell 47, 5º 1ª, Barcelona

Meritxell Escarrà Suñé

AV.DIAGONAL 463 BIS  08036 BARCELONA I T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM



SECCIÓN A-A' SECCIÓN B-B' SECCIÓN C-C'

PLANTA

C'A'

CA

B B'

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

Propuesta Baño con plato de ducha

ESCALA

Nº DE PLANO

549
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

1

MARINA ROSELLÓ 28.04.14

1/25

c. Buenos Aires 48, 3º 2ª

Meritxell Escarrà Suñé

AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA   T 932 075 600

CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM



SECCIÓN A-A' SECCIÓN B-B' SECCIÓN C-C'

PLANTA

C'A'

CA

B B'

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

Propuesta Baño con bañera

ESCALA

Nº DE PLANO

549
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

1

MARIA ROSELLÓ 28.04.14

1/25

c. Buenos Aires 48, 3º 2ª

Meritxell Escarrà Suñé

AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA   T 932 075 600

CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM



SECCIÓN A-A' SECCIÓN B-B' SECCIÓN C-C'

SECCIÓN B-B'

PLANTA

C'A'

CA

B B'

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

Estado actual

ESCALA

Nº DE PLANO

549
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

1

MARIA ROSELLÓ 28.04.14

1/25

c. Buenos Aires 48, 3º 2ª

Meritxell Escarrà Suñé

AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA   T 932 075 600

CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM



ENGEL&VÖLKERS C. Aragó 314 2n2a Barcelona 

Reforma banys i cuina 

 

Realització d’un pressupost per reformar banys i cuina, conservar el paviment de parquet degut al 

seu bon estat, simplement fer un polit d’aquest i posterior abrillantat, restaurar fusteries de portes i 

finestres i pintar-les, treure moqueta de 3 habitacions i posar parquet. 

Fotografies d’estat actual preses el 09/05/2014: 
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NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

ESTADO ACTUAL

ESCALA

Nº DE PLANO

0571
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

1

Engel & Völkers 12.05.14

1/100

Aragó 314, 2º 2ª, Barcelona

Meritxell Escarrà Suñé

AV.DIAGONAL 463 BIS  08036 BARCELONA I T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM



NEVERA

HORNO

MICRO.

LAVAD.

CALDERA

LAVJ.

0
.
6
0

1
.
8
8

0
.
3
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2
.
4
7
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.
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6
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.
1
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2
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3
.
7
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5
.
5
3

0
.
8
5

0
.
8
5

0
.
8
9

H

MO

LAV

CLD

SALIDA HUMOS CALD.

ALTURA CALDERA

SEGUN NORMATIVA

40.0

HUECO

LAVADORA

60.040.0

PUERTA

BAJO FREG

fondo 60cm

COLUMNA

CAJON

ROPA SUCIA

CAJON

ROPA LIMPIA

COLUMNA

COLUMNA

ESCOBAS

60.060.0 40.0 40.0

FREGADERO 750x510

104.5 6.5

2 ABATIBLES

60.0

60.060.0 60.0 60.0

HORNO

y M-ONDAS

90.0

FRIGORÍFICO

AMERICANO

COLUMNA

CAJONES

CAJONES CAJONES

2 ABATIBLES

60.0 35.025.0

60.0 12.5

60.0

1 ABATIBLE

60.0

1 ABATIBLES

60.090.0

253.0

163.0

2.0

88.0

149.5

73.5

13.0

17.0

253.0

68.0

5.0

180.0

90.0

73.5

13.0

17.0

59.5

LAVAVAJILLAS

60.0

VITRO 600x520

CAJONES

90.0

2 ABATIBLES

60.0 25.0

60.0

HORNO

y M-ONDAS

60.0

CAJONES

60.0 60.0

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

REFORMA COCINA

ESCALA

Nº DE PLANO

0571
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

1

Engel & Völkers 12.05.14

1/50-1/35

Aragó 314, 2º 2ª, Barcelona

Meritxell Escarrà Suñé

AV.DIAGONAL 463 BIS  08036 BARCELONA I T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM



LAVAD.
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CALDERA
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.
1
5

2
.
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3
.
7
6

5
.
5
3

40.0

HUECO

LAVADORA

60.040.0

PUERTA

BAJO FREG

LAV

CLD

SALIDA HUMOS CALD.

COLUMNA

fondo 60cm

ALTURA CALDERA

SEGUN NORMATIVA

MO

CAJON

ROPA SUCIA

60.0 60.0

CAJON

ROPA LIMPIA

40.0

COLUMNA

fondo 60cm

40.0

COLUMNA

ESCOBAS

fondo 60cm

6.5

253.0

163.0

2.0

71.0

17.0

60.0 90.045.045.055.0

90.0

FRIGORÍFICO

AMERICANO

240.0

ISLA

COLUMNA

35.0

253.0

96.0

67.0

90.0

60.0211.0

CLD

SALIDA HUMOS CALD.

ALTURA CALDERA

SEGUN NORMATIVA

VIDRIO SEPARADOR

ZONA LAVADERO - COCINA

246.5100.070.0

FRIGORÍFICO

AMERICANO

107.0

253.0

13.0

60.0

180.0

H

MO

60.0

HORNO

y M-ONDAS

90.0

FRIGORÍFICO

AMERICANO

FREGADERO 750x510

90.0

CAJONES

32.060.0

VITRO.

60.0

90.0

253.0

103.0

VITRO 600x520

CAJONES

90.044.0

CAJONES

44.0

CAJONES

60.037.0188.5

253.0

68.0

5.0

180.0

98.0

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

REFORMA COCINA

ESCALA

Nº DE PLANO

0571
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

1

Engel & Völkers 12.05.14

1/50-1/35

Aragó 314, 2º 2ª, Barcelona

Meritxell Escarrà Suñé

AV.DIAGONAL 463 BIS  08036 BARCELONA I T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM



NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PROPUESTA BAÑOS

ESCALA

Nº DE PLANO

0571
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

1

Engel & Völkers 21.05.14

1/25

Aragó 314, 2º 2ª, Barcelona

Meritxell Escarrà Suñé

AV.DIAGONAL 463 BIS  08036 BARCELONA I T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM

BAÑO SUITE

BAÑO 1

BAÑO 3

BAÑO 2



CMP

LAVAD.

NEVERA

HORNO

MICRO.

CALDERA

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

ESTADO REFORMADO

ESCALA

Nº DE PLANO

0571
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

1

Engel & Völkers 21.05.14

1/100

Aragó 314, 2º 2ª, Barcelona

Meritxell Escarrà Suñé

AV.DIAGONAL 463 BIS  08036 BARCELONA I T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM
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PLANTA BAJA

MONTACOCHES

TRASTEROS

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Zona Común:

Trasteros:

Montacoches:

Vivienda 1:

1

20,39 m²

32,19 m²

21,78 m²

57,36 m²

LAVABO

HABITACIÓN

INDIVIDUAL

HABITACIÓN

PRINCIPAL

COCINA - COMEDOR

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PLANTA BAJA

ESCALA

Nº DE PLANO

0480
REFERENCIA

 FECHA

PROYECTISTA

1

CORP Restaura 03.03.14

1/50

C/ Dante Alighieri, 6

Meritxell Escarrà Suñé
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PLANTA TIPO

LAVABO

HABITACIÓN

INDIVIDUAL

HABITACIÓN

PRINCIPAL

COCINA - COMEDOR

LAVABO

HABITACIÓN

INDIVIDUAL

HABITACIÓN

PRINCIPAL

COCINA - COMEDOR

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Zona Común:

Vivienda 1:

Vivienda 2:

2 1

12,66 m²

57,36 m²

65,55 m²

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PLANTA TIPO PROPUESTA 1

ESCALA

Nº DE PLANO

0480
REFERENCIA

 FECHA

PROYECTISTA

2

CORP Restaura 03.03.14

1/50

C/ Dante Alighieri, 6

Meritxell Escarrà Suñé



F
a
c
h
a
d
a
 
P

r
i
n
c
i
p
a
l

F
a
c
h
a
d
a
 
P

o
s
t
e
r
i
o
r

PLANTA TIPO

COCINA

LAVABO

LAVABO

DORMITORIO 3

DORMITORIO SUITE

VESTIDOR

LAVABO SUITE

DORMITORIO 2

SALÓN

DORMITORIO 1

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Zona Común:

Vivienda:

 10,23 m²

123,97 m²

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PLANTA TIPO PROPUESTA 2

ESCALA

Nº DE PLANO

0480
REFERENCIA

 FECHA

PROYECTISTA

3

CORP Restaura 03.03.14

1/50

C/ Dante Alighieri, 6

Meritxell Escarrà Suñé



Revestimiento monocapa

Chapa metálica

Aplacado de piedra

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

FACHADA PRINCIPAL

ESCALA

Nº DE PLANO

0480
REFERENCIA

 FECHA

ARQUITECTO TÉCNICO

4

CORP Restaura 03.03.14

1/100

C/ Dante Alighieri, 6

Meritxell Escarrà Suñé



NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PROPUESTA BAÑO 1

ESCALA

Nº DE PLANO

0573
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

1

Engel & Völkers 19.05.14

1/50

Via Augusta 110, Barcelona

Meritxell Escarrà Suñé

AV.DIAGONAL 463 BIS  08036 BARCELONA I T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM



NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

PROPUESTA BAÑO 2

ESCALA

Nº DE PLANO

0573
REFERENCIA

FECHA

PROYECTISTA

2

Engel & Völkers 19.05.14

1/50

Via Augusta 110, Barcelona

Meritxell Escarrà Suñé

AV.DIAGONAL 463 BIS  08036 BARCELONA I T 932 075 600
CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM



PILAR ORTIN C. Magenat, 45 baixos 

Humitats en vivenda unifamiliar 

 

Humitats per capil·laritat en paraments verticals; aixecar paviment, posar graves i barrera de vapor; 

realitzar cambra d’aire mitjançant pladur i resines en tot el perímetre interior de les parets limitadores 

de la vivenda. 

Realitzar un estintolament en la zona del safareig per fer una obertura, a més a més obrir obertura 

antiga (indicada en el plànol), per tal de crear una correcta ventilació de la vivenda. 

 

Fotografies d’estat actual preses el 20/06/2014: 
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3,631,652,712,76

11,45

1
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4
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0

2
,
6
8

1,10

K

LAVADEROCOCINA

BAÑO 1

DORMITORIO 1

DESPENSA

DORMITORIO 2

BAÑO 2

SALÓN - COMEDOR

h = 2.46 m

CUADRO SUPERFÍCIES ÚTILES

RECIBIDOR 8.75m²

DESPENSA 2.87m²

SALÓN COMEDOR 22.25m²

COCINA 8.41m²

LAVADERO 4.69m²

PASILLO 11.43m²

BAÑO 1 3.63m²

BAÑO 2 2.31m²

DORMITORIO 1 13.32m²

DORMITORIO 2 9.36m²

PASILLO

RECIBIDOR

3,70 1,52

bajo escalera

1 apeo

1
 
a
p
e
o

NOMBRE CLIENTE

DIRECCIÓN CLIENTE

PLANO

Cotes Planta Baixa

ESCALA

Nº DE PLANO

0622
REFERENCIA

FECHA

PROJECTISTA

1

PILAR ORTIN 14.07.14

1/50

C. Magenat 45, baixos

Meritxell Escarrà Suñé

AV. DIAGONAL 463 BIS 08036 BARCELONA   T 932 075 600

CORPRESTAURA@CORPRESTA.CAT

WWW.CORPRESTAURA.COM



EMILIO CEDARI C. Angli 7 – 2n 1a 

Reforma 2 banys 

 

Bany 1 (petit) 
- Treure la dutxa, posar una plana de resines 

- Mirall dicroic 

- Canviar l’aixeta de dutxa de cantó 

- Moure un endoll 

- Instal·lar 4 llums (2 sobre mirall i 2 al mig de l’estança) 

- Pujar fals sostre i pintar-lo 

- Nou paviment 

- Enrajolat dels paraments verticals 

- Conservar el vàter 

- Accessoris 

- Radiador tovalloler elèctric 

   

  

 
 
 
Bany 2 (gros) 

- Treure la dutxa i posar una de resines 

- Mampara 

- Enrajolat de paraments verticals en la zona de dutxa, intentant conservar la resta de peces 

ceràmiques 

- Treure el mirall existent i posar un de 160x150cm 
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EMILIO CEDARI
C/ Angli 7 ‐ 2º 1ª
BARCELONA

Barcelona, 18 de AGOSTO de 2014
PRESUPUESTO NRO. 1

codigo Ud.  descripción ud.  largo  ancho  alto   parcial med. pre.uni. importe

01 PROTECCIÓN ESCALERA, RELLANOS Y ASCENSOR

01.02 PA Protección de ascensor y parquet con cartón o moqueta
de feria durante el tiempo de obras

A 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 110,25 110,25

    TOTAL CAPITULO 01.‐PROTECCIÓN  110,25

02 DERRIBOS

02.01 m2 Derribo falso techo existente en el baño2, incluye
registros y estructura soporte con medios manuales y/o
mecánicos, bajada manual de runa hasta punto de
recogida y retirada en saca y/o container autorizado.

1 1,00 1,00 1,00 2,60
    TOTAL PARTIDA  2,60 12,84 41,85

02.02 PA Desmontaje de la instalación de fontanería de la ducha
del baño1 con medios manuales y/o mecánicos, bajada
manual de runa hasta punto de recogida y retirada en
saca y/o container.

1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 148,50 148,50

02.03 PA Desmontaje piezas sanitarias del baño1: ducha y grifería
ducha, lavamanos y grifería lavamanos; en el baño2:
ducha; mamparas y accesorios y su transporte a
vertedero autorizado.

1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 410,00 410,00

02.06 m2 Retirada de alicatados, pavimento y material de agarre de
todo el baño1 y parcial del baño2, incluyendo su
transporte a vertedero autorizado.

Pavimento baño1 1 1,00 1,00 1,00 2,60
alicatado baño1 1 1,00 1,00 1,00 14,63
alicatado baño2 1 1,00 1,00 1,00 1,85

    TOTAL PARTIDA  19,08 11,04 210,70

    TOTAL CAPITULO 02.‐ DERRIBOS 811,05

03 ALBAÑILERIA

03.01 m2 Nivelación de suelo (en caso necesario)
baño 1 1 1,00 1,00 1,00 2,60

    TOTAL PARTIDA  2,60 27,00 ‐

03.02 m2 Suministro y colocación en el baño1 de placas de yeso
laminado tipo Pladur o similar hidrófugas, incluyendo la
subestructura metálica de soporte y pequeño material de
unión. Altura según planos; mediante medios manuales
y/o mecánicos.

1 1,00 1,00 1,00 2,60
    TOTAL PARTIDA  2,60 210,00 546,00

03.02 m2 Pintura del falso techo del baño1 en color a determinar.

1 1,00 1,00 1,00 2,60
    TOTAL PARTIDA  2,60 54,55 141,83

03.03 m2 Suministro de pavimento porcelánico a escoger de
dimensiones 30x60x0,9 cm para el baño1.

1 1,00 1,00 1,00 1,80
    TOTAL PARTIDA  1,98 31,25 61,88

1

03.03,01 m2 Colocación de pavimento con material porcelánico a
escoger de dimensiones 30x60x0,9 cm. Colocado con
replanteo según proyecto. Incluido material de agarre
especial para porcelánicos la borada del mismo color.

baño 1 1 1,00 1,00 1,00 1,80
    TOTAL PARTIDA  1,80 28,00 50,40

03.05 m2 Suministro de revestimiento para paredes con material
porcelánico a escoger de dimensiones 30x60 cm

alicatado baño1 1 1,00 1,00 1,00 14,63
alicatado baño2 1 1,00 1,00 1,00 4,73

    TOTAL PARTIDA  21,30 40,50 862,49

03.05.01 m2 Colocación de revestimiento para paredes con material
porcelánico a escoger de dimensiones 30x60 cm.,
colocado sin junta, con replanteo según proyecto.
Incluido material de agarre especial para porcelánicos.

alicatado baño1 1 1,00 1,00 1,00 14,63
alicatado baño2 1 1,00 1,00 1,00 4,73

    TOTAL PARTIDA  19,36 31,50 609,84

    TOTAL CAPITULO 03. ALBAÑILERIA 2.272,43

09 VIDRIERIA

09.01 m2 Suministro y colocación de mampara de ducha en baño1
con vidrio fijo templado de 8 mm y perfilería de acero
inoxidable, 1,15x2,00 m.

1 1,15 1,00 2,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  2,30 195,00 448,50

09.02 m2 Suministro y colocación de mampara de ducha, con vidrio
fijo templado de 8 mm y perfilería de acero inoxidable,
1,40x2,00 + 0,70x2,00m

1 1,40 1,00 2,00 1,00
1 0,70 1,00 2,00 1,00

    TOTAL PARTIDA  4,20 195,00 819,00

09.03 m2 Suministro y colocación espejos en baño1 y baño2 de
dimensiones 0,70x0,80m y 2,00x1,05m respectivamente.

1 1,40 1,00 2,00 1,00
1 0,70 1,00 2,00 1,00

    TOTAL PARTIDA  4,20 83,33 349,99

    TOTAL CAPITULO 9.‐ VIDRERÍA 1.617,49

10 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

10.01 PA Ayudas albañilería para cambio de instalaciones en
ducha.

1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 135,00 135,00

10.02 PA Ayudas colocación sanitarios y accesorios en baño1 y
baño2.

1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 337,50 337,50

    TOTAL CAPITULO 10.‐ INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 472,50

11 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

11.01 UD Desplazar toma, suministro y colocación mecanismo de 2
enchufes incluso apertura y tapado de regata. Modelo a
escoger.

1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 185,00 185,00

11.02 UD Suministro y colocación de radiador de aluminio tipo
toallero de 25x70cm marca ferroli o similar en blanco
completo para sistema monotubo. Eléctrico. Colocar
según plano en proyecto.

1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 230,00 230,00

    TOTAL CAPITULO 11.‐ ELECTRICIDAD 415,00

2



14 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

14.02 UD Suministro y colocación de dicroicas empotradas en falso
techo para el baño1 según planos en proyecto, mediante
medios manuales y/o mecánicos.

4 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  4,00 50,00 200,00

14.03 UD Suministro y colocación de aplique para espejo del baño2
según planos en proyecto mediante medios manuales y/o
mecánicos.

1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 72,00 72,00

    TOTAL CAPITULO 14.‐ ILUMINACIÓN 272,00

15 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

15.01 m2 Suministro de plato de ducha de resina compactada
Fiora, color blanco de medidas 1,15x0,70 m. incluido
sumidero.

1 1,15 0,70 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  0,81 471,35 379,44

15.02 m2 Suministro de plato de ducha de resina compactada
Fiora, color blanco de medidas 1,40x0,70 m. incluido
sumidero.

1 1,40 0,70 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  0,98 471,35 461,92

15.03 Ud Suministro de grifería de ducha de la casa
Roca compuesta por una columna de ducha termostática
telescópica mural, con acabado cromado; ref. 5A2018C00
para baño1 y baño2

2 1,00 1,00 1,00 2,00
    TOTAL PARTIDA  2,00 485,00 970,00

15.04 Ud Suministro de grifería para lavabo, de la casa Roca 
modelo Logica o similar.

1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 122,00 122,00

15.04 Ud Suministro de mueble base y lavabo de la casa Roca Unik
Victoria Basic de 70x450x565mm, con 1 agujero en el
centro para grifería, acabados del mueble en blanco brillo
con el lavabo de porcelana; referencia 855853806.

1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 393,00 393,00

    TOTAL CAPITULO 15.‐APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA 2.326,36

22 LIMPIEZA DE OBRA

22.01 PA Limpieza de cristales por ambas caras. Aspirado, fregado
y mopeado de pavimentos. Desempolvado de puertas de
acceso. Desempolvado de enchufes, interruptores, luces,
etc.

1 1,00 1,00 1,00 1,00
    TOTAL PARTIDA  1,00 120,00 120,00

    TOTAL CAPITULO 22.‐ LIMPIEZA DE OBRA 120,00

    TOTAL PRESUPUESTO  8.034,83
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