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INTRODUCCIÓ:

0. INTRODUCCIÓ

Una de les premisses que teníem clares al buscar un projecte final de carrera era que volíem
fer una rehabilitació. Potser és un tema recurrent on molta gent hi va a parar perquè no sap que fer,
però en el nostre cas n’estàvem convençuts degut a que per experiències laborals no n’havíem pogut
participar en cap projecte semblant i ens cridava l’atenció. Posteriorment fins i tot un de nosaltres s’hi
ha estat dedicant laboralment.

Ens va costar molt trobar una edificació que s’adaptés al que nosaltres volíem. Vem parlar
amb un directiu del Club de Bàsquet Joventut de Badalona perquè ens deixés entrar a una masia
que tenien en propietat però després de vàries reunions vem abandonar.

També vem parlar durant molt de temps amb l’alcalde i l’arquitecte municipal de Sant Feliu de
Buixalleu per rehabilitar una masia mig en runes perduda pels paratges de Montseny. D’igual manera
va ser difícil la comunicació i varem abandonar.

És ven cert que moltes vegades tens la solució just al davant i no som capaços de veure-la.
Gràcies a la nostra tutora inicial del projecte, ens vem decantar per aquesta vivenda, propietat de la
família d’un membre del grup. No va ser només per a l’evident facilitat que ens aportava a l’hora
d’accedir-hi sinó perquè complia unes característiques molt interessants de tipologia arquitectònica,
d’evolució històrica i d’estat de conservació.

Així va se com al final varem anar a parar a Arenys de Mar, a les cases de cos, a l’historia de
pobles pescadors i navegants, de rieres i materials sorrencs...

La feina d’adaptació al CTE d’aquesta casa no ha estat fàcil, a més perquè s’ha volgut
preservar l’estil original d’aquesta tipologia arquitectònica.
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ESTUDI HISTÒRIC:

-ASPECTES HISTÒRICS
-HISTÒRIA D’ARENYS DE MAR
-LES CASES DE COS
-LES CASES DE COS A ARENYS DE MAR
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1. ESTUDI HISTÒRIC

estranyes. La serralada protegeix la comarca dels vents forts i freds del nord. L’orientació al sud-est li
dóna un caràcter general de solana amb una alta insolació.

1.1 ASPECTES HISTÒRICS

La temperatura és homogènia des de la costa fins al peu dels turons, on es situa la franja de
temperatures mitjanes anuals entre els 15 i 16º.

El Maresme és una estreta franja als vessants i als peus de les muntanyes de la serralada

Les precipitacions generalment no són abundants i augmenten de sud a nord i de mar a

Litoral —serres de Marina, Sant Mateu, del Corredor i del Montnegre (les quatre protegides ara com

muntanya. El vent càlid i humit de llevant es condensa a la muntanya i provoca la major part de

a parc natural)— de platges llargues i sorrenques on aflueixen una sèrie de rieres formades a les

pluges amb grans fluctuacions interanuals. Els xàfecs de finals d’estiu poden arribar a ser

muntanyes esmentades. Mataró n’és la capital i comprèn poblacions amb molta personalitat i vitalitat:

quantiosos.

Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, el Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar, entre d’altres.
Una característica de la comarca és el moviment de l’ocupació entre l’interior i el litoral. Els
El Montnegre és el massís principal degut al seu conjunt pissarrós de roques més resistent a

ibers es van establir a la muntanya. En l’època romana es va ocupar la plana. En el litoral es van

l’erosió. L’alçada màxima és de 760 m al turó Gros. S’estén des de Tordera fins a Arenys de Munt.

establir ocasionalment els pescadors de la costa de Llevant, denominació tradicional que tenia com a

Una serra menor paral·lela a la costa separa el Montnegre del mar configurant la vall de Vallalta.

punt de referència a Barcelona.

El Corredor, de constitució granítica, té una orografia més suau. Unes serres menors entre el
Corredor i el mar configuren les valls de Canyamars i Dosrius.
A l'oest, Céllecs i Sant Mateu, amb una alçada al voltant dels 400 m, són uns petits massissos
molt propers a la densa població del Baix Maresme.

A l’Edat Mitjana va disminuir la població a les planes com a conseqüència dels atacs de la
pirateria sarraïna. La població es va tornar a resguardar a les muntanyes, les masies es distribuïen
als costats de les rieres i principalment a les seves capçaleres,on la base economia era la seva
agricultura.
Els atacs dels pirates no van permetre una població estable al litoral fins als segles XVI-XVII.
On a partir d’aquestes dades van començar a néixer els pobles de “Mar” del Maresme. La majoria
d’aquests comptaven amb torres de guaita i es disposaven en paral·lel a la costa per alertar de la
arribada dels pirates. Diversos pobles del litoral es van anar segregant dels pobles de l'interior (de
sud a nord):

La constitució granítica dels massissos i la seva erosió han originat la sorra de les platges i de
les lleres de les rieres. Entre Caldes d’Estrac i Calella els contraforts del Montnegre arriben al mar
fent que la costa sigui rocosa i vertical, excepte entre Canet de Mar i Sant Pol de Mar. La geografia
típica del Maresme es trenca a la plana al·luvial de la Tordera però, per contra, és el lloc on encara
resten les maresmes que han donat nom a la comarca.
El clima del Maresme és benigne i està condicionat per la seva morfologia. La proximitat del

Poble de «dalt» o de «munt» Pobles de «mar»
Tiana
Montgat
Alella i Teià
el Masnou
Premià de Dalt
Premià de Mar
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar
Sant Vicenç de Montalt
Caldes d'Estrac
Arenys de Munt
Arenys de Mar
Sant Iscle de Vallalta
Canet de Mar
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Pol de Mar
Palafolls
Santa Susanna i Malgrat de Mar

mar atenua les temperatures fent que els estius siguin suaus i que a l'hivern les glaçades siguin
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Tradicionalment el Maresme ha tingut tres vies de comunicació longitudinals. El «camí de
Dalt» seguia la serralada unint els pobles ibers, avui en desús. El «camí del Mig» unia les vil·les

fortament influenciada per Barcelona, i la plana de la Tordera, al nord-est, té unes relacions estretes
amb la Selva.

romanes i formava part de la via Augusta. Servia a les antigues capçaleres municipals dels pobles de
dalt i avui és pròxim al recorregut de l’autopista. El «camí Ral», o camí de Baix, no va ser practicable
fins al segle XVIII. Avui és la carretera N-II, paral·lela al ferrocarril.

Existeixen diverses restes arqueològiques; El Dolmen de la Roca d'en Toni a Vilassar de Dalt,
el poblat ibèric de Burriac (Cabrils), les restes romanes a Sent-romà (Tiana) i Mataró, i aqüeducte
romà de Pineda.

Al S.XIX el Camí reial a França deixa de passar per l’interior de Catalunya per passar per la
costa. I durant la primera meitat del S.XIX la població del Maresme va continuar creixent i atraient

La clara unitat geogràfica de la comarca no es correspon amb la seva història: el sector des

gent de fora, generalment, de les comarques de l’interior de Catalunya. Però aquesta expansió es va

de Montgat a Caldes d'Estrac (Baix Maresme) formà part des de l'edat mitjana de la diòcesi, comtat i

aturar a causa d’una crisi econòmica motivada per la manca de cotó, pèrdues agrícoles, i la

vegueria de Barcelona, mentre que el sector d'Arenys de Mar a Tordera (Alt Maresme) ho féu de la

competició naval estrangera, que va fer que les drassanes entressin en fase de regressió. Degut

diòcesi, comtat i vegueria de Girona. El perill de pirates féu que les poblacions antigues fossin

aquesta crisi, molta gent va decidir fer les Amèriques.

apartades de la costa (anomenades de Dalt o de Munt), mentre que els antics barris pescadors es
van convertir des del s. XVIII en nuclis importants. L’economia havia estat tradicionalment de base

Encara així, arribats al principi del S.XX la població va créixer de manera considerable, tant a
causa del ritme vegetatiu, com també, per la immigració d’altres comarques properes i, fins i tot, de la

agrícola (horta, flors), marinera (pesca i navegació) i la industrialització hi tingué gran incidència
(especialment tèxtil).

resta de l’Estat. En aquest creixement va influir, per una banda, la potenciació de la industria,
bàsicament, el ram tèxtil, a causa de la demanda dels països bel·ligerants de la 1ª Guerra Mundial i
per altra el creixement ràpid de Barcelona, bon mercat per a col·locar els productes del Maresme,
principalment els de l’horta.
Passada la guerra Civil espanyola continua el revifament de la població. Als anys seixanta es
creen grans infraestructures com la autopista que ha marcat la nova estructura funcional de la
comarca: residencia metropolitana, agricultura intensiva i industria. Les millores porten a terme
l’arribada de molta immigració, sobretot provinent d’Andalusia.
La transformació dels pobles dels Maresme a estat constant. A les zones altes, que abans
eren agrícoles, ara és habitual trobar urbanitzacions noves en forma de segona residència.
Posteriorment moltes d’aquestes segones residències es transformen en primeres produint-se, per
tant, un fortíssim creixement residencial de baixa densitat, tot això vindrà provocat per la dificultat
que es viu actualment provocada per les condicions per adquirir un habitatge a Barcelona.
Històricament el Maresme ha estat una comarca densament poblada. Hi vivien
aproximadament uns 6.000 laietans, població que va augmentar a 7.000 amb l’ocupació romana. Al
1900 hi havia 70.000 habitants. Al 2005 la població era gairebé de 400.000 habitants amb una
densitat de 1.000 hab/km². Tot el litoral és avui una continuïtat urbana. Mataró, amb un terç de la
població, n’és la capital indiscutible situada al centre de la comarca. Però la part del sud-oest està
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1.2 HISTÒRIA D’ARENYS DE MAR

ELS PRIMERS POBLAMENTS

LA PIRATERIA

En ocupar els turcs el Nord d’Àfrica, després de la caiguda de Constantinopla, s’intensifica la
pirateria. Per això, es construeix, l’any 1551, al marge dret de la Riera, vora el mar, una gran torre de

El poble d’Arenys de Mar està situat al Maresme, entre els pobles de Canet de Mar i Caldes

defensa, amb dos torricons, anomenada la Fortalesa. Aquesta construcció juntament amb les tres

d’Estrac (Caldetes). El municipi d’Arenys té una superfície de 6,5 quilometres quadrats i amb 14.000

que ja existien i les que s’aixecaren posteriorment, van crear l’eficaç xarxa defensiva del poble, que

habitants.

arribà a tenir tretze torres de defensa dins el nucli urbà. Hi havia també moltes cases particulars
fortificades i la vila es gastava molts diners en armes i municions.

Dins l’actual terme municipal d’Arenys de Mar hi havia hagut des de la darreria de segle V a.C
un dels poblats Ibèrics més importats de la costa. Emmurallat i amb carrers empedrats, va arribar a

Durant els atacs pirates, un cop donada l’alarma des de les torres,per mitjà de fogueres, tocs

tenir prop de 4.500 habitants i es van extingir a principi del segle I a.C. En l’actualitat encara se’n

de campana o de corn, la gent fugia cap al amuntanya amb les seves pertinences o es refugiava a

conserven les restes.

les torres.

També han quedat vestigis, fins i tot a dins de l’actual nucli de la població, d’algunes vil·les
romanes, construïdes al llarg de la via Augusta, que enllaçava Roma amb Barcino.

Amb la Reconquista es crea, al segle IX, el poble de Sant Martí d’Arenys, arrecerat entre el
turons a uns cinc quilometres de la costa.

L’abundant activitat de la pirateria barbaresca i sarraïna en el litoral català, fa molt difícil els
assentaments a vora del mar. Amb tot, ja en el segle XIV, alguns pobles de Sant Martí s’instal·len a
la platja i a la segona meitat d’aquest segle ja es dóna una certa activitat de transport marítim de
fusta cap a Barcelona i Mallorca.

Al segle XV, s’accentua el comerç. Ja es pot parlar de dos petits nuclis de cases amb alguns
carrers incipients, a prop de mar. S’incrementa molt el transport, sobretot de cereals i de fusta
d’Arenys que era molt apreciada per a la construcció naval.

Al segle XVI va en augment la producció de les mestrances que ja construeixen tota mena
d’embarcacions.

Torres de defensa que encara existeixen a la Vila.

Aquestes activitats florents, comporten nombrosa immigració.
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EL NAIXEMENT D’ARENYS DE MAR
En el curs del segle XVII continua el creixement d’Arenys, que es vertebra entorn dels
El 1574, el barri de marina de Sant Martí d’Arenys, ja té 140 cases habitades i diversos

anomenats “Quatre carrers” principals: el d’Amunt, el d’Avall, l’Ample i el de la Parera.

carrers, i es vol declarar independent, tant eclesiàsticament com civilment. Els dos municipis
acabaren denominant-se, a la llarga, arenys de Mar i Arenys de Munt.

Un cop independitzat, calia que Arenys tingués símbols propis que el definissin, com ara sant
patró; El 1583, un clergue de la diòcesi que passava per Arenys, va caure malalt i en agraïment pels
bons tractes que rebé de la població, els va cedir part de les relíquies que portava (ja que venia de
Roma i anava a Fuentelsaz). Les relíquies eren de sant Zenon i amb el anys esdevé patró de la nova
parròquia del mar i la seva festa, el 9 de juliol, se celebrà des d’aleshores amb gran esplendor.

Des de 1584 a 1631 s’edificà l’actual església parroquial, en estil renaixentista i volta gòtica.

Plànol del naixement dels primers carrers.

Consta de cinc capelles i una sagristia a cada banda, i dues torres adossades, la del campanar i la
del comunicador. Es comunica l’església amb la Riera per mitjà d’una espaiosa plaça, la plaça de

En aquesta època podem observar una gran puixança d’Arenys propiciada per la construcció

l’església o també anomenada <<la placeta>>. El desnivell entre plaça i Riera és salvat per amplis

naval i l’augment de l’activitat comercial i artesanal – com la confecció de puntes- i només es veia

graons. També es construeix l’ermita del Calvari seu dels pescadors.

frenada periòdicament per les pestes i epidèmies que arrasaren Catalunya al segle XVII.

Fins a final del segle XVII continua la immigració de gent i Arenys esdevé un dels municipis
més importants de la costa. N’és un bon exemple quan al 1694, les tropes de Lluís XIV ocupen
Girona i el Bisbe d’aquesta ciutat es trasllada tres anys a Arenys.

La guerra de Successió (1702-1714), fou especialment dura per als pobles de la comarca. El
Maig de 1714 després d’un combat, en el qual moren una trentena d’arenyencs, el poble és saquejat
per les forces de Felip V. Després de la guerra, la repressió vas ser molt dura i s’imposaren grans
impostos a la població.

L’EDAT D’OR DE LA NAVEGACIÓ

A finals del segle XVII i durant la primera meitat del XVIII, alguns vaixells d’Arenys comencen
a comerciar, a través de Cadis, amb Amèrica i amb l’obertura del comerç amb les Índies el 1778,
amb la conseqüència que l’economia arenyenca rep un fort impuls. Al 1779, per tal de formar
tècnicament oficials i capitans per a les singladures oceàniques, el navegant arenyenc Josep Barlt
Església i plaça de l’església.

Retaule de l’església de Santa Maria.

funda L’Estudi de Pilots, que arriba ser l’escola naval més prestigiosa del Principat, més de 2.000
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alumnes, provinents de tota Catalunya, d’Espanya i fins i tot d’Amèrica. En el 1786, ja hi han 54 naus
a Arenys que fan el trajecte al nou continent.

A les darreries del segle XVIII, Arenys, amb les seves cinc drassanes, és el poble
capdavanter en la construcció naval de Catalunya.
Com a conseqüència de l’eufòria econòmica d’aqueta època és construeixen unes 300 cases
i s’obren nous carrers. A més té lloc un fenomen molt important per l’urbanisme de la població: la
transformació de la Riera com a tal, fins aleshores era un rambla, un terreny sorrenc, per el qual
sovint hi baixava aigua i no s’hi edificava, per por a les rierades. Només hi donaven els horts dels
darreres de les cases, i s’utilitzava com a abocador d’escombraries. Al llarg d’aquest segle, passa a
convertir-se en una via pública en la qual s’hi abasteixen noves cases i moltes hi edifiquen la seva
façana principal cap aquesta banda. S’hi obren, a més, dues places, la de la Vil·la i la de l’Església.

Riera d’Arenys de Mar

La seva formació, continua amb les sistemàtiques parcel·lacions del segle XVII i XVIII – a
banda i banda de la Riera - i es consolida i pren la forma actual, amb el gir dels fronts principals de
les edificacions principals cap a la Riera i front marítim.
Plànol del creixement de la vila.
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A l’entrada del segle XIX. Arenys té 4.439 habitants i 906 cases. En el camp de l’industria,

regressió en la navegació oceànica. Les causes són la pèrdua de les colònies americanes i l’aparició

funcionaven diverses fàbriques de teixits, de cotó i de seda i hi havia unes 1.500 puntaries.

del vaixells de vapor i del ferrocarril. A més, molts vaixells són matriculats a Barcelona, on el port
oferia un refugi més segur.

Els dos primers terços del segle XIX, l’activitat naval continua amb gran puixança. Molts
arenyencs van a Amèrica a fer fortuna i alguns en tornen enriquits, els famosos “americanos”.

L’any 1835, en crear-se les províncies, Arenys, que sempre havia format part a la zona
administrativa de Girona, passa a dependre de la província de Barcelona.

L’any 1846 l’Indiano fill de Josep Xifré un dels famosos “americanos” comença a construir l’hospital
Xifré. El gran casal neoclàssic romàntic es convertirà en un dels edificis més emblemàtics de la
població.

L’any 1888 s’inaugura la il·luminació de gas projectada.

Tren de vapor.

Estació de ferrocarril Arenys de Mar.

L’epidèmia de còlera de 1854-56 produeix més de 200 morts. A partir de 1879, queda
extingida l’activitat tèxtil de la Vil·la. La dècada dels vuitanta i començament dels noranta és el punt
àlgid de la decadència. Hi ha molta gent sense feina i venen molts captaires, principalment de fora.

Al voltant de l’industria de les puntes continua en alça. En període de fortes comendes
donava feina a 400 puntaires.
L’hospital anomenat “Xifré”.

Al llarg del segle XIX, Arenys fou bressol de grans personalitats de destacaren en tots els
camps, com per exemple; el comediògraf i pioner en la Renaixença, Joseph Maria Arnau i Pascual;

LA DIVERSIFICACIÓ, DECADÈNCIA I GRANS PERSONALITATS

el pedagog Francesc Flors i Calcat; pianista Carles Gumersind Vidiella; el compositor Joan Martorell i
Castelló; el bisbe Jaume Català i Albosa…entre altres.

També s’incrementa, al llarg del segle XIX, la indústria tèxtil i es desenvolupa
progressivament la indústria surera (taps de suro), que arriba a ser una de les més importants de la
població.

El 1885, es crea l’Ateneu Arenyenc, entorn al qual s’agrupa l’activitat artística i intel·lectual de
la població.

A partir del 1850, comença un període de decadència en tots els camps, a l’excepció de
l’industria surera. En primer lloc, minva l’activitat de les mestrances, degut a una progressiva
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Exterior de l’edifici.

L’Ateneu Arenyenc.

L’adveniment de la guerra europea produeix una forta embranzida de l’industria de gènere de
punt; el 1917, funcionen més de vuit fàbriques a la vil·la, que exporten a l’estat espanyol i a
l’estranger. Per contra l’industria tapera sofreix una davallada, fins a desaparèixer del tot després de

Al tombant del segle es comença a respirar un aire de progrés. El 1896 s’obre la fàbrica de

la Guerra Civil (1936-1939), i queda només com una petita artesania.

licor Calisay. L’edifici de l’antiga destil·leria del licor d’herbes, es ara un centre cultural de propietat
municipal.
.

L’any 1929 s’inaugura l’edifici del Mercat Municipal

Exterior de l’edifici.

Interior de l’edifici.
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Avui el sòl urbà d’Arenys de Mar és de quasi 200 he., de les quals només unes 30 o 40

LA GUERRA CIVIL (1936-39) I LA POSTGUERRA

correspondrien al nucli antic. Així, mentre que la vida de les noves àrees urbanes - la majoria - no
Durant la guerra, les fàbriques metal·lúrgiques col·lectivitzades funcionaven a bon ritme. Per
això la població fou castigada amb bombardejos.

compte quasi bé mai amb una antiguitat de més de trenta anys, el nucli antic fa més de quatre-cents
anys que està tenint un constant metabolisme urbà. Això vol dir, que en cercà els elements

El 1947, es fan obres al port, on s’acaben de fer els dos espigons, que el transformaran en un
port esportiu i sobretot pesquer, que tindrà a nombrosos pescadors.

d’identificació zonal mai no es podrà analitzar amb el mateixos criteris i instruments les tipologies del
nucli antic de les àrees urbanes modernes.

Un del carrers més significatius d’Arenys de Mar a dates d’avui es la Riera, convertida des de
el segle passat en centre comercial i social d’Arenys, travessa la població de dalt a baix en línia
recte. Si pugen Riera amunt des de el mar, fent cantonada trobem la plaça de la Vil·la, amb l’edifici
consistorial, més endavant trobem la casa on visqueren fins a la mort les germanes de la mare de
Salvador Espriu, seguint Riera amunt, però a l’altre banda troben l’Església i la plaça de l’Església.
Riera amunt, ja gairebé a les afores del nucli antic d’Arenys, s’alça a ponent, el cim d’un turó,
l’imponent edifici neoclàssic conegut per l’hospital Xifré, que dissenyar personalment i feu construir el
ric americano arenyenc Josep Xifré i Cases. Al capdavall del contrafort oposat al <<Xifré>>, hi ha el
col·legi de la Presentació, d’estil neogòtic del segle XX, amb un cert to aristocràtic.
El Port.

Com a centres d’interès cultural cal esmentar l’Arxiu històric Fidel Fita fundat al 1934, un dels
més antics de Catalunya; el Museu Frederic Marès de la Punta obert des de 1983, el centre d’Estudis

A principi dels seixanta Arenys queda afectada també per un “boom” turístic, es construeix

Salvador Espriu (enterrat a Arenys) creat al 1987, l’Església parroquial de Santa Maria que té un dels

hotels i comença l’especulació urbanística. Per contra comença la davallada de l’industria tèxtil. En

retaules barrocs més important i més ben conservats de Catalunya, construït per Pau Costa, Museu

aquesta època es produeix una forta immigració d’andalusos, amb el conseqüent augment

Mollfulleda de la Mineralogia, el Xifré (com ja hem esmentat anteriorment), el cementiri va ser un mite

demogràfic de la població, que fins aquelles dates s’havia mantingut a la ratlla del 7.000 habitants.

literari gràcies a Salvador Espriu (1913-1985) que a una de les seves obres o va introduir com el

Comencen a aparèixer les urbanitzacions.

“cementiri de Synera”, Synera es Arenys al revés, també cal destacar la presència d’escultures de
personatges com Josep Llimona i Vallmitjana al cementeri d’Arenys…

ARENYS AVUI

Actualment, Arenys és una Vil·la comercial, que viu de les activitats portuàries i a l’entorn de
la seva capitalitat judicial –els jutjats, la delegació d’hisenda i el registre de la propietat. La proximitat
a Barcelona i pels fluxos demogràfics dels últims anys no ha efectuat el seu caràcter de poble petit
que ha anat creixent equilibradament. El port d’arenys es avui en dia un dels més importants de la
costa catalana, es l’exemple més evident de la llarga història i tradició marinera de la població. La
pesca i tota l’industria que es crea al voltant del port mouen gran part de l’activitat econòmica.
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IMATGES D’ACTUALITAT

Placeta de l’església i Església de Santa Maria.

Mercat d’Arenys de Mar.

Imatge de la Riera al nucli del poble.

Imatge de la Riera al nucli del poble.
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1.3 - LES CASES DE COS

La planta baixa incorpora espais destinats a la vida familiar, menjador, cuina (amb llar de foc)
i un servei (comuna) i zones utilitzades per a l’activitat econòmica de la família. L’escala d’accés a la

1.3.1 DEFINICIÓ GENERAL:

planta pis, de dos trams, i en posició central, separant habitualment les dues funcionalitats, la
familiar, situada a l’interior, de cara a l’hort, i l’econòmica donant al carrer.

El nom de cos ve de la paraula llatina cursum, que hem d’interpretar com a peça de terra
relativament estreta i allargada, que serveix per a edificar-hi una casa. La casa de cos serà, per tant,
la casa construïda en un cos.

Les cases de cos es construïen com a vivendes unifamiliars. La distribució interior consta de
només estances necessàries on cada una compleix la seva funció, parlem d’arquitectura funcional.

La planta pis comprèn els dormitoris, a l’origen dos, un a cada banda de la casa, encara que
passaran a tres, un entremig interior.

La golfa té tota l’amplada de la casa i alçada variable en funció de la teulada. S’hi accedeix
habitualment per l’escala de la casa, continuada des de el pis.

Ordinàriament, la casa de cos és coberta amb teulada a dues vessants, alguna vegada una
DIMENSIONS

de les dues vessants és un terrat.

La dimensió característica del cos és l’amplada. És molt possible que quedés fixada durant

Disposava d’un serveis únics, la comuna, situada fora a l’hort. Com que no hi havia

els segles XV i XVI en funció de la llargada de les bigues de fusta per a obtenir una correcte

clavegueram públic, es construeix un dipòsit que acumula les aigües negres de la casa i es buidarà

resistència en l’edificació.

periòdicament.

La casa de cos es configura a inicis del segle XVII, aconsegueix la seva tipologia definitiva

Totes les cases tenen a la part posterior un espai destinat a jardí, hort o només un espai

durant el segle XVIII, perdura amb variacions, durant tot el segle XIX i arriba fins a la primera dècada

lliure, aquest espai s’anomena eixida, a on un costat té un safareig, el dipòsit d’aigua i la comuna.

del Segle XX.

Moltes vegades també té corrals per al bestiar domèstic o galliners.

A l’origen i fins a mitjans de segle XIX, el cos té una amplada de 27 pams (aproximadament
5,25 m) entre partions. El gruix de les mitgeres habitualment de tàpia, de 3 pams de gruix

Per manca d’aigua potable aquestes cases s’abasteixen de fonts públiques, o algunes
disposen de pou que a vegades, s’utilitzaven per a més d’una casa.

(aproximadament 0,58 m), deixava un espai interior lliure de 24 pams (aproximadament 4,65 m).
L’amplada variarà al llarg del temps amb l’utilització de nous materials en la construcció de les parets
mitgeres: la pedra de gruix 2 pams (aprox. 0,40 m) i el totxo, de gruix ¾ de pam (aprox. 0,15 m),

Finalment al final del solar era usual trobar una construcció auxiliar, un cobert, que compleix
la funció d’aixopluc del bestiar o de celler.

faran reduir progressivament. Al final del segle XIX l’ample del cos queda definit en 5,00 m.
El model de casa de cos, té una pervivència de tres segles. Però evoluciona constantment i
La llargada del cos és variable. Depenent del tipus de parcel·lació, la llargada mitjana ha de
situar-se a l’entorn de 28,00 m (144 pams).

és subjecte de continuades transformacions i/o de rehabilitacions en funció del pas del temps i dels
canvis en la manera de viure de la població.

És una construcció de planta baixa i planta pis, a vegades té dos pisos i golfa al sotateula,
amb dues façanes, una de cara al carrer i l’altre, interior, a una eixida o hort.
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LA CASA DE COS DEL SEGLE XVII

És una casa molt senzilla que evoluciona molt lentament. A planta baixa un únic portal és

LA CASA DE COS DEL SEGLE XIX

obert al carrer on els pagesos hi entren amb carro i, a la vegada pot servir de taller, celler, botiga...
Sota l’escala trobem un rebost. La cuina incorpora una llar de foc, amb campana i fogons. A la paret
de l’hort es situa una pica que farà també d’aigüera a la cuina.

L’edificació majoritàriament segueix sent del model tradicional, les cases de cos. Però sorgeix
una nova variable en la qual s’accedeix a la planta des de el carrer per una escala d’un sol tram; es
diu la casa d’escaleta. A vegades té dos pisos; en aquest cas el segon tram d’escala serà de dos

A la planta pis, els dormitoris, una a cada banda de la casa, amb respectives finestres al

trams, central, com a la casa de cos.

carrer o a l’hort i si existeix una tercera habitació dona a l’escala.
Les cases d’escaleta tenen dos portals un a planta baixa i un altra a planta pis.
Superfície edificada oscil·la per l’entorn dels 160,00 m2 per planta.
Les escales de les cases de cos d’aquest temps tenen el mateix plantejament que les
Les característiques constructives són senzilles. Parets estructurals de tàpia, façanes i
mitgeres d’amplada aprox. 60 cm construïdes damunt fonaments de pedra i morter de calç, els qual
sobresurten del nivell del paviment per a evitar que l’humitat del terreny arribi a la tàpia. Brancals i
llindes dels portals i finestres amb pedra picada del país, bigues de fusta i empostissats als sostres.
Envans de maó massís. Enrajolats amb rajoles ceràmica. Arrebossats i pintats interiors amb morter
de calç. Portes i finestres de fusta. Façanes arrebossades i lliscades, recobert amb pintura.

edificacions durant el segle XVIII. Però les característiques constructives comencen a evolucionar,
les parets de façana són habitualment de pedra (aprox. 50 cm) i les parets mitgeres d’obra ( de totxo
15 cm). Les parets de tàpia van desapareixent. Els portals i les balconeres són emmarcats de pedra
picada. Les façanes són pintades. Els balcons comencen a ser forjats d’obra i no de pedra. Els
departaments de planta pis comencen a incorporar voltes molt senzilles. A conseqüència de les
modificacions de les parets l’amplada de cos quedarà aprox. 4’80 m totals.
L’escala situada al centre de la casa feia d’eix d’unió entre les dues plantes i complia
la seva funció de trava, però també servia per a fer la divisió funcional, dividint la part familiar, cap a

LA CASA DE COS DEL SEGLE XVIII

l’eixida, i l’econòmica, a la banda del carrer. La raó de que el passadís permeti passar des de
l’entrada fins a l’eixida en línea recta és que a les cases antigues era usual passar el carro o les

Les façanes incorporaran paulatinament els balcons i el ràfec esdevindrà cornisa. Hi han més

barques fins al pati.

superfície a les plantes. Els dormitoris de les plantes pis incorporen molt paulatinament la solució
sala-alcova, sense tancar. De la mateixa manera, la cuina es construirà o passarà a l’hort, operació
que convertirà l’antiga cuina-menjador en un gran menjador.

El sistema constructiu de les cases segueix sent el tradicional. Les parets mitgeres continuen
construint-se de tàpia, encara que hi ha excepcions, poden ser en un cas totes de pedra o poden ser
de pedra fins al primer sostre i després de tàpia o d’obra de totxo. Balcons i baranes de ferro forjat.
Els forjats són de bigues de fusta i revoltons molt plans –desapareix l’empostissat-. Habitualment la
sala-menjador es coberta amb una volta. L’escala es feta amb voltes de maó pla i la caixa d’escala
es tancada amb envans de totxo massís. La fusteria igual, però en alguna casos s’arriba a la

VALORACIÓ DE LA CASA DE COS

La casa de cos és un tipus edificatori que es caracteritza per una gran adaptació a la manera
de viure de la població sent molt versàtil i podent anar evolucionant en l’espai i en el temps seguint
les necessitats canviants de les ciutats i dels seus habitants.
És un model acceptat per a la majoria de les classes socials. Les diferències seran de
situació, qualitatives i quantitatives.
I és aquesta acceptació la que assegura la seva llarga pervivència.

policromia.
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1.3.2 CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES I MATERIALS

Paret de Pedra: Són murs de pedra granítica anomenada ull de perdiu. És disposaven les
pedres de manera que fessin el gruix de la paret i desprès s’omplien els forats amb terra de rajola i

FONAMENTS

àrids de diferents mides segons el que convingués. Pels buits de façana es feien servir carreus de la
mateixa pedra o bé amb maó massís. Aquests carreus podien, o no, complir una funció estructural.

Els fonaments de les cases de cos es distribueixen sota els murs a mode de sabata

Els carreus és una pedra tallada, comunament en forma de paral·lelepípede rectangular, per a la

correguda. Tenen una amplada de 3 pams (60 cm) i l’alçada variable de 8 a 10 pams, la meitat dels

construcció de murs, són murs de maçoneria esculpits per a tenir vores quadres que encaixin millor

quals (com ja hem esmentat anteriorment) sobresortien del nivell de paviment per evitar que la

entre si, els blocs poden ser de 30 a 40 cm d’alçada. Els carreus s’utilitzen en la construcció com a

humitat arribi a la tàpia. Els fonaments es construïen amb blocs de pedra sense polir i morter de calç.

alternativa del maó.

PARETS ESTRUCTURALS

LES PARETS NO ESTRUCTURALS

Les parets estructurals que trobem són les que fan de mitgera. Les quals variaran el seu
material en funció del període de construcció o l’economia per a construir la casa, podem trobar:

Els envans es feien de maó massís col·locat a trenca junts i unit amb morter de calç i revestit i
arrebossat també amb morter de calç.

Paret de Tàpia: és una paret formada amb terra pastada, premsada i assecada a l’aire, és
feina servir material extret moltes vegades, directament del mateix solar i s’amassava, aquest procés

SOSTRES I ARCS

s’anomenava podrir o curar. Es construïa amb l’ajut d’uns encofrats de fusta, anomenats tapieres. La
terra utilitzada havia de contenir argila i sorra, o sauló, en unes proporcions determinades, a fi

Per a fer els sostres es feien servir tres tècniques diferents:

d’assegurar la qualitat de la paret. Aquests motlles de fusta eren de 70 o 80 cm per 120 cm de llarg i
5 cm de grossor. El sistema consistís en col·locar dues tapieres de forma paral·lela, travada l’una i

Bigues de fusta amb cabirons i rajola comuna: Les bigues estaven fetes de fusta de pi o roure

l’altre amb un llisto de fusta. Com que la paret es feia tapiera per tapiera, a l’inici es tapaven també

i s’utilitzava els troncs més rectes. Havien de tenir una mida lo suficientment gran com per a cobrir la

els dos laterals; després només un de sol. Després d’apuntalar les tapieres es pastava la terra i, per

cruxia, aproximadament entre 4 i 6 m i amb una secció circular de 20 o 30 cm o bé amb una secció

capes premsades, s’introduïa dintre de l’encofrat. Acabada l’operació, es treien les tapieres i

rectangular de 10 o 15 cm d’amplada per uns 5 cm de gruix. Degut a la irregularitat de les bigues de

s’esquerdejava amb morter de calç les superfícies laterals i superior del tram de tàpia format. La

fusta, podem trobar a les cases més antigues unes falques per assegurar el contacte entre els dos

paret continuava tapiera a tapiera, per filades i a trenca junts. Les parets una vegada acabades

elements. L’intereix era sempre de 30 cm per a poder col·locar les rajoles comunes a sobre, on a

s’esquerdejaven amb morter de calç per a millorar la durabilitat, en tota la seva superfície.

damunt d’aquestes anava col·locada una altre capa de rajoles agafada amb morter de calç i a trenca

Posteriorment, en fer els acabats interiors de les cases, s’arrebossaven amb morter de calç i es

junts, per a últim una altre capa unida amb morter de calç i col·locada a espiga.

lliscaven en calç. Els principals inconvenients d’aquests sistema constructiu són els grans gruixos i
que el morter de calç en contacte amb la humitat, pateix disgregació, degut a la seva gran porositat.

Bigues de fusta i revoltons de rajola: Les característiques de les bigues de fusta són iguals
que les anteriors, l’únic que canvia és l’intereix, que en molts casos es superior a 50 cm i pot arribar

Paret de Fàbrica: Es feia servir maó massís de 5x14x29 cm. d’argila cuita col·locat a trenca

a 65 cm. El revoltó es construïa amb un doblat de rajola comuna. El primer gruix va lligat amb morter

junts lligat amb morter de calç. Els gruixos d’aquest sistema varien entre 15 cm per mitgeres i 30 cm

de guix i el segon col·locat a trenca junts i agafat amb morter de calç. Per a la formació del revoltó es

en façanes. El primer col·locat al llarg i el segon a través. Les llindes de les portes i finestres es feien

feia servir un cindri extensible que es podia adaptar a diferents intereixos. Un cop acabats els

mitjançant un arc a sardinell. La paret al final anava revestida també amb morter de calç.

revoltons, els cercanyols s’omplien amb restes de material o sorra fins aconseguir una superfície
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plana. Damunt es col·locava una tercera capa de rajoles disposades en espiga i agafades amb

LA COBERTA

morter de calç.
Volta de mocador: Es tracta d’una volta amb els quatre costats rebaixats. Era construïda amb dues

La Coberta de les cases de cos està construïda fent servir bigues de fusta de secció normalment

capes de rajola comuna, la primera agafada amb guix i la segona a trenca junt amb morter de calç.

circular amb uns diàmetres entre 25 i 30 cm i un intereix d’uns 65 cm. La fusta feta servir era la que

Com en el cas anterior, els carcanyols s’omplen de material de rebuig o sorra aconseguint així la

es trobava a la zona, sent lo mes habitual el pi i el roure.

superfície plana per poder posar la tercera capa de rajoles a l’espiga i fixades amb morter de calç.
Damunt de les bigues es col·locaven els cabirons de fusta de secció rectangular de 10 o 15
Arc escarser: és l’arc més utilitzat, tant en portes com en finestres. L’arc es forma a partir d’un

cm per 4 o 5 cm. Quan el desenvolupament d’aquests elements no es totalment pla es clavaven

triangle on el vèrtex inferior forma un angle de 60º i el catet oposat ve donat per l’amplada de

puntes d’acer entre elles per evitar moviments. L’intereix entre els cabirons era de 30 cm per poder

l’obertura. La corba que es dibuixa prenent com a centre del vèrtex inferior i com a radi, el final del

col·locar una capa de rajoles.

brancal, forma l’arc escarser.
Per últim les teules àrabs de 20x42x25 cm cobrien les rajoles. Les teules eren d’argila cuita
amb forma de canal.
ESCALA
Primer es col·locaven les teules que formen la canal solapades uns 12 cm, desprès es
L’escala està feta pel sistema de volta catalana. Aquest sistema es un tret característic de

col·locaven les teules capell damunt de les canals i la primera es tallava per trencar la junta. Es

Catalunya, no només en aquest tipus d’edificació sinó també en vivendes unifamiliars i plurifamiliars.

col·locaven en línea començant per la part més baixa de la solera, per últim es col·locava el carener

Es un sistema utilitzat fins fa relativament poc, donant excel·lents resultats si està ben executat.

fixat amb morter de calç.

L’escala es construeix amb tres gruixos de rajola comuna. El primer gruix va agafat amb guix i
els següents amb morter de calç. Aquestes voltes es construeixen de tal forma que abarquen dos
trams d’escala que es recolzen sobre les parets mitgeres.

Trobem diferents tipus de teules:
Les teules de cobertura, són les que es disposen sobre les teules canal amb la part còncava
cap a baix.
Les taules capell, es col·loquen de la mateixa manera que les anteriors, però aquestes, per a

En la construcció d’aquesta escala s’ha de tenir cura d’alguns aspectes: En el

ser les primeres filades es tallen per trencar la línia de la junta.

desenvolupament de l’escala, l’aresta lliure de la volta, la que dóna a l’ull de l’escala, ha de quedar

Les taules Canals, col·locades amb la part còncava cap a dalt i recullen l’aigua.

uns 5 cm per sobre de l’aresta de la volta que fa intersecció amb el mur; és preferible que la volta

Les teules del carener, col·locades al vèrtex que formen els faldons de la coberta.

sigui més aviat aplanada ja que si no es així corren perill a trencar-se; i finalment convé carregar-les

Les teules tortuga, són les que formen el canal de recollida d’aigua. Són més curtes i amb

el menys possible, intentant que a la part màxima del seu desenvolupament no tingui un gruix

més curvatura. Tenen un braç en el centre per tal de fixar-la sota cada teula canal.

superior a 16 cm d’espessor (8 cm de les tres filades de rajola, 5 cm de capial, més 3 cm de
reomplert de l’esglaó). Damunt de les tres capes de rajola es faran els esglaons.
FUSTERIA

La fusteria de que trobem a les cases de cos normalment era de fusta de pi, roure, om i fins i
tot melis. El disseny de la fusta era més o menys senzill en funció de la categoria de la casa. Es feia
servir pintura a l’oli sobre la fusta.
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La porta d’entrada té una amplada gran per tal d’encabir les barques o els carros, el dentell
està format per un arc escarser o bé recte, i els brancals són de pedra granítica lleugerament
treballats. Aquesta porta està col·locada a un costat de la façana per tal de que hi hagi un passadís
recte des de l’entrada fins a l’eixida. La porta principal està feta de taulons massissos fitxat amb
travessers a dalt i a baix. Abans d’aquesta porta es usual trobar el ventall, una porta amb vidriera fins
a mitja alçada, també de doble fulla.

INSTAL·LACIONS

En general a les primeres cases era un sistema molt primitiu: no disposaven de xarxa de
sanejament, no tenien aigua canalitzada, no tenien electricitat, es cuinava directament de la llar de
foc o del forn de pa. No es fins a principis del segle XX en el que les instal·lacions fan un salt
tecnològic important.
La possibilitat d’il·luminar les cases es produeix a partir de la creació de les fàbriques de gas
ciutat i les seves canalitzacions, a partir també de mitjans del segle XIX. Les canalitzacions tant
d’aigua com de gas és feien per canonades de plom.

LA FAÇANA

Les façanes de les cases de cos tenen tres característiques principals: la seva planeïtat, la
repetició de la situació dels buits i els colors elementals (ocres, terres, blauets). La distribució dels
forats en la façana principal i la posterior és sempre simètrica l’una amb l’altre. Les obertures que es
realitzen, estan distribuïdes per aprofitar l’entrada màxima de llum a l’interior situant-les a cada
costat, quedant més o menys il·luminada tota la casa.

La façana posterior ha estat molt modificada; en aquesta façana sempre trobem tres
obertures: la porta d’accés a l’eixida, la finestra de la cuina i la finestra al pis superior sobre la porta
de l’eixida.

La porta és molt semblant a la principal però una mica mes estreta i incorpora un ventall. La
llinda de la porta, com les anteriors, pot estar formada per un arc escarser o bé ser recte. Els
brancals són de pedra granítica.
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composa de planta baixa i un pis i alguna vegada de dos i es cobreix amb teulada vessant cap a les

1.4 LA CASA DE COS A ARENYS DE MAR

façanes. A la planta baixa hi ha una cuina-menjador i una escala al mig. A la planta pis hi ha dues
L’any 1574, hi ha un gran augment demogràfic a Arenys, les cases han pasta de vint a cent

habitacions – o si es prefereix, una habitació i una alcova-.

quaranta i n’hi han moltes en construcció.
–

La tipologia edificatòria arenyenca s’adapta als inconvenients de les rierades, tot modificant

l’amplada de les parcel·les- és sempre el “cos”. El “cos” té sempre entre cinc i sis metres que és la

alguns elements. Es el cas dels portals que a la Riera contenen les guies per les fustes de protecció

llum que pot ser coberta amb bigues de fusta normals. No totes les parcel·les poden ser d’un cos; els

de l’aigua a les parts baixes, la forta alçada dels graons d’entrada –amb el primer sortit cap a fora- i

edificis significatius, lògicament, sempre en tenen més d’un –que molts cops es reflecteixen en

les portes obrin cap a fora, per convertir-se en autèntiques “comportes” d’aigua per a les rierades

l’edifici_ i és força freqüent trobar parcel·les d’un cos i mig que, posteriorment han estat partides en

més intenses.

Al final del segle XVI i al llarg del XVII es van parcel·lant molts terrenys per cossos

edificar-s’hi dues cases.
Durant el segle S. XVIII té lloc un fenomen de gran relleu a l’urbanisme arenyenc: la valoració

Una altre tipologia edificatòria més corrent que sempre havia cridat l’atenció en el cas

de la Riera com una via pública; això comportarà que les vivendes que actualment donaven als

d’Arenys era la proporció i la qualitat material dels seus portals, formats per brancals i arc escarser

carrers principals fins aleshores feien un gir dels fronts de les façanes i el desdoblament de les

de pedra, l’esveltesa i treballat dels quals depèn de l’època en què varen ésser talats.

parcel·les que donaven al Rial o carrers anteriorment principals cap al nou carrer principal que era la
Riera. Aquest gir del front de l’edificació principal amb el desdoblament _quasi sempre_ de les
parcel·les és dona a mesura que es consolida el caràcter urbà d’aquests espais abans
urbanísticament marginals i només entesos com a Canals de transport –els sorrals de la Riera-

Fins aleshores aquesta Rambla que transportava aigua molt sovint, havia estat considerada
com un torrent, a les ribes del qual no s’edificava pel perill inherent a la construcció en terreny
arenós, perill incrementat per les freqüents avingudes.

A la Riera només hi donaven els horts dels darrers de les cases, s’utilitzava com abocadors
d’escombreries i era el centre d’operacions dels corders, ofici, treballs amb quitrà, que desprèn
considerable brutícia.
La Riera es converteix en el principal carrer d’Arenys de Mar on cal tenir-hi la façana principal les
noves cases nobles, restant els carrers posteriors, en el cas que no s’hagués produït la segregació
de la parcel·la en els dos fonts.

1.4.1 CARACTERÍSTIQUES DE LA TIPOLOGIA DE CASES DE COS A ARENYS:
Sobre un “cos” es construeix una casa de 8 metes de fons i reculada 5 metres de l’alineació
del carrer (Així es construïen originàriament, però serà una primera modificació que tindrem, edificar
fins a l’alineació del carrer). Les parets laterals són mitgeres i tenen un gruix de 50 o 60 cm. Es

18

MEMÒRIA ESTAT ACTUAL:

- MEMÒRIA DESCRIPTIVA
- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
- RECÀLCUL DE L’ESTRUCTURA
- PLÀNOLS ESTAT ACTUAL
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2. MEMÒRIA ESTAT ACTUAL

2.1.2 DADES DEL PROJECTE
•

Habitatge Unifamiliar entre mitgeres.

2.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA
•

2.1.1 SITUACIÓ

•

l’any 1858.
•

PROVÍNCIA:
Barcelona. (Maresme).

•

MUNICIPI:
Arenys de Mar.

Superfície: 6’8 km2
Població: 14.164 hab.

ANY DE CONSTRUCCIÓ:
Segons les últimes dades que hem aconseguit, les cases ja estaven construïdes a

Ubicació: 41º34’55”N, 2º33’1”E
Altitud: 10 msnm

ADREÇA:
Riera Bisbe Pol, nº 63 i c/ de l’Església, nº 16

Arenys de Mar està situat al litoral del Maresme, entre els pobles de Canet de Mar i de Caldes
d’Estrac. Pertany a la província de Barcelona, comarca del Maresme.

EDIFICI:

•

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
662,52 m2

Densitat: 2.082,94 hab./km²
•

SUPERFÍCIE DEL SOLAR:
243,41 m2
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2.1.3 HISTÒRIA DE L’EDIFICI
L’habitatge està construït a l’antiga Riera d’Arenys de Mar i al carrer de l’Església, ja que
comunica amb els dos carrers.

Originàriament es va construir la casa de cós que dóna al carrer de l’Església nº16, sent
aquest l’habitatge principal. Gràcies a un creixement de la població i a que es va fer la Riera com a
via transitòria i de major importància de la vil·la, les cases van tenir un desdoblament a la Riera Es
van fer una altre casa simètrica a l’existent amb façana principal que donava a la Riera i (en el nostre
cas) Riera Bisbe Pol nº63 i la del carrer de l’Església va passar a ser el cós secundari. Arrel d’això
anomenarem com a cós principal la casa del carrer de l’Església i com a annexa la de la Riera, ja que
la seva edificació va ser posterior.

La Riera fa escassos anys era de sorra, actualment està soterrada per influència de les
rierades. La gran activitat de trànsit al vial també és a destacar. L’edifici del qual parlem data del
1858 aproximadament, és a dir, que gaudeix d’una antiguitat destacable ( no hem pogut detallar
més la data de construcció, ja que, l’arxiu històric del poble es va cremar perdent d’aquesta manera
documentació).
Des de 1880 fins al 1972 aproximadament, l’habitatge que dóna a la Riera va ser un comerç
tèxtil i a l’habitatge del c/Església es venia principalment vi, vinagre i productes de la terra. Una altra
part important de la planta baixa eren magatzems, i la resta zones comunes com la cuina, el
menjador.. A les plantes superiors de l’habitatge s’hi trobaven les zones de nit, diferenciades en la
dels senyors a planta primera i la del servei a planta segona.

Actualment és només vivenda. Hi han passat diverses generacions al llarg d’aquest temps, i
lògicament ha sofert vàries reformes. Una gran reforma a destacar és entre el 1939-1940 de la qual
no s’ha pogut tenir més informació que la que ens ha comunicat la gent gran de la casa. Degut al
casament d’una filla, es va reformar la planta primera del C/ de l’Església per condicionar-la com a
vivenda independent., però per dades que ens han comunicat va haver-hi una reforma de l’habitatge
que dóna al c/de l’Església, per formar una única vivenda a Planta Primera, ja que va ser cedit a una
filla quan es va casar.
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Cronologia de l’habitatge:

Miquel Guri i Donjó
(1812-1862)

Francisca Sala
(? -1857)
(1819)

Miquel

Zenon

Andreu

(1823-?)

(1824-?)

(1827-?)

Francesc
(1833-?)

Josep-Antoni
(1831-1960)

Lluís Guri i Sala

¿?

(1833-?)

(¿-?)

Ramona Gibert

Miquel Guri i Pujals

(¿ -?)

Miquel Guri Gibert
(1904-1983)

(¿-?)

Maria Guri Gibert
(1911 -)

Carles Badia Mateu
(1901-1986)

Joan Miquel Badia Guri

Carles Badia Guri

(1941-)

(1945 -)

Actuals propietaris
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Tot comença amb Miquel Guri i Donjó, fill del mariner Andreu Guri, del port de l’Escala. Va

2.1.4 QUADRE DE SUPERFÍCIES

arribar a la Vila (Arenys de Mar) navegant d’aprenent en el vaixell del corsari de Roses. La situació
de guerra d’aquells anys, no era gaire favorable a la continuïtat dels estudis, malgrat això Miquel Guri

SUPERFÍCIES ÚTILS HABITATGE C/ESGLÉSIA Nº 16 (PRINCIPAL)

superà els seus estudis teòrics de nàutica i embarcà com a agregat en pràctiques.

El 10 de novembre de l’any 1819 es va casar amb Francisca, filla petita de Francesc Sala,
fuster de Sant Vicenç de Llavaneres. Miquel va fer la seva última travessia el gener de 1821; la seva

PLANTES

ESTANÇA

SUP. ÚTIL m2

BAIXA

família el va absorbir del tot i va deixar el risc de la navegació, per a dedicar-se al comerç de teixits i

ENTRADA

5,39 m2

randes en una casa de l’aleshores part alta de la Riera. Més endavant s’establí al 57 de la mateixa

DISTRIBUIDOR

8,33 m2

Riera i en un magatzem posterior al carrer de l’Església, on va arribar a tenir 20 telers de fabricació

REBOST 01

22,03 m2

de teixits. El matrimoni Guri-Sala, va tenir 6 fills, tots ells homes: Miquel nat el 1821, Zenon el 1823,

ESCALES PB

11,62 m2

Andreu el 1824, Francesc el 1827, Josep Antoni el 1831 i Lluís el 1833.

SOTA ESCALA 02

3,69 m2

MENJADOR

22,09 m2

CUINA

9,19 m2

SAFAREIG 02

4,94 m2

EIXIDA

15,38 m2

No obstant això, Miquel Guri Donjó no va renunciar mai a la seva condició de pilot d’altura i va
romandre en alta a la matrícula de la Marina, fins la seva mort 1862 a la seva casa de la Riera. La
muller Francisca, havia mort cinc anys abans, el 1957.

TOTAL

91,28 m2

PRIMERA
Miquel Guri i Donjó encaminà dos dels seus fills, Zenon i Josep-Antoni a la ciència nàutica i pogué

ESCALES P1

11,73 m2

donar als restants dels deus fills altres solucions: El més gran dels seus fills, Miquel Guri i Sala restà

ASEO 02

4,18 m2

HABITACIÓ 03

8,67 m2

HABITACIÓ 04

12,52 m2

HABITACIÓ 05

10,15 m2

CUINA

8,71 m2

MENJADOR

14,99 m2

ASEO 01

0,87 m2

TERRAT

19,58 m²

al front dels negocis del seu pare, a l’Andreu Guri i Sala li posà una fàbrica de taps de suro, al
Francesc Guri i Sala una sastreria al carrer Ample de Barcelona i al més petit, en Lluís, el deixà al
càrrec del comerç de teixits al numero 45 (avui 63) de la Riera Bisbe Pol.

TOTAL

81,61 m2

SEGONA
HABITACIÓ 10

24,15 m2

HABITACIÓ 11

37,10 m2

ESCALES P2

11,85 m2
TOTAL

73,10 m2

TOTAL

245,99 m²
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SUPERFÍCIES ÚTILS HABITATGE C/RIERA BISBE POL Nº 63 (ANNEXE)

PLANTES

ESTANÇA

SUP. ÚTIL m

BAIXA
ENTRADA (R.B.P)

2,79 m²

SALA 01

27,70 m²

ESCALES PB

12,37 m²

SOTA ESCALA

3,78 m²

SALA 02

22,09 m²

SALA 03

8,16 m²

SORTIDA AIXIDA

2,91 m²

SAFREIG 01

1,45 m²

LAVABO 01

2,54 m²

AIXIDA

15,38 m²
TOTAL

2

Superfícies Totals:
PLANTES
SUP. ÚTIL m2 SUP. CONST. m2
178,98 m²
243,41 m²
PL. BAIXA
164,33 m²
212,74 m²
PL.PRIMERA
146,71 m²
190,56 m²
PL.SEGONA
5,65 m²
15,81 m²
PL.ALTELL
TOTAL
495,67 m²
662,52 m²

87,70 m²

PRIMERA
HABITACIÓ 01

18,19 m²

ALCOVA 01

6,32 m²

REVEDOR 01

5,25 m²

ESCALES P1

12,62 m²

HABITACIÓ 02

22,73 m²

ALCOVA 02

9,00 m²

BANY

8,61 m²
TOTAL

82,72 m²

SEGONA
HABITACIÓ 06

18,37 m²

HABITACIÓ 07

6,26 m²

REBEDOR 03

5,31 m²

ESCALES P2

12,62 m²

HABITACIÓ 08

6,59 m²

HABITACIÓ 09

11,91 m²

REBEDOR 04

2,52 m²

ASEO 03

1,62 m²

TERRAT

16,82 m²
TOTAL

73,61 m²

ALTELL
MALS ENDREÇOS
TOTAL

5,65 m²
249,67 m²
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2.1.5 CONDICIONS URBANÍSTIQUES
Art . 152 Condicions de parcel·la

1. Es consideren edificables totes les parcel·les registrades cadastralment en el moment de
l’aprovació d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal.

2. Per poder realitzar divisions de parcel·les s’haurien d’acomplir les següents condicions:
a) Les parcel·les resultants han de tenir una façana mínima de cinc metres, (5 m.), i una fondària
mínima, en tota l’amplada de les mateixes, de vint metres (20 m.), mesurats des de la línia de façana.
b) A cadascuna de les parcel·les resultants s’hauria de poder edificar, d’acord amb aquestes Normes,
un sostre mín. de 120m2.

3. Les parcel·les, incloses en les subzones 1a i 1c, amb front a dos carrers oposats poden dividir-se
només quan cadascuna de les parcel·les resultants de la divisió s’ajusti a les condicions establertes
en els apartats anteriors. Les parcel·les incloses en la subzona 1b no podran dividir-se
longitudinalment, ni en el cas que tinguin front a dos carrers.
Art . 153 Condicions d’edificació

1. Les condicions d’alineació a vial s’aplicaran a tota l’alçada de les edificacions, no s’admeten
reculades a les plantes baixes ni a les plantes pis.
Secció primera. Zona 1 Casc antic
2. La fondària edificable es defineix únicament a partir de la façana principal, i està condicionada per
Art . 151 Definició i delimitació

la mida i forma de l’illa i de la parcel·la i per les edificacions existents. Es determina gràficament en
els plànols d’ordenació de sòl urbà.

1. Inclou la totalitat del casc antic. Està constituït per un teixit de parcel·les estretes, agrupades en
illes amb formes irregulars o allargassades, destinades normalment a habitatges entre mitgeres amb
alguns usos comercials i de serveis.

3. En cas que no quedi clarament determinada s’estableix com a criteri general una fondària màxima
de 15 m, sempre que permeti una separació mínima de 3m. del fons de la parcel·la.
En els casos que la fondària màxima superi la parcel·la actual, la part que sobrepassa la parcel·la

2. La regulació proposada té com a finalitat mantenir les característiques morfològiques del teixit, tot

podrà edificar-se si s’incorpora a la que disposa de front al carrer.

facilitant el manteniment, completament i, si s’escau, substitució de les construccions.
En els casos que no sigui possible la incorporació, les edificacions se separaran 3m. del fons de
3. Per la totalitat del casc antic, a més de les determinacions pròpies d’aquestes Normes

parcel·la.

urbanístiques, seran d’aplicació les determinacions del Pla especial de protecció del Patrimoni
Arquitectònic.

4. Les alçades d’edificació s’indiquen específicament en el plànol
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d’ordenació, en funció de les alçades dominants en cada carrer.

de l'obligatorietat de la construcció d’aparcaments en la parcel·la exigida per aquestes Normes. Com

Les alçades màximes admeses són:

a mesura substitutòria l’Ajuntament condicionarà la llicència a la disposició de places d’aparcament

1a- Planta baixa i dues plantes pis (Pb+2) amb un màxim de 10m.

externes a la parcel·la.

1b- Planta baixa i dues plantes pis (Pb+2) amb un màxim de 10 m.

g) Aquelles parcel·les incloses en la zona 1c que tinguin front a la riera no podran disposar els

1c- Planta baixa i quatre plantes pis (Pb+4) amb un màxim de 16 m.

accessos a l'aparcament en el front de la riera.

5. Aquestes alçades seran d’aplicació sempre que no s’indiquin alçades menors en els plànols

3. A tots els efectes es consideren prohibits tots els usos no inclosos en l’anterior relació, o aquells

d’ordenació del sòl urbà, en els casos en que s’indiqui Planta baixa i una planta pis (Pb+1) l’alçada

observats, però que no s’adaptin a les limitacions imposades.

màxima serà de 7 m. i en els casos en que s’indiqui planta baixa (Pb) l’alçada màxima serà de 4 m.

6. En les subzones del casc antic no s’admeten altells en planta baixa.

Art . 155 Rehabilitació

7. A la subzona 1b, en els casos en que no sigui totalment edificable en planta baixa, s’admeten

1. Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal vol fomentar la rehabilitació i l’ús residencial en la

edificacions auxiliars, separades dels cossos principals d’edificació i fora de l’àmbit de fondària

zona 1. Els edificis residencials o d’ús mixt que presentin algun desajust amb les condicions generals

edificable sempre que les parcel·les tinguin com a mínim 30 metres de fondària. Les edificacions

d’ordenació de l’edificació podran rehabilitar les edificacions sempre que s’ajustin als objectius

auxiliars se situaran a un mínim de 5 metres de la principal, seran de planta baixa, amb un màxim de

determinats amb caràcter general i a les normes específiques ambientals o particulars del pla

3 metres d’alçada, i una ocupació màxima del 30% del sòl lliure de parcel·la, mesurat a partir de la

especial de patrimoni.

fondària edificable admesa.
2. En els projectes de rehabilitació s’aplicaran les normes de la zona en que s’inclogui amb les
següents excepcions:
Art . 154 Condicions d’ús

a) Els edificis podran conservar el cos principal de l’edificació sempre que garanteixin un pati mínim
de 3 m a tota l’ampalda de parcel·la lliure d’edificació. En els casos en que la planta baixa es

1. L’ús principal és el d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar per les subzones 1a i 1b i d’habitatge

consideri edificable, l’anterior mesura serà d’aplicació per sobre d’aquesta planta. En cap cas es

plurifamiliar per la subzona 1c.

considerarà que formen part del volum principal els cossos afegits al fons de la parcel·la o que
superin la fondària definida.

2. Es consideren usos complementaris els següents:

b) Els edificis a rehabilitar podran incrementar el seu volum, sempre que no superin el que resultaria

a) Hoteler i restauració

d’aplicació de les condicions generals de la zona.

b) Comercial i magatzems amb una superfície màxima de 600m2

c) S’admet la subdivisió en habitatges independents sempre que s’ajustin a les mesures i proporcions

c) Activitats innòcues, sense incidència ambiental

entre habitatges definides per l’ordenança d’edificació.

d) Oficines i serveis

d) S’aplicaran les Normes generals d’usos.

e)Dotacions comunitàries (educatiu, sanitari-assistencial, esportiu, administratiu, cultural, associatiu i

Art . 156 Conservació ambiental i d’entorns patrimonials

religiós)
f) L’aparcament, sempre que sigui compatible amb les disposicions d’aquestes normes i amb les

1. Els edificis del casc antic es consideren inclosos en una zona de protecció ambiental, la distribució

definides en el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic, específicament amb les

de buits en les façanes, els materials, tractament i acabats estaran d’acord amb les determinacions

condicions de composició de les façanes. Això suposa que l'edificació en casc antic queda exclosa

del pla especial de protecció del patrimoni vigent.
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2. Les edificacions que se situïn en l'àmbit d’influència d’un edifici inclòs en el catàleg presentaran,
amb anterioritat a la sol·licitud de llicència d’edificació, un estudi justificatiu d’adaptació a les
condicions de l’entorn patrimonial definides en el Pla especial. Es considera àmbit d’influència, en els
casos en què no s’especifiqui en el Pla especial, les parcel·les col·lindants.
3. Els edificis inclosos en el catàleg, amb la categoria de protecció integral, i amb l’objectiu de
garantir la protecció i conservació dels elements patrimonials podran realitzar obres d’adaptació a
nous usos, justificant, si s’escau per raons de programa, ampliacions que no superin el 10% de
l’actual volum.

27

2.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

2.2.1 DISTRIBUCIÓ GENERAL

DESCRIPCIÓ DE L’HABITATGE PRINCIPAL (Carrer de l’Església nº 16)
Es tracta d’una vivenda unifamiliar entre mitjaneres situada al carrer de l’Església nº16 en el
terme municipal d’Arenys de Mar a Barcelona. La vivenda es troba distribuïda en tres plantes (Planta

La tipologia de cases de cos del casc antic d’Arenys de Mar incorpora les
característiques principals definides anteriorment. A mida que passa el temps, totes les vivendes

Baixa, Planta Primera, Planta Segona). La façana principal està encarada al sud-oest i la façana
posterior al nord-est. El seu accés es realitza pel carrer de l’Església.

canvien, ja sigui pel canvi de propietaris, per adaptar-se al corrent estètic de l’època, o bé, perquè

L’habitatge té una antiguitat aproximada de 150 anys i està ubicat en un solar de forma rectangular,

algun element de la casa ha perdut la funció que duia a terme i ha d’esser substituït. Aquesta casa

amb una superfície total de solar de 123,40 m². La vivenda té una superfície construïda total de

està construïda aproximadament des de l’any 1858, per tant, totes les característiques

324,66 m2.

diferenciadores de cada estil ja s’havien posat en relleu.

Planta Baixa

Planta Primera

Planta Segona

Originàriament la casa estava formada per l’habitatge que dóna al c/de l’Església, ja que
aquesta via era una de les principals. La casa està formada per planta baixa més dues plantes pis,
l’ultima són unes golfes sotateulada. La seva planta regular està formada per una façana de 5,85 m, i
una profunditat de 21,24 m. Com a pràcticament totes les cases de cós, només existeix una crugia i
coberta a dues aigües amb carener paral·lel al carrer. Tractarem la casa com a un sol cos, ja que per
falta d’informació no sabem amb certesa si es va fer posteriorment un annex o ja era originari. Totes
les cases de cós disposen d’un pati, més o menys llarg que s’anomena eixida i té una llargada
aproximada de 12,50 m.

Degut a un augment demogràfic a la vil·la, es varen ampliar les principals vies i carrers,
passant a ser la via principal del poble La Riera, que antigament era a on donaven els horts de les
cases i la gent utilitzava d’abocador, ja que no s’edificava per por de les rierades.
Per evitar això, les famílies que s’ho podien permetre van fer-se una altre casa (l’anomena’t
desdoblament de les cases) on la façana principal donava a la Riera, i posteriorment van unir els dos
habitatges per planta baixa.
D’aquesta manera es va edificar la casa que dóna a la Riera , formada per planta baixa més
dues plantes pis i una petita planta altell. La seva planta regular està formada per una façana de 5,75
m, i una profunditat de 20,72 m. Com pràcticament totes les cases de cós, la coberta és a dues
aigües amb carener paral·lel al carrer. Tractarem la casa com a un sol cos, degut a que per la falta
d’informació no sabem amb certesa, si posteriorment es va fer un annex o ja era originari.

28

La Planta Baixa està distribuïda de la següent manera: des de la porta d’accés entrem a un
Planta Baixa

Planta Primera

PlantaSegona

rebedor amb una porta al lateral esquerra que dóna a una habitació dels mals endressos amb una
finestra a la façana principal. Aquesta zona antigament era una botiga i el seu magatzem
respectivament. Seguint el rebedor en línea recta trobem l’escala del centre de la vivenda i a sota
d’aquesta un petit rebost. A continuació de l’escala hi ha el menjador-estar que comunica amb la
façana posterior de l’aixida. També des del menjador accedim a la cuina i al safareig. Superfície de
planta baixa 89,26m².
A la Planta Primera, igual que a la planta baixa i a la planta segona, ens trobem amb el nucli
d’escala com a element separador de la planta en dos. Al sector del SE hi ha un distribuïdor que fa la
funció d’aseo, i des d’ell s’accedeix directament a una habitació interior tocant a l’escala i a una
habitació doble a través d’un vestidor, ambdós amb accés al la façana principal. A l’altre cantó del
nucli d’escala hi ha una sala d’estar i una cuina que donen directament a la façana interior. Va ser
una de les modificacions que es va fer amb anterioritat per donar una vivenda independent a un fill
que es va casar. Des de la terrassa s’accedeix a un petit bany. Superfície de planta primera 80,17
m².
A la Planta Segona trobem amb una sala totalment diàfana, dividida pel nucli d’escala.
Superfície de la planta segona 71,82 m².
La coberta està resolta mitjançant una coberta inclinada a dues aigües, de teula àrab. Bigues
de fusta paral·leles a façana principal i entre elles es recolzen les llates de fusta de 7 cm d’ample i 5
cm de gruix (aproximadament) la distància intereix d’uns 34 cm aprox. Damunt de les llates es troben
les peces ceràmiques de 35 cm d’amplada i un gruix de 3 cm aprox.

DESCRIPCIÓ DE L’ANNEXA (Habitatge Riera Bisbe Pol nº 63)

Es tracta d’una casa molt antiga en la població d’Arenys de Mar, al carrer Riera Bisbe Pol nº 63.
Pertany al Maresme, província de Barcelona. Té l’accés de l’habitatge per la Riera Bisbe Pol, on
dóna la façana Principal. L’edifici està situat al mig del poble i està destinat a vivenda.
El solar té forma rectangular i diferent nivell de terreny, ja que hi ha una lleu pendent de la Riera;
està limitat pels seus cantons per edificacions i al davant pel carrer principal d’accés.
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Planta Baixa

Planta Baixa

Planta Primera

Planta Segona

Planta Altell

Planta Baixa

Planta Primera

Planta Segona

Planta Altell

Planta Primera

A la Planta Baixa hi trobem l’entrada que ens dóna a un saló-rebedor amb una finestra a la
façana principal. Tot seguit trobem el nucli d’escala en el centre de la vivenda on a sota d’aquesta hi
ha un petit rebost. A continuació hi ha la sala 1 i la sala 2 que donen a l’eixida i, per finalitzar, hi
trobem un safareig i un bany. Antigament totes aquestes estances exceptuant el bany i safareig eren
un comerç i zona d’emmagatzematge.
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A la Planta Primera hi accedim des de la Planta Baixa a través del nucli d’escala que es troba al

ESTRUCTURA VERTICAL

centre de l’habitatge executada amb volta catalana. En aquesta planta hi trobem dos dormitoris amb
les seves respectives alcoves una a cada cantó de l’escala. Passada l’alcova de l’habitació que dona
a l’eixida hi trobem un bany.
A la Planta Segona, hi accedim a través de la prolongació de les escales que provenen de Planta
Baixa. En aquesta planta hi trobem 2 dormitoris separats de la mateixa manera que a la planta
primera, per l’escala, i cadascú té les seves respectives alcoves (avui són unes petites habitacions).

El sistema constructiu de l’edifici principal és a base de murs de càrrega de pedra granítica
d’un gruix de 55-53 cm de gruix a Planta Baixa i d’uns 45 cm a Planta Primera i 40-45 cm a Planta
Segona. Les parets mitgeres són d’un gruix aproximat de 45 cm i estan formades bàsicament de
pedra granítica, tot i que s’ha trobat alguns pegats de fàbrica de maó. Els cossos exteriors que
donen a l’eixida estan formats amb maó massís.

De nou l’habitació que dona a l’interior de l’eixida és la que disposa de bany i en aquest cas també
de terrat.
ESTRUCTURA HORITZONTAL
A la planta altell, hi trobem una habitació sense ús determinat.
L’estructura horitzontal de Planta Baixa i Planta Primera del cos principal està formada per
forjats unidireccionals de bigues de fusta i volta ceràmica d’un eix aproximat de 53 cm. La volta és
ceràmica de doble rasilla reomplerta amb morter de calç, “machaca” de runa o sorra. Sobre

2.2.2 DESCRIPCIÓ DE L’HABITATGE PRINCIPAL (Carrer de l’Església nº 16)

d’aquests elements trobem una capa de morter i l’acabat amb rajoles hidràuliques.
Les bigues són de secció rectangular escairades de fusta de pi de 11 cm d’amplada per 24

FONAMENTS

cm de cantell.

Per la data de construcció de la vivenda, els sistemes constructius de l’època, la tipologia de
casa i l’observació d’altres vivendes dels voltants, em de suposar que els fonaments estan formats
per una sabata correguda que transcorre per sota dels murs estructurals. Els fonaments són
construïts amb blocs de pedra, probablement granit, units amb morter de calç, tenen el mateix gruix
que els murs estructurals, entre 20 cm i 60 cm.

Moltes cases de cós estan edificades uns 40 cm. per sota de la rasant del carrer. No és el
nostre cas, ja que aquesta està construïda per sobre de la rasant. La raó d’això, segons les veus
populars, és que d’aquesta manera, en cas de riuada, l’aigua té més dificultat per entrar a casa. I
això es pot observar en la majoria de cases d’Arenys que estan situades davant de les rieres, i fins i
tot a les que no ho estan. Les cases que estan construïdes per sota de la rasant, per evitar les
inundacions incorporen una mitja porta, es tracta d’una fusta d’uns 70 cm d’alçada que es col·locava
al portal arran de la línea de façana mitjançant unes guies.

Forjat de planta primera
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FAÇANES
A la coberta hi trobem uns reforços de pletines en algunes bigues de Planta Segona.
Les façanes es troben arrebossades amb morter, les finestres i els balcons són de fusta, amb
vidre senzill sense persianes. Els balcons disposen d’unes baranes de ferro i els brancals de portes i
finestres de les façanes són executats amb pedra natural.

Reforç de la biga coberta de planta segona.

S’ha verificat, a més a més, que la coberta no disposa d’impermeabilització. Tenim una
coberta plana a Planta Primera amb acabat de rassilla vermella en forma d’espiga.

TANCAMENTS I DIVISORIES
Façana del carrer de l’Església

El gruix dels envans és de 5 cm a tota la vivenda excepte al lavabo i al safareig de Planta
Baixa, on fan 10 cm. Estan realitzats de maó revestit a les dues cares amb morter de calç, una capa
fina de guix i pintat.
COBERTES

Hi ha una coberta a dues aigües. La pendent de la coberta està formada amb bigues de fusta

REVESTIMENTS I ACABATS

de 20x20 cm amb un intereix de 58 cm en la vessant que dóna a l’interior, amb una pendent
aproximada de 24%. La vessant que dóna al carrer de l’Església té les mateixes bigues de fusta però
amb un intereix de 63 cm i una pendent aproximada del 17%. L’entrebigat de la coberta és a base de

Tot el parament vertical té una acabat enguixat i pintat, excepte al bany de Planta Baixa que
està enrajolat.

llates de fusta i rajoles ceràmiques, amb un acabat a base de teules àrabs i canals de recollida
d’aigües pluvials.
PAVIMENT

El paviment de Planta Baixa i Planta Primera es de mosaic hidràulic: cal dir que són unes
rajoles de morter de ciment hidràulic, emmotllades i premsades, formades per diferents capes de
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material de les quals la superior, que és la que es trepitja, presenta un acabat fi, sovint amb dibuixos

INSTAL·LACIONS

geomètrics o de temàtica floral. Solen ser peces de 20 x 20 cm.
Aquests tipus de paviments es van desenvolupar a la segona meitat del segle XIX. En els
orígens de la fabricació del paviment hidràulic les premses eren manuals. Poc a poc, l’aplicació del
vapor va substituir amb avantatge l’acció de l’home en favor de les premses. Les màquines
alleugerien la feina, però, en última instància, eren les mans de l’operari que asseguraven un
producte ben acabat i de qualitat.
Pel que fa a planta segona i planta altell el paviment és de tova vermellosa de peces de 20 x

El sistema de sanejament de la vivenda és correcte i no presenta cap tipus de malestar
aparent.
L’instal·lació elèctrica és molt antiga però ha estat revisada fa poc temps, modificant algun
punt de llum i cables.
A la vivenda no hi ha instal·lació de gas feta, subministrant-se amb bombones de gas butà
tant per a calefacció com per a cuina i aigua calenta.

10 cm.
Pel que fa al pati de Planta Baixa també és de tova però d’unes dimensions diferents fa 30 x
30 cm.
El terrat de Planta Segona està acabat amb rassilla de 20 X 10 cm en forma d’espiga.
Les escales són de pedra amb baranes de fusta.

FUSTERIA
Totes les finestres, balconeres i portes, tant a la part exterior com a l’interior, són de fusta
amb acabat pintat.

Finestra de planta segona
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2.2.3 DESCRIPCIÓ DE L’ANNEX (Habitatge Riera Bisbe Pol nº 63)

runa o sorra. Sobre d’aquests elements trobem una capa de morter i l’acabat amb rajoles
hidràuliques
Les bigues solen ser de secció rectangular escairades de fusta de pi de 15 cm d’amplada per

FONAMENTS

19 cm de cantell.

Per la data de construcció de la vivenda, els sistemes constructius de l’època, la tipologia de

Actualment hi ha a varies habitacions amb bigues talla-llum de ferro col·locades en

casa i l’observació d’altres vivendes dels voltants, em de suposar que els fonaments estan formats

intervencions prèvies. Aquestes bigues es troben a dos dormitoris de planta primera i a un altre

per una sabata correguda que transcorre per sota dels murs estructurals. Els fonaments són

dormitori de planta segona. També observem que a algunes bigues se’ls hi ha col·locat una platina al

construïts amb blocs de pedra, probablement granit, units amb morter de calç, tenen el mateix gruix

cap com a reforç. La direcció de tots els forjats, (les bigues), és paral·lela a la façana principal.

que els murs estructurals, entre 20 cm i 60 cm.

Moltes cases de cós estan edificades uns 40 cm. per sota de la rasant del carrer. No és el
nostre cas, ja que aquesta està construïda per sobre de la rasant. La raó d’això, segons les veus
populars, és que d’aquesta manera, en cas de riuada, l’aigua té més dificultat per entrar a casa. I
això es pot observar en la majoria de cases d’Arenys que estan situades davant de les rieres, i fins i
tot a les que no ho estan. Les cases que estan construïdes per sota de la rasant, per evitar les
inundacions incorporen una mitja porta, es tracta d’una fusta d’uns 70 cm d’alçada que es col·locava
al portal arran de la línea de façana mitjançant unes guies.

ESTRUCTURA VERTICAL
Forjat de planta primera, biga tallallum

El sistema constructiu de l’edifici principal és a base de murs de càrrega de pedra granítica
d’un gruix de 50-75cm a Planta Baixa, 40-60cm a Planta Primera i 35-45cm a Planta Segona. Les
parets mitgeres són d’un gruix aproximat de 45 cm i estan formades bàsicament de pedra granítica,

El cos més estret té una estructura horitzontal idèntica a Planta Baixa, però a Planta Primera

tot i que s’ha trobat alguns pegats de fàbrica de maó. Els cossos exteriors que donen a l’eixida estan

presenta la peculiaritat de contenir, damunt la capa de morter, dues filades d’envanets de sostre

formats amb maó massís.

mort que formen càmera ventilada i que sustenten la terrassa que es troba al seu damunt.
L’estructura horitzontal de planta segona és una coberta inclinada, però la caixa d’escala
sobresurt i evita l’existència de carener ja que puja un nivell més amunt. La coberta d’aquesta caixa

ESTRUCTURA HORITZONTAL

d’escala també és inclinada i desaigua cap a l’eixida..
A Planta Baixa, tot el cos principal de l’edifici esta recobert per un fals sostre de guix, degut a

L’estructura horitzontal de Planta Baixa i Planta Primera està formada per forjats
unidireccionals de bigues de fusta i volta ceràmica d’un eix aproximat de 57cm i 59cm

que antigament havia estat una botiga. L’escala està formada per forjats que formen la volta
catalana.

respectivament. La volta és ceràmica de doble rasilla reomplerta amb morter de calç, “machaca” de
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FAÇANES

TANCAMENTS I DIVISORIES

Les façanes es troben arrebossades amb morter, les finestres i els balcons són de fusta, amb

El gruix dels envans és de 5cm a tota la vivenda excepte al lavabo i al safareig de planta

vidre senzill sense persianes. Els balcons disposen d’unes baranes de ferro i els brancals de portes i

baixa, on fan 10cm. Estan realitzats de maó revestit a les dues cares amb morter de calç, una capa

finestres de les façanes són executats amb pedra natural. Al capdamunt de la façana principal hi ha

fina de guix i pintat.

una barana de pedra d’un metre d’alçada com a ornamentació de cara al carrer principal.

REVESTIMENTS I ACABATS
COBERTES
Tot el parament vertical té una acabat enguixat i pintat, excepte al bany de Planta Baixa que
Hi ha una coberta a dues aigües. La pendent de la coberta està formada amb bigues de fusta

està enrajolat.

de 20x20 cm amb un intereix de 50 cm en la vessant que dóna a l’interior, amb una pendent
aproximada de 21%. La vessant que dóna al carrer de La Riera té les mateixes bigues de fusta però
amb un intereix de 60 cm i una pendent aproximada del 23%. L’entrebigat de la coberta és a base de

PAVIMENT

llates de fusta i rajoles ceràmiques, amb un acabat a base de teules àrabs i canals de recollida
El paviment de planta baixa i planta primera es de mosaic hidràulic: cal dir que son unes

d’aigües pluvials.
La coberta que dona a la façana principal va ser reformada, i hi trobem un reforç estructural

rajoles de morter de ciment hidràulic, emmotllades i premsades, formades per diferents capes de

que consta de tres bigues IPN 140 que actuen com a bigues tallallums, també hi trobem uns reforços

material de les quals la superior, que és la que es trepitja, presenta un acabat fi, sovint amb dibuixos

de pletines en algunes bigues.

geomètrics o de temàtica floral. Solen ser peces de 20 x 20 cm.

No s’ha verificat amb certesa, però es suposa que la coberta no disposa d’impermeabilització.
Aquests tipus de paviments es van desenvolupar a la segona meitat del segle XIX. En els

De la mateixa manera creiem que les teules no estan amorterades ni unides amb cap material al
parament, menys les que han estat intervingudes.

orígens de la fabricació del paviment hidràulic les premses eren manuals. Poc a poc, l’aplicació del
vapor va substituir amb avantatge l’acció de l’home en favor de les premses. Les màquines
alleugerien la feina, però, en última instància, eren les mans de l’operari que asseguraven un
producte ben acabat i de qualitat.
Pel que fa a planta segona i planta altell el paviment es de tova vermellosa de peces de 20 x
10 cm igual que les escales, que també són de tova però amb la part davantera amb un llistó de
fusta.
Pel que fa al pati de planta baixa també es de tova però d’unes dimensions diferents fa 30 x
30 cm.
El terrat de planta segona
està acabat amb rassilla de 20 X 10 cm
en forma d’espiga.

Forjat de planta segona, biga tallallum i col·locació de pletines als caps.

Paviment Pl. Baixa
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FUSTERIA

Totes les finestres, balconeres i portes, tant a la part exterior com a l’interior, són de fusta
amb acabat pintat.

INSTAL·LACIONS

El sistema de sanejament de la vivenda és correcte i no presenta cap tipus de malestar
aparent.
L’instal·lació elèctrica és molt antiga però ha estat revisada fa poc temps, modificant algun
punt de llum i cables.
A la vivenda no hi ha instal·lació de gas feta, subministrant-se amb bombones de gas butà.
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COMPROVACIÓ DE LA DEFORMACIÓ

2.3 RECÀLCUL DE L’ESTRUCTURA

L = 5,05 m
f = (5·q·L4) / (E·I·384) ≤ L/400

1.3.1. RECÀLCUL ESTRUCTURA C/DE L’ESGLÉSIA Nº16

COMPROVACIÓ DEL FORJAT PB ESGLÉSIA

L/400 = 0,01263 m

I = (b·h3) / 12 = (0,11·0,243) / 12 = 1,267·10-4 m4
Mòdul de deformació E de la fusta serrada C-18 segons taula E.1 CTE-SE-M = 9.000.000 KN/m2
f = (5·3,678·5,054) / (9.000.000·1,267·10-4·384) = 0,02731 m > 0,01262 m

NO COMPLEIX

COMPROVACIÓ DE RESISTÈNCIA
σ ≤ σfmd = kmod · (σfmk / γM)

Conjunt d'accions a tenir en compte: (i = 0,53 m)
· Pp Rajola hidràulica d’espessor 3cm amb morter inclòs = 0,50 KN/m² · 0,53 m = 0,265 KN/m
· Pp Subbase de sorra (16,5 KN/m3) d’espessor 3cm = 0,50 KN/m2 · 0,53 m = 0,265 KN/m
· Pp Materials de rebuig (15 KN/m3) Secció mesurada = 0,052 m² · 15 KN/m3 = 0,780 KN/m
· Pp Volta de maó (18 KN/m3) d’espessor 3cm = 0,54 KN/m² · 0,43 m = 0,232 KN/m
(43cm = perímetre d’arc de volta per a cada intereix)
· Sq Ús = 2 KN/m² · 0,530 m = 1,060 KN/m

on kmod = 0,6 és el coef. de correcció de la durada segons Classe de servei 1
on σfmk = 18.000 KN/m2 és la resistència característica a flexió de la fusta C-18
on γM = 1,3
σfmd = kmod · (σfmk / γM) = 0,6 · 18.000 / 1,3 = 8.307,692 KN/m2
Md = (q·L2) / 8 = (3,678·5,052) / 8 = 11,725 KN/m
Mòdul de resistència

ΣPp = (0,265 + 0,265 + 0,780 + 0,232) x γM

on γM= 1,35

ΣPp = 1,542 KN/m² · 1,35 = 2,082 KN/m
ΣSq = 1,060 x γM

Wnec = (b·h2) / 6 = (0,11·0,242) / 6 = 1,056·10-3 m3
σ = Md / Wnec = 11,725 / 1,056·10-3 = 11.148,674 KN/m2 > 8.307,692 KN/m2

NO COMPLEIX

on γM= 1,5

ΣSq = 1,060 KN/m² · 1,5 = 1,596 KN/m
q = 2,082 + 1,596 = 3,678 KN/m
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COMPROVACIÓ DEL FORJAT P1 ESGLÉSIA

COMPROVACIÓ DE LA DEFORMACIÓ
L = 5,10 m
f = (5·q·L4) / (E·I·384) ≤ L/400

L/400 = 0,01275 m

I = (b·h3) / 12 = (0,11·0,243) / 12 = 1,267·10-4 m4
Mòdul de deformació E de la fusta serrada C-18 segons taula E.1 CTE-SE-M = 9.000.000 KN/m2
f = (5·3,678·5,104) / (9.000.000·1,267·10-4·384) = 0,02841 m > 0,01262 m

NO COMPLEIX

Conjunt d'accions a tenir en compte: (i = 0,53 m)
· Pp Rajola hidràulica d’espessor 3cm amb morter inclòs = 0,50 KN/m² · 0,53 m = 0,265 KN/m
· Pp Subbase de sorra (16,5 KN/m3) d’espessor 3cm = 0,50 KN/m2 · 0,53 m = 0,265 KN/m
· Pp Materials de rebuig (15 KN/m3) Secció mesurada = 0,052 m² · 15 KN/m3 = 0,780 KN/m
· Pp Volta de maó (18 KN/m3) d’espessor 3cm = 0,54 KN/m² · 0,43 m = 0,232 KN/m
(43cm = perímetre d’arc de volta per a cada intereix)

COMPROVACIÓ DE RESISTÈNCIA
σ ≤ σfmd = kmod · (σfmk / γM)
on kmod = 0,6 és el coef. de correcció de la durada segons Classe de servei 1

· Sq Ús = 2 KN/m² · 0,530 m = 1,060 KN/m

on σfmk = 18.000 KN/m2 és la resistència característica a flexió de la fusta C-18
on γM = 1,3

ΣPp = (0,265 + 0,265 + 0,780 + 0,232) x γM

on γM= 1,35

ΣPp = 1,542 KN/m² · 1,35 = 2,082 KN/m
ΣSq = 1,060 x γM
ΣSq = 1,060 KN/m² · 1,5 = 1,596 KN/m
q = 2,082 + 1,596 = 3,678 KN/m

on γM= 1,5

σfmd = kmod · (σfmk / γM) = 0,6 · 18.000 / 1,3 = 8.307,692 KN/m2
Md = (q·L2) / 8 = (3,678·5,102) / 8 = 11,958 KN/m
Mòdul de resistència
Wnec = (b·h2) / 6 = (0,11·0,242) / 6 = 1,056·10-3 m3
σ = Md / Wnec = 11,958 / 1,056·10-3 = 11.323,864 KN/m2 > 8.307,692 KN/m2

NO COMPLEIX
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COMPROVACIÓ DE LA DEFORMACIÓ

2.3.2 RECÀLCUL ESTRUCTURA C/ RIERA BISBE POL Nº63
L = 4,85 m
f = (5·q·L4) / (E·I·384) ≤ L/400

L/400 = 0,01213 m

COMPROVACIÓ DEL FORJAT PB RIERA
I = (b·h3) / 12 = (0,15·0,193) / 12 = 8,54·10-5 m4
Mòdul de deformació E de la fusta serrada C-18 segons taula E.1 CTE-SE-M = 9.000.000 KN/m2
f = (5·3,420·4,854) / (9.000.000·8,574·10-5·384) = 0,03193 m > 0,01262 m

Conjunt d'accions a tenir en compte: (i = 0,57 m)

COMPROVACIÓ DE RESISTÈNCIA

· Pp Rajola hidràulica d’espessor 3cm amb morter inclòs = 0,50 KN/m² · 0,57 m = 0,285 KN/m

σ ≤ σfmd = kmod · (σfmk / γM)

NO COMPLEIX

3

· Pp Subbase de sorra (16,5 KN/m ) d’espessor 3cm = 0,50 KN/m2 · 0,57 m = 0,285 KN/m
· Pp Materials de rebuig (15 KN/m3) Secció mesurada = 0,031 m² · 15 KN/m3 = 0,465 KN/m

on kmod = 0,6 és el coef. de correcció de la durada segons Classe de servei 1

· Pp Volta de maó (18 KN/m3) d’espessor 3cm = 0,54 KN/m² · 0,43 m = 0,232 KN/m

on σfmk = 18.000 KN/m2 és la resistència característica a flexió de la fusta C-18

(43cm = perímetre d’arc de volta per a cada intereix)

on γM = 1,3

· Sq Ús = 2 KN/m² · 0,570 m = 1,140 KN/m
σfmd = kmod · (σfmk / γM) = 0,6 · 18.000 / 1,3 = 8.307,692 KN/m2
ΣPp = (0,285 + 0,285 + 0,465 + 0,232) x γM

on γM= 1,35

ΣPp = 1,267 KN/m² · 1,35 = 1,710 KN/m

Md = (q·L2) / 8 = (3,420·4,852) / 8 = 10,056 KN/m
Mòdul de resistència
Wnec = (b·h2) / 6 = (0,15·0,192) / 6 = 9,025·10-4 m3

ΣSq = 1,140 x γM
ΣSq = 1,140 KN/m² · 1,5 = 1,710 KN/m

on γM= 1,5
σ = Md / Wnec = 10,056 / 9,025·10-4 = 11.142,382 KN/m2 > 8.307,692 KN/m2

NO COMPLEIX

q = 1,710 + 1,710 = 3,420 KN/m

39

COMPROVACIÓ DEL FORJAT P1 RIERA (HABITACIÓ 1)

COMPROVACIÓ DE LA DEFORMACIÓ
L = 1,61 m
f = (5·q·L4) / (E·I·384) ≤ L/400

L/400 = 0,0403 m

I = (b·h3) / 12 = (0,15·0,193) / 12 = 8,2574·10-5 m4
Mòdul de deformació E de la fusta serrada C-18 segons taula E.1 CTE-SE-M = 9.000.000 KN/m2
f = (5·3,44·1,614) / (9.000.000·8,574·10-5·384) = 3,950·10-4 m > 0,0403 m

COMPLEIX

Habitació 1 : Habitació que dóna a façana Principal.
COMPROVACIÓ DE RESISTÈNCIA
Conjunt d'accions a tenir en compte: (i = 0,58 m)
· Pp Rajola hidràulica d’espessor 3cm amb morter inclòs = 0,50 KN/m² · 0,58 m = 0,290 KN/m

σ ≤ σfmd = kmod · (σfmk / γM)

· Pp Subbase de sorra (16,5 KN/m3) d’espessor 3cm = 0,50 KN/m2 · 0,58 m = 0,290 KN/m
· Pp Materials de rebuig (15 KN/m3) Secció mesurada = 0,032 m² · 15 KN/m3 = 0,480 KN/m

on kmod = 0,6 és el coef. de correcció de la durada segons Classe de servei 1

· Pp Volta de maó (18 KN/m3) d’espessor 3cm = 0,54 KN/m² · 0,43 m = 0,232 KN/m

on σfmk = 18.000 KN/m2 és la resistència característica a flexió de la fusta C-18
on γM = 1,3

(43cm = perímetre d’arc de volta per a cada intereix)
· Sq Ús = 2 KN/m² · 0,580 m = 1,160 KN/m

σfmd = kmod · (σfmk / γM) = 0,6 · 18.000 / 1,3 = 8.307,692 KN/m2

ΣPp = (0,290 + 0,290 + 0,480 + 0,232) x γM

on γM= 1,35

Md = (q·L2) / 8 = (3,484·1,612) / 8 = 1,129 KN/m
Mòdul de resistència

ΣPp = 1,292 KN/m² · 1,35 = 1,744 KN/m

Wnec = (b·h2) / 6 = (0,15·0,192) / 6 = 9,025·10-4 m3
ΣSq = 1,160 x γM
ΣSq = 1,160 KN/m² · 1,5 = 1,740 KN/m

on γM= 1,5
σ = Md / Wnec = 1,129 / 9,025·10-4 = 1.250,960 KN/m2 > 8.307,692 KN/m2

COMPLEIX

q = 1,744 + 1,744 = 3,484 KN/m
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COMPROVACIÓ DEL FORJAT P1 RIERA (HABITACIÓ 2)

COMPROVACIÓ DE LA DEFORMACIÓ
L = 2,44 m
f = (5·q·L4) / (E·I·384) ≤ L/400

L/400 = 0,0061 m

I = (b·h3) / 12 = (0,15·0,193) / 12 = 8,574·10-5 m4
Mòdul de deformació E de la fusta serrada C-18 segons taula E.1 CTE-SE-M = 9.000.000 KN/m2
f = (5·3,397·2,444) / (9.000.000·8,574·10-5·384) = 0,0203 m > 0,0061 m

COMPLEIX

Habitació : Habitació que dóna a façana Posterior.
COMPROVACIÓ DE RESISTÈNCIA
Conjunt d'accions a tenir en compte: (i = 0,56 m)
· Pp Rajola hidràulica d’espessor 3cm amb morter inclòs = 0,50 KN/m² · 0,56 m = 0,280 KN/m

σ ≤ σfmd = kmod · (σfmk / γM)

· Pp Subbase de sorra (16,5 KN/m3) d’espessor 3cm = 0,50 KN/m2 · 0,56 m = 0,280 KN/m
· Pp Materials de rebuig (15 KN/m3) Secció mesurada = 0,032 m² · 15 KN/m3 = 0,480 KN/m

on kmod = 0,6 és el coef. de correcció de la durada segons Classe de servei 1

· Pp Volta de maó (18 KN/m3) d’espessor 3cm = 0,54 KN/m² · 0,43 m = 0,232 KN/m

on σfmk = 18.000 KN/m2 és la resistència característica a flexió de la fusta C-18
on γM = 1,3

(43cm = perímetre d’arc de volta per a cada intereix)
· Sq Ús = 2 KN/m² · 0,560 m = 1,120 KN/m

σfmd = kmod · (σfmk / γM) = 0,6 · 18.000 / 1,3 = 8.307,692 KN/m2
ΣPp = (0,280 + 0,280 + 0,480 + 0,232) x γM

on γM= 1,35

Md = (q·L2) / 8 = (3,397·2,442) / 8 = 2,530 KN/m
Mòdul de resistència

ΣPp = 1,272 KN/m² · 1,35 = 1,717 KN/m

Wnec = (b·h2) / 6 = (0,15·0,192) / 6 = 9,025·10-4 m3
ΣSq = 1,120 x γM
ΣSq = 1,120 KN/m² · 1,5 = 1,680 KN/m

on γM= 1,5
σ = Md / Wnec = 2,530 / 9,025·10-4 = 2.803,324 KN/m2 > 8.307,692 KN/m2

COMPLEIX

q = 1,717 + 1,680 = 3,397 KN/m
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2.4 PLÀNOLS DE L’ESTAT ACTUAL

-

EA-00 Æ Situació i Emplaçament

-

EA-01 Æ Plantes Distribució

-

EA-02 Æ Plantes Distribució

-

EA-03 Æ Plantes Cotes

-

EA-04 Æ Plantes Cotes

-

EA-05 Æ Seccions Transversals

-

EA-06 Æ Seccions Transversals

-

EA-07 Æ Seccions Transversals

-

EA-08 Æ Secció Longitudinal L1-L1’

-

EA-09 Æ Secció Longitudinal L2-L2’

-

EA-10 Æ Secció Longitudinal L3-L3’

-

EA-11 Æ Secció Longitudinal L4-L4’

-

EA-12 Æ Estructura Plantes i Detalls

-

EA-13 Æ Estructura Plantes, Secció i Detalls

-

EA-14 Æ Plantes Materials

-

EA-15 Æ Plantes Enderroc

-

EA-16 Æ Plantes Desmuntatge

-

EA-17 Æ Plantes Obra Nova
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PROCESSOS PATOLÒGICS

- INFORME
- PREDIAGNOSI
- IDENTIFICACIÓ DE LES LESIONS
(FITXES DE PROCESSOS PATOLÒGICS)
- PLÀNOLS DE PROCESSOS PATOLÒGICS

1. PROCESSOS PATOLÒGICS

1.1.2 DADES GENERALS DE L’EDIFICI
•

EDIFICI:
Habitatge Unifamiliar entre mitgeres

•

ADREÇA:
Església nº16 i Riera Bisbe Pol, nº 63

•

ANY DE CONSTRUCCIÓ:
Segons les dades del cadastre l’any de construcció va ser aproximadament l’any
1860.

•

PROVÍNCIA:
Barcelona

•

MUNICIPI:
Arenys de Mar

•

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
662,52 m2

•

SUPERFÍCIE DEL SÒL:
243,41 m2

1.1 INFORME
1.1.1 ENCÀRREC

El present dictamen ha estat elaborat pels estudiants d’Arquitectura Tècnica Arnau
Tornero Calixto i Marta Badia Calvente a requeriment del treball final de carrera, de l’habitatge de
c/ de L’Església nº16 i Riera Bisbe Pol nº 63, Arenys de Mar, Barcelona, amb motiu
d’empitjorament d’unes lesions ja existents i l’aparició de noves.

Paral·lelament de l’estudi d’aquests processos patològics, també s’encarrega a un estudi
de tot l’habitatge, per tal de trobar lesions que en un futur podran ser importants.

L’objectiu d’aquest dictamen és fer una intervenció i solucionar alhora totes les lesions i
les causes d’aquestes per no destorbar el màxim de temps la funcionalitat de l’habitatge.

L’objecte i motiu de la direcció és de disposar d’un procés d’intervenció que sigui lo màxim
d’eficaç i que garanteixi una correcta funcionalitat de tot l’habitatge durant anys.

2

FONAMENTS:

1.1.3 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI:

Per la data de construcció de la vivenda, els antecedents d’aquesta tipologia de casa i
Estem davant d’un habitatge amb una tipologia coneguda com a casa de cos: Format per
Planta baixa més 2 Plantes pis.

l’observació d’altres vivendes dels voltants, em de suposar que els fonaments estan formats per
una sabata correguda que transcorre per sota dels murs estructurals. Els fonaments són
construïts amb blocs de pedra, probablement granit, units amb morter de calç, tenen el mateix

Per una banda consta de la vivenda principal amb la façana davantera encarada al Sud-Oest
(c/Església nº16), es considerat l’edifici principal perquè va ser el primer en construir-se.

gruix que els murs estructurals o com a molt 15cm més amples, amb un total d’entre 20 cm i 60
cm.

Posteriorment va edificar-se el cos secundari que l’anomenarem annexa i dóna al c/Riera Bisbe
Pol nº63.

Moltes cases de cós estan edificades uns 40 cm. per sota de la rasant del carrer. No és el
nostre cas, ja que aquesta està construïda per sobre de la rasant. La raó d’això, pel que es diu al

Es van ajuntar les cases, és va formar un sol habitatge de les dues, aquesta unió es va dur a

poble, és que d’aquesta manera, en cas de riuada, l’aigua té més dificultat per entrar a casa. I

terme a través de la Planta Baixa comunicant-les per la cuina i l’eixida, i a través de la Planta

això es pot observar en la majoria de cases d’Arenys que estan situades davant de les rieres, i

Primera per la terrassa.

fins i tot a les que no ho estan. Les cases que estan construïdes per sota de la rasant, per evitar
les inundacions incorporen una mitja porta, es tracta d’una fusta d’uns 70 cm d’alçada que es
col·locava al portal arran de la línea de façana mitjançant unes guies.

1.1.4 SISTEMA CONSTRUCTIU C/ DE L’ESGLÉSIA nº 16

ESTRUCTURA VERTICAL:
SUPERFÍCIES:
L’estructura de l’edifici està composta per murs de càrrega bàsicament fets de granit.
L’habitatge està format per Planta Baixa més dues Plantes Pis:
Les parets entre mitgeres són també murs de càrrega fets de granit, amb una barreja de
sorra amb morter de calç que feia de capa adherent i finalment l’acabat interior és un arrebossat
PLANTES

SUP. ÚTILS

PLANTA BAIXA

91,28 m

PLANTA PRIMERA

81,61 m2

PLANTA SEGONA

73,10 m2

TOTAL

de guix.
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ESTRUCTURA HORITZONTAL:

245,99 m²
Els forjats són de bigues de fustes i de volta catalana, el reomplert no es coneix, però
segons el sistema constructiu que s’utilitzava generalment a l’època que data aquest edifici, deu
ser runa i elements sobrers de l’obra, les bigues estan recolzades a les parets estructurals
paral·leles a la façana. Sobre d’aquests elements trobem una capa de morter i l’acabat amb
rajoles hidràuliques.

3

FAÇANES:

DADES GRÀFIQUES

Les façanes es troben arrebossades amb morter, les finestres i els balcons són de fusta,
amb vidre senzill sense persianes, i els balcons disposen d’unes baranes de ferro; els brancals
de portes i finestres de la façana principal i posterior són executades amb pedra natural.

Planta Baixa

Planta Primera

Planta Segona

Planta Coberta

COBERTA:

La coberta és a dues aigües, amb acabat de teula àrab. Les bigues estan disposades
paral·leles a la façana principal. En elles s’hi recolzen les llates de fusta. Damunt de les llates hi
ha peces ceràmiques de 25 cm d’ample aproximadament. La llargada d’aquestes peces i el gruix
no s’han pogut comprovar, però se suposa una llargada igual a l’intereix de les llates i un gruix
d’uns 2-3cm aproximadament.
Entre les peces ceràmiques i les teules no s’ha pogut comprovar tampoc si existeix, o no,
algun altre element. El que sí que es pot dir és que, degut al nombre de goteres que hi ha a
coberta, es creu que no hi ha cap element entremig i que les teules van recolzades damunt de les
peces ceràmiques, potser fixades amb algun tipus de morter.

TANCAMENTS I DIVISÒRIES:

El gruix dels envans és de 5 cm a tota la vivenda excepte al lavabo i al safareig de
Planta Baixa, on fan 10 cm. Estan realitzats de maó revestit a les dues cares amb morter de calç,
una capa fina de guix i pintat.
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1.1.5 SISTEMA CONSTRUCTIU C/ RIERA BISBE POL nº 63

ESTRUCTURA VERTICAL:

L’estructura de l’edifici està composta per murs de càrrega fets de granit.
SUPERFÍCIES:
Parets entre mitgeres formades per murs de càrrega fets de granit, amb una barreja de
L’habitatge està format per Planta Baixa més dues Plantes Pis:

sorra amb morter de calç que feia de capa adherent i finalment l’acabat interior és un arrebossat
de guix.

PLANTES

SUP. ÚTILS
ESTRUCTURA HORITZONTAL:

PLANTA BAIXA

87,70 m²

PLANTA PRIMERA

82,72 m²

PLANTA SEGONA

73,61 m²

Els forjats són de bigues de fustes i de volta catalana, el reomplert no es coneix, però

PLANTA ALTELL

5,65 m²

segons el sistema constructiu que s’utilitzava generalment a l’època que data aquest edifici, deu

249,67 m²

ser runa i elements sobrers de l’obra, les bigues estan recolzades a les parets estructurals

TOTAL

paral·leles a la façana. Sobre d’aquests elements trobem una capa de morter i l’acabat amb
rajoles hidràuliques.
FONAMENTS:

L’estructura horitzontal de planta segona es una coberta inclinada. Els dos extrems
laterals desaigüen cap a l’exterior, i el cos de la caixa d’escala que està més elevat, desaigua cap

Per la data de construcció de la vivenda, els antecedents d’aquesta tipologia de la casa i

a la façana posterior.

l’observació d’altres vivendes dels voltants, em de suposar que els fonaments estan formats per

A Planta Baixa, a tot el que forma el cos principal de l’edifici, hi ha un fals sostre, és la part

una sabata correguda que transcorre per sota dels murs estructurals. Els fonaments són

que antigament havia estat una botiga. L’escala està formada per forjats que formen la volta

construïts amb blocs de pedra, probablement granit, units amb morter de calç, tenen el mateix

catalana.

gruix que els murs estructurals o com a molt 15cm més amples, amb un total entre 20 cm i 60

Hi ha actuacions prèvies que s’han intervingut amb anterioritat que explicarem en el
següent punt.

cm.

Moltes cases de cós estan edificades uns 40 cm. per sota de la rasant del carrer. No és el
nostre cas, ja que aquesta està construïda per sobre de la rasant. La raó d’això, pel que es diu al

FAÇANES:

poble, és que d’aquesta manera, en cas de riuada, l’aigua té més dificultat per entrar a casa. I
això es pot observar en la majoria de cases d’Arenys que estan situades davant de les rieres, i

Les façanes es troben arrebossades amb morter, les finestres i els balcons són de fusta,

fins i tot a les que no ho estan. Les cases que estan construïdes per sota de la rasant, per evitar

amb vidre senzill sense persianes, i els balcons disposen d’unes baranes de ferro; els brancals

les inundacions incorporen una mitja porta, es tracta d’una fusta d’uns 70 cm d’alçada que es

de portes i finestres de la façana principal i posterior són executades amb pedra natural.

col·locava al portal arran de la línea de façana mitjançant unes guies.
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COBERTA:

DADES GRÀFIQUES

La coberta és a dues aigües, amb acabat de teula àrab. Les bigues estan disposades
paral·leles a la façana principal. En elles s’hi recolzen les llates de fusta. Damunt de les llates hi
ha peces ceràmiques de 25 cm d’ample aproximadament. La llargada d’aquestes peces i el gruix

Planta Baixa

Planta Primera

Planta Segona

Planta Altell

no s’han pogut comprovar, però se suposa una llargada igual a l’intereix de les llates i un gruix
d’uns 2-3cm aproximadament.
Entre les peces ceràmiques i les teules no s’ha pogut comprovar tampoc si existeix, o no,
algun altre element. El que sí que es pot dir és que, degut al nombre de goteres que hi ha a
coberta, es creu que no hi ha cap element entremig i que les teules van recolzades damunt de les
peces ceràmiques, potser fixades amb algun tipus de morter o no.
La coberta que dona a la façana principal va ser reformada i intervinguda prèviament,
explicarem en el següent punt.

TANCAMENTS I DIVISÒRIES:

El gruix dels envans és de 5 cm a tota la vivenda excepte al lavabo i al safareig de
Planta Baixa, on fan 10 cm. Estan realitzats de maó revestit a les dues cares amb morter de calç,
una capa fina de guix i pintat.
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Esmentarem les lesions intervingudes per poder tenir nocions més concretes de l’habitatge:

1.2 PREDIAGNÒSI
•
El període de visites a aquest habitatge ha estat regular cada 15 dies des de la data de

Filtracions a la coberta (goteres) de planta segona de tot l’habitatge, tant del principal
com de l’annex, per mancança de capa d’impermeabilitat i per deteriorament amb el pas

matriculació del projecte al febrer del 2008.

del temps sense cap mena de manteniment:
Només es van reparar les parts puntuals on hi havia les filtracions, és van canviar les

1.2.1 DADES AMBIENTALS DE L’EDIFICI:

teules i peces ceràmiques que estiguessin trencades per unes de noves. A la terrassa de
Planta Segona i Planta primera de l’habitatge per evitar també aquesta mateixa lesió es

Situació geogràfica: Comarca del Maresme.

va haver d’aplicar una pintura impermeabilitzant de clorocauxo.

Altitud: 7 metres a façana Riera Bisbe Pol (font Ajuntament)
Humitat relativa mitjana: 71.5% (font: Servei Meteorològic d’Arenys de Mar)

•

Correcció de la fletxa de les bigues de fusta, influïda per la humitat de la coberta i per la

Temperatures màximes i mínimes absolutes: 38.5 ºC (any 2003) i –4.5 ºC (any 1985)

càrrega d’aquesta al llarg del temps. La seva intervenció va ser posar una IPN a sota de

Precipitació mitjana: 625mm

les bigues per fer un tall de llum, falcant la diferència d’alçades de la fletxa amb la biga.
2

Irradiació Global mitjana diària: 15.0 MJ/ m (any 2005)
Contaminació: L’habitatge principal i annex es troba situat al casc antic del poble. El

•

Una altre actuació va ser una sèrie reforços dels encastaments de les bigues, col·locació

carrer de l’Església no és gaire transitat, però ambientalment té molta importància l’efecte

de varis reforços en les bigues per la seva excessiva flexió. Aquets reforços consten

de la proximitat del mar (menys de 5 Km) i, per tant, la relació directa amb la corrosió

d’unes lames d’acer unides mecànicament a les bigues i encastades a les parets.

causada pels clorurs. Pel que fa a l’annex, habitatge es troba en una àrea metropolitana

Hi ha bigues que tenen reforços només als extrems, d’una longitud mitjana de 0,30, 0,5 i

de zona bastant densa, és un lloc de circulació fluida ja que dona accés a l’autopista.

fons i tot d’ 1,00 metre aproximadament, però d’altres, el reforç és continu en tota la seva
llum o nomes el reforç està en el centre de la biga.

1.2.2 ESTAT ACTUAL GENERAL DE L’EDIFICI:

•

Reposicions dels encastaments de les bigues. Van repicar els trobaments, anivellar la
zona (no sabem amb certesa amb quin tipus de material), i per finalitzar es va reomplir

Primerament destacar que la vivenda no està ocupada diàriament sinó de manera

amb morter sense retracció. Es desconeix també si es varen col·locar alguns connectors

ocasional. Això ha provocat una deixadesa més extrema que la habitual en vivendes d’aquesta

entre els paraments i les bigues de fusta.

tipologia.
•
L’habitatge no presenta un estat òptim. Hem d’esmentar que s’havien fet intervencions

També s’observen falques en algunes llates. Aquestes falques són de fusta i reforcen el
recolzament de les llates.

prèvies a aquest dictamen d’algunes lesions puntuals. El que es va fer va ser solucionar la lesió
per a tenir una correcta funcionalitat de l’habitatge.
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1.2.3 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

Reforços Planta Coberta

Reforços Coberta Planta Segona c/Riera Bisbe Pol

Reforç Forjat Planta Primera c/Riera Bisbe Pol. Col·locació de biga talla llum amb un calze.

8

Caps de Bigues en coberta planta segona de c/Església

Impermeabilització de pintura de clorocauxo

Filtracions per la Coberta de Plant Segona de c/de l’Església

Caps de Bigues en coberta planta segona de c/Riera Bisbe Pol
Filtracions per la Coberta de Plant Segona de c/Riera Bisbe Pol

Coberta planta segona
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1.3 IDENTIFICACIÓ DE LES LESIONS

-Eflorescència.
-Oxidació i corrosió.
-Organismes vius.

LESIONS FÍSIQUES
Són totes aquelles on la problemàtica patològica es produeix a causa d’un fenomen físic
com les gelades i les condensacions o partícules de dipòsit entre altres; i normalment, la seva
evolució dependrà també d’aquests processos físics. Les lesions que queden englobades dintre
d’aquest grup són:

-Humitats per filtració, per capil·laritat i accidentals.
-Erosions físiques o atmosfèriques.
-Brutícia: per dipòsit o per rentat diferencial.

LESIONS MECÀNIQUES
Encara que les lesions mecàniques es podrien englobar dintre de les lesions físiques
perquè són produïdes per aquestes, són considerades un grup diferent degut a la seva
importància. La lesió mecànica es definida pel predomini d’una acció mecànica que provoca
moviments, desgast, obertures, o separacions de materials o elements constructius. Les lesions
que queden englobades dintre aquest grup són:

-Deformacions: Vinclaments, enguerximent o desplomament.
-Esquerdes.
-Fissures.
-Despreniments.
-Erosió mecànica.

LESIONS QUÍMIQUES
Són les lesions que apareixen com a conseqüència d’un procés patològic de caràcter
químic. Encara que la sintomatología d’aquestes lesions és semblant a les de les lesions físiques
i mecàniques, no tenen cap relació en la seva causa. L’origen d’aquestes lesions està en la
presència de sals, àcids o àlcalis que al reaccionar químicament produeix descomposició en els
materials afectats. Les lesions que queden englobades dintre aquest grup són:
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ARREBOSSAT CAIGUT

REF:AC-1
Es tracta de la separació del material d’acabat de l’element de suport. Sol venir
provocada per lesions prèvies com fissures, esquerdes, filtracions o corrosió. Les causes
poden ser variades, però existeixen uns factors rellevants, entre els quals, el que més
ens afecta és l’antiguitat de l’edifici. Aquest factor comporta la pèrdua de les
característiques intrínseques dels materials.

3. FOTOGRAFIES

1. LOCALITZACIÓ: Lloses de balcons i ràfecs de les finestres de façana.
2. SITUACIÓ

Balcó façana posterior habitatge c/Església

Balcó façana posterior habitatge c/Riera Bisbe Pol

Secció 12-12’

Secció 7-7’

Alçat c/Bisbe Pol

Alçat c/Església

Finestres façana principal habitatge c/Església
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ
En la zona dels cantos i les lloses dels
balcons, tant en façanes principals com a
les posteriors, el revestiment s’ha anat
desprenent poc a poc al llarg del temps,
sense haver-se fet cap intervenció prèvia.

5. CAUSES
Directes:
-L’aigua pren contacte amb la superfície de
la llosa de balcó pel fenomen de la tensió
superficial. Aquest entumeix l’arrebossat i
provoca despreniments.
Indirectes:
-La manca de goteró al balcó dificulta la
correcta evacuació de l’aigua.
-La falta de capa impermeabilitzant al balcó.
-La falta de manteniment. Ja que és una
part sensible, s’hauria de parar més atenció.

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ
-El frontal de la llosa del balcó es repicarà
fins la base ferma allà on el material estigui
mes degradat (repicat selectiu de les zones
afectades).
-Recomposició dels volums amb morter
reparador.
-Aplicació de monocapa igual que la resta
de la façana.
-Pel que fa al paviment dels balcons, es
repicarà la capa de morter actual.
Posteriorment
es
passarà
a
la
regularització de la superfície amb una
xapa de morter per formació de pendents.
Impermeabilització de la llosa per la part
superior amb una làmina asfàltica
polimèrica. Finalment col·locació del nou
paviment.
-Col·locació de peces trencaaigües en llosa
de balcó.

7. MANTENIMENT
Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
oxidacions d’elements metàl·lics.
Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
dilatació, i el material de segellat de juntes
entre fusteria i parets.
Cada 5 anys
-Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
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ARREBOSSAT CAIGUT

REF:AC-2
Es tracta de la separació del material d’acabat de l’element de suport. Sol venir
provocada per lesions prèvies com fissures, esquerdes, filtracions o corrosió. Les causes
poden ser variades, però existeixen uns factors rellevants, entre els quals, el que més
ens afecta és l’antiguitat de l’edifici. Aquest factor comporta la pèrdua de les
característiques intrínseques dels materials.

3. FOTOGRAFIES

1. LOCALITZACIÓ: Despreniments de l’acabat superficial dels paraments verticals
a les façanes principals de les dues vivendes.
2. SITUACIÓ

Façana principal c/ de l’Església

Alçat c/Bisbe Pol

Alçat c/Església

Façana principal c/ Riera Bisbe pol
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

5. CAUSES

Els revestiments de les façanes Directes:
principals estan en mal estat, alguns ja -Els despreniments són provocats per
l’acció dels agents atmosfèrics. La pluja
s’han després del suport.
entumeix l’acabat i es formen fissures. Per
aquestes fissures entra l’aigua que es
.
diposita en els microespais que queden
entre el suport i l’acabat. Quan l’aigua
s’evapora queden les sals, que al
cristal·litzar-se
provoquen
moviments
perpendiculars al pla de l’acabat.
Indirectes:
-La falta de manteniment.
6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

7. MANTENIMENT

Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
-Repicat de la totalitat dels paraments de oxidacions d’elements metàl·lics.
façana, fins a trobar la base ferma.
-Simulació de motllures amb Porexpan Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
segons disseny original.
-Aplicació d’un nou revestiment de dilatació, i el material de segellat de juntes
monocapa, amb una base de malla de fibra entre fusteria i parets.
de vidre, acabat de color sorra tal i com
Cada 5 anys
correspon a la tipologia de la zona.
-Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
Degut a les múltiples lesions que afecten
als paraments, serà substituït en la totalitat
el seu acabat superficial, amb les següents
característiques:

Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
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ARREBOSSAT CAIGUT
REF:AC-3
Es tracta de la separació del material d’acabat de l’element de suport. Sol venir
provocada per lesions prèvies com fissures, esquerdes, filtracions o corrosió. Les causes
poden ser variades, però existeixen uns factors rellevants, entre els quals, el que més
ens afecta és l’antiguitat de l’edifici. Aquest factor comporta la pèrdua de les
característiques intrínseques dels materials.
1. LOCALITZACIÓ: Despreniments de l’acabat superficial de tots els paraments
verticals exteriors excepte els de façanes principals.
2. SITUACIÓ

Secció L2-L2’

3. FOTOGRAFIES

Secció L1-L1’

Secció T8-T8’

Secció T9-T9’

Muret del terrat de planta primera habitatge c/ de L’Església
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ
Els revestiments de les façanes exteriors
de vivendes excepte les façanes principals
estan en mal estat, alguns ja s’han després
del suport.

5. CAUSES
Directes:
-Els despreniments són provocats per
l’acció dels agents atmosfèrics. La pluja
entumeix l’acabat i es formen fissures. Per
aquestes fissures entra l’aigua que es
diposita en els microespais que queden
entre el suport i l’acabat. Quan l’aigua
s’evapora queden les sals, que al
cristal·litzar-se
provoquen
moviments
perpendiculars al pla de l’acabat.
Indirectes:
-La falta de manteniment.

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

Muret del terrat de planta segona habitatge c/Riera Bisbe Pol

Façana posterior de l’habitatge c/Riera Bisbe Pol

7. MANTENIMENT

Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
-Repicat selectiu de les zones despreses oxidacions d’elements metàl·lics.
i/o en mal estat fins a trobar la base ferma.
-Recomposició de volums amb morter Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
reparador.
-Aplicació en les zones repicades malla de dilatació, i el material de segellat de juntes
fibra de vidre amb recobriment antiàlcalis entre fusteria i parets.
de PVC i regularització d’aquesta amb
Cada 5 anys
morter de reparació.
-Pintat en la totalitat dels paraments -Fer comprovar per un especialista les
verticals amb una mà de fons fixador, i fixacions d’aplacats, cornises i elements
acabat amb dues mans de resines sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
siloxàniques.
Degut a les múltiples lesions que afecten
als paraments, serà substituït parcialment
el seu acabat superficial, amb les següents
característiques:

Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
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ARREBOSSAT CAIGUT

REF:AC-4
Es tracta de la separació del material d’acabat de l’element de suport. Sol venir
provocada per lesions prèvies com fissures, esquerdes, filtracions o corrosió. Les causes
poden ser variades, però existeixen uns factors rellevants, entre els quals, el que més
ens afecta és l’antiguitat de l’edifici. Aquest factor comporta la pèrdua de les
característiques intrínseques dels materials.

3. FOTOGRAFIES

1. LOCALITZACIÓ: Despreniment del revestiment de paraments verticals a l’interior
de les dues vivendes.
2. SITUACIÓ

Secció T1-T1’

Secció T6-T6’

Secció L1-L1’

Paraments interiors de l’habitatge del c/ de l’Església

Paraments interiors de l’habitatge del c/ de l’Església
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

5. CAUSES

Els
revestiments
dels
paraments Directes:
interiors de l’habitatge estan en mal estat, - El despreniment són provocats per
l’humitat absorbida pels paraments, ja sigui
alguns ja s’han desprès del suport.
per humitat capil·laritat o filtració.
Indirectes:
-La falta de manteniment.
6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ
-Repicat selectiu de les zones despreses
i/o en mal estat fins a trobar la base ferma.
-Recomposició de volums amb morter
reparador.
-Aplicació en les zones repicades i/o amb
fissures malla de fibra de vidre amb
recobriment
antiàlcalis
de
PVC
i
regularització d’aquesta amb morter de
reparació.
-Pintat en la totalitat dels paraments
verticals amb una mà de fons fixador, i
acabat amb dues mans de pintura plàstica.
-Hi hauran alguns paraments verticals que
haurem d’enderrocar i fer-los de nou, seran
de plaques de cartró-guix, com a motiu de
la proposta de la nova distribució.

7. MANTENIMENT
Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
oxidacions d’elements metàl·lics.
Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
dilatació, i el material de segellat de juntes
entre fusteria i parets.
Cada 5 anys
-Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
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BIGA TRENCADA
REF:BT
Aquesta lesió es presenta d’una forma molt particular en els elements estructurals de
fusta que han sofert canvis bruscos de temperatura, humitat, i també per l’alteració en el
règim de càrregues. Degut això apareixen una sèrie de ranures en sentit longitudinal, ja
sigui parcial o a lo llarg de la biga.
1. LOCALITZACIÓ: Planta segona (coberta) habitatge de la Riera Bisbe pol.
2. SITUACIÓ

Planta segona

3. FOTOGRAFIES

Coberta de Planta Segona c/Riera Bisbe Pol

Coberta de l’habitatge del c/Riera Bisbe Pol
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ
Les bigues presentes fissures en sentit
longitudinal. Neixen al cap de la biga i
tenen un petit recorregut que no arriba a la
meitat d’aquesta.

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

5. CAUSES
Directes:
-Aqueta lesió es presenta generalment quan
la biga ha esgotat la seva capacitat portant i
comença a fallar. També pot venir donat per
canvis bruscos d’humitat.

7. MANTENIMENT

Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
-El material d’acabat superior de la nova oxidacions d’elements metàl·lics.
coberta serà de teula àrab, intentant
reutilitzar el màxim de peces possibles de Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
la coberta existent.
-Les teules aniran recolzades sobre dilatació, i el material de segellat de juntes
plaques tipus onduline que també fan la entre fusteria i parets.
funció d’impermeabilitzant.
-Sota la impermeabilització es col·locaran Cada 5 anys
panells sandwich, d’aglomerat hidrofugant, -Fer comprovar per un especialista les
polietilè extrusionat i acabat interior de fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
fusta.
-L’estructura de suport estarà formada per de les pintures exteriors.
unes noves bigues de fusta de secció
Cada 15 anys
rectangular.
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
Degut a les múltiples lesions que afecten
a la coberta, serà substituïda en la seva
totalitat, amb una coberta de les següents
característiques:
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BRUTÍCIA RENTAT DIFERENCIAL

REF:BR-1
Es tracta del dibuix format per la pluja i les partícules de pols arrossegades sempre pel
mateix camí sobre un parament.

3. FOTOGRAFIES

1. LOCALITZACIÓ: Lloses de balcons i ràfecs de les finestres de façanes.
2. SITUACIÓ

Balcó façana posterior habitatge c/Església

Secció 12-12’

Secció 7-7’

Alçat c/Bisbe Pol

Alçat c/Església

Balcó façana posterior habitatge c/Riera Bisbe Pol

Finestres façana posterior habitatge c/Església
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ
La zona dels cantos i les lloses dels
balcons, tant en façanes principals com a
les posteriors, presenten uns dibuixos de
partícules arrossegades per l’aigua que
deixen el parament brut.
En alguns casos es presenten taques
d’òxid, produïdes pel regalim de les aigües
pluvials que passen primer per un element
metàl·lic.
6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ
-El frontal de la llosa del balcó es repicarà
fins la base ferma allà on el material estigui
mes degradat (repicat selectiu de les zones
afectades).
-Recomposició dels volums amb morter
reparador.
-Aplicació de monocapa igual que la resta
de la façana.
-Col·locació de peces trencaaigües en
finestra i llosa de balcó.

5. CAUSES
Directe:
-La taca de brutícia que deixa l’aigua al
regalimar per la superfície.
Indirecte:
-Manca de trencaaigües en lloses i ràfegs.

7. MANTENIMENT
Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
oxidacions d’elements metàl·lics.
Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
dilatació, i el material de segellat de juntes
entre fusteria i parets.
Cada 5 anys
-Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
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BRUTÍCIA RENTAT DIFERENCIAL

REF:BR-2
Es tracta del dibuix format per la pluja i les partícules de pols que arrossegades sempre
pel mateix camí sobre un parament.

3. FOTOGRAFIES

1. LOCALITZACIÓ: Brutícia a l’acabat superficial dels murs mitjaners i murets de
terrasses.
2. SITUACIÓ

Secció L1-L1’

Secció L2-L2’

Paraments mitgers dels dos habitatges
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

5. CAUSES

La zona superficial dels murs mitjaners i Directe:
murets de terrasses presenten uns -La taca de brutícia que deixa l’aigua al
dibuixos de partícules arrossegades per regalimar per la superfície.
l’aigua que deixen el parament brut.
Indirecte:
En alguns cassos es presenten taques -La taca de brutícia que deixa es per la
d’òxid, produïdes pel regalim de les aigües manca de cubremuros.
pluvials que passen primer per un element
metàl·lic.
6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ
-Repicat selectiu de les zones despreses
i/o en mal estat fins a trobar la base ferma.
-Recomposició de volums amb morter
reparador.
-Aplicació en les zones repicades malla de
fibra de vidre amb recobriment antiàlcalis
de PVC i regularització d’aquesta amb
morter de reparació.
-Pintat en la totalitat dels paraments
verticals amb una mà de fons fixador, i
acabat amb dues mans de resines
siloxàniques.

7. MANTENIMENT
Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
oxidacions d’elements metàl·lics.
Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
dilatació, i el material de segellat de juntes
entre fusteria i parets.
Cada 5 anys
-Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
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BRUTÍCIA PER DIPÒSIT

REF:BD-1
Es produeix quan es dipositen partícules de pols en suspensió a l’atmosfera sobre la
superfície dels materials. La brutícia és més important sobre elements molt porosos.

3. FOTOGRAFIES

1. LOCALITZACIÓ: A les dues façanes principals dels habitatges.
2. SITUACIÓ

Façana principal c/ Església

Alçat c/ Bisbe Pol

Alçat c/ Església

Façana principal c/Riera Bisbe Pol
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

5. CAUSES

En les façanes principals es troben Directe:
partícules dipositades al llarg temps que -El dipòsit s’ha produït perquè el material on
va a parar la brutícia és porós, quan més
embruten els paraments.
porós sigui, més brutícia s’acumula.
Indirectes:
-La falta de manteniment és la causa
principal d’aquesta lesió.
6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

7. MANTENIMENT

Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
-Repicat de la totalitat dels paraments de oxidacions d’elements metàl·lics.
façana, fins a trobar la base ferma.
-Aplicació d’un nou revestiment de Cada any
monocapa, amb una base de malla de fibra -Revisar per un especialista les juntes de
de vidre, acabat de color sorra tal i com dilatació, i el material de segellat de juntes
entre fusteria i parets.
correspon a la tipologia de la zona.
Degut a les múltiples lesions que afecten
als paraments, serà substituït en la totalitat
el seu acabat superficial, amb les següents
característiques:

Cada 5 anys
-Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.

26

BRUTÍCIA PER DIPÒSIT

REF:BD-2
Es produeix quan es dipositen partícules de pols en suspensió a l’atmosfera sobre la
superfície dels materials. La brutícia és més important sobre elements molt porosos.

3. FOTOGRAFIES

1. LOCALITZACIÓ: A tots els paraments verticals exteriors excepte els de façanes
principals.
2. SITUACIÓ

Paraments exteriors dels dos habitatges

Secció L2-L2’

Secció T9-T9’

Secció T8-T8’

Paraments exteriors dels dos habitatges

27

4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

5. CAUSES

En els paraments verticals exteriors es Directe:
troben partícules dipositades al llarg temps -El dipòsit s’ha produït perquè el material on
va a parar la brutícia és porós, quan més
que els embruten.
porós sigui, més brutícia s’acumula.
Indirectes:
-La falta de manteniment és la causa
principal d’aquesta lesió.
6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

7. MANTENIMENT

Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
-Repicat selectiu de les zones despreses oxidacions d’elements metàl·lics.
i/o en mal estat fins a trobar la base ferma.
-Recomposició de volums amb morter Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
reparador.
-Aplicació en les zones repicades malla de dilatació, i el material de segellat de juntes
fibra de vidre amb recobriment antiàlcalis entre fusteria i parets.
de PVC i regularització d’aquesta amb
Cada 5 anys
morter de reparació.
-Pintat en la totalitat dels paraments -Fer comprovar per un especialista les
verticals amb una mà de fons fixador, i fixacions d’aplacats, cornises i elements
acabat amb dues mans de resines sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
siloxàniques.
Degut a les múltiples lesions que afecten
als paraments, serà substituït parcialment
el seu acabat superficial, amb les següents
característiques:

Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
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CORCS

REF:CO
Són organismes vius que tenen a la fusta, com a matèria orgànica, el seu espai vital i la
seva base de nutrició. Són els organismes xilòfags, que troben les condicions favorables,
de fraccionar mecànicament el material i de fer sevir, com a font d’alimentació, els
components químics de la fusta i el seu contingut cel·lular, la majoria dels quals són
hidrats de carboni, principalment cel·lulosa químicament molt resistent i lignina encara
més difícil de descompondre.
1. LOCALITZACIÓ: Escales que donen accés a l’habitació sota coberta de planta
segona de l’habitatge del carrer de Riera Bisbe Pol.

4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

Lesió química per l’atac de Anobium Directes:
Punctatum (carcoma petita) a la fusta de -Atac de la carcoma, produint en casos
l’escala de planta segona a la planta altell. pèrdua de resistència del material.
L’atac als graons va aparèixer fa temps
però mai amb anterioritat es van tractar. La
fusta consta d’uns petits forats de forma
circular
d’un
diàmetre
de
1.3mm
aproximadament.

2. SITUACIÓ
6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ
- Presa de mostra per estudiar la fusta.
Consisteix en l’obtenció d’un cilindre de
fusta de 5mm de diàmetre, el qual
portarem a analitzar al laboratori, d’aquesta
manera és podrà saber el grau d’alteració
de la peça. És mesurarà el forat que fan i
s’observarà la pols que hi ha a prop i amb
aquestes dades verificarem l’animal del
que és tracte.

Planta altell habitatge Riera Bisbe Pol

3. FOTOGRAFIES

5. CAUSES

- En el nostre cas es farà una substitució
de la fusta de l’escala.

Indirectes:
-L’element de fusta està sota cobert, però es
pot donar ocasionalment una humitat
ambiental elevada o es pot produir una
humidificació ambiental. Ambients d’humitat
afavoreixen l’atac de la carcoma i per
mancança de tractament previ de la fusta.
7. MANTENIMENT
Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
oxidacions d’elements metàl·lics.

Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
dilatació, i el material de segellat de juntes
entre fusteria i parets.
Cada 5 anys
-Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.

Escales d’accés a altell de
planta segona habitatge c/Riera Bisbe Pol
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DESPRENIMENT PAPER

REF:DP
Es tracta de la separació del material d’acabat del seu element de suport. Sol venir
provocada per lesions prèvies com la humitat.

3. FOTOGRAFIES

1. LOCALITZACIÓ: Planta primera a l’habitatge del carrer de la església.
2. SITUACIÓ

Finestra que dona a façana principal de l’habitatge c/ Església

Secció T6-T6’

Secció T1-T1’

Secció L1-L1’

Zona superior de la mateixa finestra
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

5. CAUSES

Separació del material d’acabat del seu Directes:
element de suport.
-La pèrdua d’adherència del paper del
parament.
Indirectes:
-La humitat ve provocada per la filtració
d’aigua a la coberta de la planta segona i
per la falta d’estanqueïtat de la fusteria.
-Falta de manteniment.

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

7. MANTENIMENT

-Retirada del paper, posterior rascat de les Permanentment
zones que presenten mal estat i -Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
recuperació de la textura original.
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
-Juntament amb la resta dels paraments fixacions de baranes, trencament de vidres,
d’interior de vivenda se li aplicarà una mà oxidacions d’elements metàl·lics.
de fons fixador i dues mans de pintura
Cada any
plàstica.
-Revisar per un especialista les juntes de
dilatació, i el material de segellat de juntes
entre fusteria i parets.
Cada 5 anys
-Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
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DESPRENIMENT PINTURA

REF:DP
Lesió física. Es tracta de la separació del material d’acabat de l’element de suport. Sol
venir provocada per lesions prèvies com la humitat.
1. LOCALITZACIÓ: Planta baixa l’habitatge del carrer de la Església i Riera Bisbe
Pol.
2. SITUACIÓ

Secció L2-L2’

Secció T11-T11’

Secció T3-T3’

Secció T4-T4’

Secció L4-L4’

Secció L1-L1’
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

3. FOTOGRAFIES

5. CAUSES

Separació del material d’acabat del seu Directes:
-La pèrdua d’adherència de la pintura del
element de suport.
parament.
Indirectes:
-La humitat per capil·laritat i filtració que es
dona especialment en aquestes zones, fa
que la pintura no tingui una bona adherència
amb el parament.
-Falta de manteniment.
6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

Planta Baixa de l’habitatge c/Riera Bisbe Pol

7. MANTENIMENT

-Rascat de les zones que presenten mal Permanentment
estat de pintures defectuoses i recuperació -Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
de la textura original.
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
-Juntament amb la resta dels paraments fixacions de baranes, trencament de vidres,
d’interior de vivenda se li aplicarà una mà oxidacions d’elements metàl·lics.
de fons fixador i dues mans de pintura
Cada any
plàstica.
-Revisar per un especialista les juntes de
dilatació, i el material de segellat de juntes
entre fusteria i parets.
Cada 5 anys
-Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.

Parament de les escales de l’habitatge de l’Església
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ENFONSAMENT FORJAT

REF:EF
Les estructures de fusta resulten deformables comparades amb altres materials; per
tant, abans d’arribar a la ruptura, sobretot en elements que treballen a flexió, assoleixen
evidents deformacions que avisen del problema. En estructures antigues, aquestes
evidències solen anar acompanyades d’un seguit d’intervencions anteriors de reforç que
intenten aturar la seva deformació progressiva.

3. FOTOGRAFIES

1. LOCALITZACIÓ: Els paviments de planta segona.
2. SITUACIÓ

Secció L1-L1’

Secció L2-L2’

Planta Segona

Paviment de planta segona de l’habitatge del c/Riera Bisbe Pol

34

4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ
En el forjat de planta primera, en zones
determinades, s’aprecia un enfonsament
del paviment. Les bigues de fusta pateixen
una deformació, flecten. Com ja s’ha
esmentat anteriorment, es van fer unes
intervencions
prèvies
per
intentar
solucionar la lesió, però no de forma
generalitzada sinó en les zones crítiques
en concret.

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ
-En estructures de coberta antigues,
aquestes deformacions de l’estructura
solen anar acompanyades d’un seguit
d’intervencions anteriors de reforçament
que intenten detenir la deformació
progressiva de l’estructura. En aquest cas
hi trobem una intervenció prèvia feta fa un
temps.

5. CAUSES
Directes:
-Enfonsament del paviment per la flexió de
les bigues. Pèrdua de la resistència del
material.
Indirectes:
-Degut a filtracions de la coberta, el forjat
afectat ha patit molts canvis de temperatura
i humitat en tots els elements que el
composen, afectant a les seves propietats
resistents.

7. MANTENIMENT
Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
oxidacions d’elements metàl·lics.
Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
dilatació, i el material de segellat de juntes
entre fusteria i parets.
Cada 5 anys
-Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
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EROSIÓ

REF:ER-1
És el desgast de la part superficial d’un material o pèrdua de secció d’aquest, a causa
dels esforços mecànics als que està sotmès pels cops o fregaments. És usual trobar
aquesta lesió als paviments.

4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

Bona part del paviment de la casa està Directes:
-El trànsit i el pas del temps han desgastat
desgastat pel pas del temps i pel trànsit.
el paviment.

1. LOCALITZACIÓ: Paviments de planta baixa, planta primera i de planta segona.

Indirectes:
-El material del paviment no era l’adequat
degut a la seva baixa resistència a l’erosió.

2. SITUACIÓ: Observar plànol de paviments.
3. FOTOGRAFIES

5. CAUSES

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

7. MANTENIMENT

-Extracció del paviment actual i subministre Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
i col·locació del nou paviment de rajol
desplomats, fissures i esquerdes a
hidràulic.
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
oxidacions d’elements metàl·lics.
Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
dilatació, i el material de segellat de juntes
entre fusteria i parets.

Paviment de planta baixa

Paviment de planta segona

Cada 5 anys
-Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.

Paviment de planta baixa

Paviment de planta baixa
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EROSIÓ

REF:ER-2
És el desgast de la part superficial d’un material o pèrdua de secció d’aquest a causa
dels esforços mecànics al que està sotmès, com cops o fregaments. És usual trobar
aquesta lesió paviments.

3. FOTOGRAFIES

1. LOCALITZACIÓ: Escales de les dues vivendes.
2. SITUACIÓ

Planta Baixa

Planta Primera

Planta Segona

Escales d’accés a planta primera a l’habitatge de c/Riera Bisbe Pol

37

4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

5. CAUSES

S’observa una curvatura per desgast a Directes:
la majoria dels graons, en el materials que -El trànsit de persones durant el llarg del
formen l’escala.
temps.
Indirectes:
-Falta de manteniment.
-Tot i que s’ha utilitzat la fusta per les
grassoneres de les escales durant molt de
temps, a l’escala de la Riera no és un
element adient donat al seu alt desgast a la
fricció.
6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

7. MANTENIMENT

Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
-Es realitzarà un tractament de polit en els desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
graons i els replans.
fixacions de baranes, trencament de vidres,
oxidacions d’elements metàl·lics.
Escales del C/ Riera Bisbe Pol:
Cada any
-Retirada de les peces malmeses del -Revisar per un especialista les juntes de
dilatació, i el material de segellat de juntes
paviment i grassoneres d’escala.
entre fusteria i parets.
-Recomposició
de
l’esglaona’t
amb
Cada 5 anys
material ceràmic i morter.
-Fer comprovar per un especialista les
-Col·locació dels nous acabats mitjançant fixacions d’aplacats, cornises i elements
grassoneres de fusta prèviament tractades sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
i paviment de rassilla rústica.
Escales del C/Església:

Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
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ESQUERDES

REF: ES
Les esquerdes són obertures incontrolades d’amplada superior a 1mm. L’esquerda,
com a diferència de la fissura, té com a característica que l’obertura travessa l’element de
costat a costat.

3. FOTOGRAFIES

1. LOCALITZACIÓ: A la vivenda del c/Riera, a planta primera, a l’habitació que
dona al pati interior.

2. SITUACIÓ

Secció L4-L4’

Secció L3-L3’

Esquerda a habitació a planta primera habitatge c/Riera Bisbe Pol
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ
És una esquerda en sentit vertical que
s’origina sota el forjat de planta segona i
arriba fins al paviment de planta primera.
Segons unes cates de guix fetes fa un
temps podem dir que està estable i no
continua la seva progressió.

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

5. CAUSES
Directes:
-La causa és un desplaçament vertical
provocat per un esforç tallant.
Indirectes:
-Falta de junta de dilatació en el trobament
de dos murs de diferents materials que
treballen solidàriament.

7. MANTENIMENT

-Retirada de material inconsistent al voltant Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
de l’esquerda.
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
-Cosit amb grapes de varilla de rea
fixacions de baranes, trencament de vidres,
inoxidable en forma de U. Es col·locaran
oxidacions d’elements metàl·lics.
cada 20cm al llarg de tot el recorregut de
l’esquerda.
Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
-Posterior tapat amb morter de reparació.
dilatació, i el material de segellat de juntes
entre fusteria i parets.
Cada 5 anys
-Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
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3. FOTOGRAFIES

FISSURES
REF: FI-1
Les fissures són obertures incontrolades d’amplada no superior a 1 mm. La fissura
també té com a característica que l’obertura no travessa l’element de costat a costat.
1. LOCALITZACIÓ: Façanes principals dels dos habitatges.
2. SITUACIÓ

Façana principal c/Riera Bisbe Pol

Alçat c/ Església

Alçat c/Riera Bisbe Pol

Façana principal c/ de l’Església
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

5. CAUSES
Directes:
Conjunt de fissures sense una direcció -La fissura probablement es conseqüència
ni inclinació determinada. Les fissures es de continues dilatacions i contraccions
reparteixen pels paraments de façana.
durant al llarg del temps, provocant ruptura
per fatiga i així arribant al final de la vida útil
de l’acabat.
Indirecte:
-La falta de manteniment. La façana no rep
cap atenció des de fa molt de temps.
6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

7. MANTENIMENT

Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
-Repicat de la totalitat dels paraments de oxidacions d’elements metàl·lics.
façana, fins a trobar la base ferma.
-Sobre les fissures de façana es repicarà Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
obrint-les formant una “V”.
-Es recompondran els volums amb morters dilatació, i el material de segellat de juntes
entre fusteria i parets.
reparadors.
- Aplicació d’un nou revestiment de
monocapa, amb una base de malla de fibra Cada 5 anys
de vidre, acabat de color sorra tal i com -Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
correspon a la tipologia de la zona.
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
Degut a les múltiples lesions que afecten
als paraments, serà substituït en la totalitat
el seu acabat superficial, amb les següents
característiques:

Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
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FISSURES

REF: FI-3
Les fissures són obertures incontrolades d’amplada no superior a 1 mm. La fissura
també té com a característica que l’obertura no travessa l’element de costat a costat.

3. FOTOGRAFIES

1. LOCALITZACIÓ: Fissures localitzades en els murs mitjaners originades en els
caps de les bigues de la coberta de l’habitatge del c/ de l’Església.
2. SITUACIÓ

Paraments de planta segona habitatge c/ de l’Església

Secció L2-L2’

Parament de caixa d’escala de l’habitatge c/ de l’Església
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

5. CAUSES

Fissures en sentit vertical amb origen als Directes:
-La causa d’aquestes fissures és l’excés de
caps de les bigues.
flexió de la biga o bé les dilatacions
provocades per la filtració d’aigua que la fan
augmentar de volum.
Indirectes:
-El mal estat pel manteniment de la coberta.
6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ
-Repicat selectiu de les zones despreses
i/o en mal estat fins a trobar la base ferma.
-Recomposició de volums amb morter
reparador.
-Aplicació en les zones repicades i/o amb
fissures malla de fibra de vidre amb
recobriment
antiàlcalis
de
PVC
i
regularització d’aquesta amb morter de
reparació.
-Pintat en la totalitat dels paraments
verticals amb una mà de fons fixador, i
acabat amb dues mans de pintura plàstica.

7. MANTENIMENT
Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
oxidacions d’elements metàl·lics.
Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
dilatació, i el material de segellat de juntes
entre fusteria i parets.
Cada 5 anys
-Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
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FISSURES

REF: FI-4
Les fissures són obertures incontrolades d’amplada no superior a 1 mm. La fissura
també té com a característica que l’obertura no travessa l’element de costat a costat.

3. FOTOGRAFIES

1. LOCALITZACIÓ: Façanes posteriors dels dos habitatges.
2. SITUACIÓ

Façana posterior del c/ de l’Església

Secció T7-T7’

Secció T9-T9’

Façana posterior del c/ Riera Bisbe Pol
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

5. CAUSES
Directes:
Conjunt de fissures sense una direcció -La fissura probablement es conseqüència
ni inclinació determinada. Les fissures es de continues dilatacions i contraccions
reparteixen pels paraments de façana.
durant al llarg del temps, provocant ruptura
per fatiga i així arribant al final de la vida útil
de l’acabat.
Indirecte:
-La falta de manteniment. La façana no rep
cap atenció des de fa molt de temps.
6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

7. MANTENIMENT

Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
- Repicat selectiu de les zones despreses oxidacions d’elements metàl·lics.
i/o en mal estat fins a trobar la base ferma
-Sobre les fissures de façana es repicarà Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
obrint-les formant una “V”.
-Aplicació en les zones repicades malla de dilatació, i el material de segellat de juntes
fibra de vidre amb recobriment antiàlcalis entre fusteria i parets.
de PVC i regularització d’aquesta amb
Cada 5 anys
morter de reparació.
-Es recompondran els volums amb morters -Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
reparadors.
-Pintat en la totalitat dels paraments sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
verticals amb una mà de fons fixador, i de les pintures exteriors.
acabat amb dues mans de resines
Cada 15 anys
siloxàniques.
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
Degut a les múltiples lesions que afecten
als paraments, serà substituït en la totalitat
el seu acabat superficial, amb les següents
característiques:

46

FLETXA DE LES BIGUES

REF:FB
Les estructures de fusta resulten deformables comparades amb altres materials; per
tant, abans d’arribar a la ruptura, sobretot en elements que treballen a flexió, assoleixen
evidents deformacions que avisen del problema. En estructures de cobertes antigues,
aquestes evidències solen anar acompanyades d’un seguit d’intervencions anteriors de
reforçament que intenten detenir la deformació progressiva de l’estructura.
1. LOCALITZACIÓ: Planta segona coberta.
2. SITUACIÓ

Planta segona

Coberta planta segona

Planta altell

3. FOTOGRAFIES

Coberta planta segona

Coberta planta segona
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ
Les bigues de fusta pateixen una
deformació, tant el sostre de planta segona
(coberta), les bigues flecten, com ja s’ha
esmentat anteriorment es fan unes
intervencions prèvies on es va intentar
solucionar la lesió, però no es va fer de
forma generalitzada sinó en les zones
crítiques en concret.

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

5. CAUSES
Directes:
- Enfonsament de la coberta. Deformació de
les bigues de fusta de la coberta.
Indirectes:
-Les bigues han petit molts canvis de
temperatura i d’humitat. També la
deformació excessiva de les peces de
sostre
i
la
mancança
de
capa
impermeabilitzant.
7. MANTENIMENT

Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
-El material d’acabat superior de la nova oxidacions d’elements metàl·lics.
coberta serà de teula àrab, intentant
reutilitzar el màxim de peces possibles de Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
la coberta existent.
-Les teules aniran recolzades sobre dilatació, i el material de segellat de juntes
plaques tipus onduline que també fan la entre fusteria i parets.
funció d’impermeabilitzant.
-Sota la impermeabilització es col·locaran Cada 5 anys
panells sandwich, d’aglomerat hidrofugant, -Fer comprovar per un especialista les
polietilè extrusionat i acabat interior de fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
fusta.
-L’estructura de suport estarà formada per de les pintures exteriors.
unes noves bigues de fusta de secció
Cada 15 anys
rectangular.
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
Degut a les múltiples lesions que afecten
a la coberta, serà substituïda en la seva
totalitat, amb una coberta de les següents
característiques:
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PÈRDUA DE SECCIÓ PER FONGS
REF:PS
Lesió mecànica. Factors de degradació biòtics, són aquells organismes vius que tenen a
la fusta, com a matèria orgànica, el seu espai vital i la seva base de nutrició. Els fongs de
podriment constitueixen el grup de fongs xilòfags pròpiament dits, que per la seva dotació
d’enzims són capaços de destruir els elementals de l’esquelet llenyós de la fusta i produir
un mal que es coneix habitualment com a podriment.
1. LOCALITZACIÓ: Planta coberta de l’habitatge del carrer de l’Església.
2. SITUACIÓ

Planta Segona

Coberta del c/l’Església
3. FOTOGRAFIES

Coberta del c/l’Església
Coberta del c/l’Església
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ
A planta coberta de casa de l’església,
un parell de bigues estan afectades per
fongs. Presenten un estat de degradació
on el que es veu afectat es la secció de les
bigues.

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

5. CAUSES
Directes:

-Pèrdua de secció.
Indirectes:
-Humitat per goteres a gran part de la
superfície de la coberta per trencament de
teules. Manca de capa impermeabilitzant a
la coberta.
7. MANTENIMENT

Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
-El material d’acabat superior de la nova oxidacions d’elements metàl·lics.
coberta serà de teula àrab, intentant
reutilitzar el màxim de peces possibles de Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
la coberta existent.
-Les teules aniran recolzades sobre dilatació, i el material de segellat de juntes
plaques tipus onduline que també fan la entre fusteria i parets.
funció d’impermeabilitzant.
-Sota la impermeabilització es col·locaran Cada 5 anys
panells sandwich, d’aglomerat hidrofugant, -Fer comprovar per un especialista les
poliestirè extrusionat i acabat interior de fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
fusta.
-L’estructura de suport estarà formada per de les pintures exteriors.
unes noves bigues de fusta de secció Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
rectangular.
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
Degut a les múltiples lesions que afecten
a la coberta, serà substituïda en la seva
totalitat, amb una coberta de les següents
característiques:
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HUMITAT PER FILTRACIÓ-1

REF:H-1
Aquestes humitats apareixen per la filtració de l’aigua a través dels tancaments, les
parets de façana, coberta... Existeixen tres tipus de humitat per filtració: per absorció,
infiltració i penetració:
-L’absorció es produeix quan l’aigua és absorbida pels porus dels materials.
-La infiltració es produeix quan l’aigua passa per petites obertures en els paraments, com
fissures o esquerdes.
-La humitat per penetració es produeix quan l’aigua entra per forats provocats per
deteriorament dels materials o elements constructius.
Els efectes de la filtració són l’aparició de taques als paraments verticals com
horitzontals, interiors o exteriors.
1. LOCALITZACIÓ: Coberta de planta segona, de forma generalitzada.
2. SITUACIÓ

Secció L1-L1’

Secció 18-18’

Secció 15-15’

Secció 1-1’

Secció 13-13’

Secció 2-2’

Secció L2-L2’

Secció 3-3’
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3. FOTOGRAFIES

4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ
S’observa entrada d’aigua per diversos
punts repartits per tota la coberta. Aquests
punts deriven per una banda en goteres i
per altra banda en regalims pel interior dels
paraments de façanes.

5. CAUSES
Directes
-L’acció dels agents atmosfèrics al llarg del
temps han produït erosió, fissures i/o
trencament en els materials de la vessant
de la coberta, permeten el pas de l’aigua als
paraments.
Indirectes:
-Degradació dels material per antiguitat i
falta de manteniment.

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

Degut a les múltiples lesions que afecten
a la coberta, serà substituïda en la seva
totalitat, amb una coberta de les següents
característiques:
Coberta c/Riera Bisbe Pol

-El material d’acabat superior de la nova
coberta serà de teula àrab, intentant
reutilitzar el màxim de peces possibles de
la coberta existent.
-Les teules aniran recolzades sobre
plaques tipus onduline que també fan la
funció d’impermeabilitzant.
-Sota la impermeabilització es col·locaran
panells sandwich, d’aglomerat hidrofugant,
poliestirè extrusionat i acabat interior de
fusta.
-L’estructura de suport estarà formada per
unes noves bigues de fusta de secció
rectangular.

7. MANTENIMENT
Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
oxidacions d’elements metàl·lics.
Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
dilatació, i el material de segellat de juntes
entre fusteria i parets.
Cada 5 anys
-Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.

Coberta del c/ de l’Església
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HUMITAT PER FILTRACIÓ-2

REF: HF-2
Aquestes humitats apareixen per la filtració de l’aigua a través dels tancaments, les
parets de façana, coberta... Existeixen tres tipus de humitat per filtració: per absorció,
infiltració i penetració:
-L’absorció es produeix quan l’aigua és absorbida pels porus dels materials.
-La infiltració es produeix quan l’aigua passa per petites obertures en els paraments, com
fissures o esquerdes.
-La humitat per penetració es produeix quan l’aigua entra per forats provocats per
deteriorament dels materials o elements constructius.
Els efectes de la filtració són l’aparició de taques als paraments verticals com
horitzontals, interiors o exteriors.

Planta Primera

1. LOCALITZACIÓ: Cel ras del bany de planta primera de l’habitatge del c/Riera
Bisbe Pol.
2. SITUACIÓ
3. FOTOGRAFIES

Secció L3-L3’

Secció L4-L4’
Falç sostre de cambra de bany de planta primera habitatge c/Riera Bisbe Pol
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

5. CAUSES

S’observen taques d’humitat al cel ras de Directes:
-Filtració de l’aigua de pluja del terrat de
la cambra de bany de planta primera.
planta segona pel mal sistema d’evacuació.
La humitat es filtra pel cel ras i n’afecta
Indirectes:
els paraments.
-Degradació dels material per antiguitat,
falta de manteniment del terrat i manca de
capa impermeabilitzant.
6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ
-Es durà a terme la substitució de l’acabat
superficial del forjat del terrat afegint una
làmina impermeabilitzant i una llosa de
formigó de pendents.
-Es col·locarà un cel ras de Pladur
hidròfug.

7. MANTENIMENT
Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
oxidacions d’elements metàl·lics.
Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
dilatació, i el material de segellat de juntes
entre fusteria i parets.
Cada 5 anys
-Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
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3. FOTOGRAFIES

HUMITAT PER FILTRACIÓ-3
REF:HF-3
Aquestes humitats apareixen per la filtració de l’aigua a través dels tancaments, les
parets de façana, coberta... Existeixen tres tipus de humitat per filtració: per absorció,
infiltració i penetració:
-L’absorció es produeix quan l’aigua és absorbida pels porus dels materials.
-La infiltració es produeix quan l’aigua passa per petites obertures en els paraments, com
fissures o esquerdes.
-La humitat per penetració es produeix quan l’aigua entra per forats provocats per
deteriorament dels materials o elements constructius.
Els efectes de la filtració són l’aparició de taques als paraments verticals com
horitzontals, interiors o exteriors.
1. LOCALITZACIÓ: Generalment en tots els ampit de les fusteries que donen a
façanes exteriors.
2. SITUACIÓ

Finestres de caixa d’escala a l’habitatge de c/Riera Bisbe Pol

Secció 1-1’

Secció 6-6’

Secció 15-15’

Secció 18-18’

Finestra planta primera de l'habitatge c/ de L’Església
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

5. CAUSES

S’observa taques d’humitat en les juntes Directes:
-La filtració d’aigua per les juntes de la
inferiors de les finestres.
fusteria degut a la seva antiguitat i falta
d’estanqueïtat.
Indirectes:
-Les finestres tenen escopidor, però amb
una inclinació que no es l’adequada, per
aquesta raó l’aigua té més possibilitats
d’accedir a l’interior.
-Falta de manteniment.
6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ
-La totalitat de les fusteries serà substituïda
per fusteria d’alumini. Als ampits de les
finestres es col·locaran peces trencaaigües
amb doble goteró i pendent cap a l’exterior
per tal de garantir la correcta evacuació de
les aigües i evitar que aquesta regalimi
pels paraments interiors de les façanes.

7. MANTENIMENT
Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
oxidacions d’elements metàl·lics.

Cada any
-A l’interior de l’habitació es sanejaran les -Revisar per un especialista les juntes de
parets, s’enguixaran totes les superfícies dilatació, i el material de segellat de juntes
entre fusteria i parets.
deixant-les llestes per a posterior pintat.
Cada 5 anys
-Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
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HUMITAT ACCIDENTAL

REF:HA-1
Aquesta humitat és produïda pel mal funcionament o trencament d’algun element
constructiu o de l’instal·lació, deixant d’aquesta manera pas a l’aigua i produint focus
puntuals d’humitat. Els punts més habituals on podem trobar aquestes humitats són als
canalons d’obra, baixants, a la coberta pel trencament d’alguna teula, o bé en alguna
instal·lació.

3. FOTOGRAFIES

1. LOCALITZACIÓ: Façana c/ Església.
2. SITUACIÓ

Alçat c/ Església

Façana principal c/ de l’Església
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

5. CAUSES

Directe:
-L’encastament del baixant en l’extrem
inferior amb la protecció metàl·lica perd
aigua degut a una poca superposició dels
tubs.
A l’extrem inferior del baixant, en la unió -En l’extrem superior, trobem una obturació
amb la protecció rígida, s’observa una fuita en la unió del canaló i el baixant.
d’aigua.
Indirectes:
-Mala resolució de les unions del baixant.
-Falta de manteniment.
S’observa una taca d’humitat al
parament de façana a l’extrem superior del
baixant. El canaló també té pèrdues cosa
que provoca el seu desbordament.

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ
La intervenció en les cobertes i les
façanes ja inclouen la substitució dels
baixants i dels canalons. Els canalons
seran de teula àrab revestits amb xapa
d’acer galvanitzat amb goteró i els baixants
seran de PVC.

7. MANTENIMENT
Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
oxidacions d’elements metàl·lics.
Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
dilatació, i el material de segellat de juntes
entre fusteria i parets.
Cada 5 anys
-Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.

58

HUMITAT ACCIDENTAL
REF:HA-2
Aquesta humitat és produïda pel mal funcionament o trencament d’algun element
constructiu o de l’instal·lació, deixant d’aquesta manera pas a l’aigua i produint focus
puntuals d’humitat. Els punts més habituals on podem trobar aquestes humitats són als
canalons d’obra, baixants, a la coberta pel trencament d’alguna teula, o bé en alguna
instal·lació.
1. LOCALITZACIÓ: Coberta c/ Església.
2. SITUACIÓ

Planta Coberta c/ de l’Església

Planta Coberta
Planta Coberta c/ de l’Església

3. FOTOGRAFIES

Planta Coberta c/ de l’Església

Planta Coberta c/ de l’Església
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

5. CAUSES

Despreniment o trencament puntual Directe:
-El moviment de l’estructura de la coberta i
d’alguna rassilla i teula de la coberta.
la humitat en la zona afectada.
Indirectes:
-La degradació dels materials per antiguitat i
falta de manteniment. Els materials no han
rebut cap mena d’atenció durant al llarg del
temps.
6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

7. MANTENIMENT

Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a qualsevol
paret. També s’han de vigilar; fixacions de
baranes, trencament de vidres, oxidacions
-El material d’acabat superior de la nova d’elements metàl·lics.
coberta serà de teula àrab, intentant
reutilitzar el màxim de peces possibles de Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
la coberta existent.
-Les teules aniran recolzades sobre dilatació, i el material de segellat de juntes
plaques tipus onduline que també fan la entre fusteria i parets.
funció d’impermeabilitzant.
-Sota la impermeabilització es col·locaran Cada 5 anys
panells
sandwich,
d’aglomerat -Fer comprovar per un especialista les
hidrofugant, poliestirè extrusionat i acabat fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
interior de fusta.
-L’estructura de suport estarà formada per de les pintures exteriors.
unes noves bigues de fusta de secció
Cada 15 anys
rectangular.
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
Degut a les múltiples lesions que
afecten a la coberta, serà substituïda en la
seva totalitat, amb una coberta de les
següents característiques:
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HUMITAT PER CAPIL·LARITAT

REF:HC
Aquest tipus d’humitat és molt usual en les cases antigues. Són produïdes a causa de
l’absorció de l’aigua continguda en el terreny per part de la fonamentació i posteriorment
dels mur.
1. LOCALITZACIÓ: Pràcticament a tots els paraments verticals de planta baixa.
2. SITUACIÓ

Secció L1-L1’

Secció L2-L2’

Secció T17-T17’

Secció T16-T16’

Secció T11-T11’

Secció T10-T10’

Secció L4-L4’

Secció T1-T1’

Alçat c/Església
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3. FOTOGRAFIES

4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

5. CAUSES

Directe:
-Filtració de l’aigua de la pluja a través del
terreny. Probablement la taca prové de la
capa de sorra que es troba sota el paviment
de la casa.
Les taques tenen aspecte d’estar seques -Es pot observar l’alçada del nivell freàtic
i no presenten tonalitats que facin pensar mitjançant el pou de la casa, comprovant
que és molt baix. No obstant, el terreny
en eflorescències.
sorrenc l’absorbeix amunt.
S’observen taques d’humitat al sòcol
dels paraments fins a una alçada
aproximada de 30-60 cm. En alguns punts
s’han produït despreniments de l’acabat.

Indirectes:
-Els fonaments de la casa no estan
preparats per a fer de barrera de
l’ascendència d’humitat.

6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

7. MANTENIMENT

Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
-Es crearà una barrera química contra desplomats, fissures i esquerdes a
l’ascensió d’aigua per capil·laritat pels qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
murs.
-El sistema es basa en injeccions a una oxidacions d’elements metàl·lics.
cara amb producte hidrofugant, amb
perforacions perpendiculars a la base del Cada any
mur equidistants cada 20cm i inclinades -Revisar per un especialista les juntes de
30º cap al terra. Els forats tindran un dilatació, i el material de segellat de juntes
diàmetre de 20mm amb una fondària de entre fusteria i parets.
2/3 del gruix del mur. Es netejaran els
orificis i posteriorment s’aplicaran les Cada 5 anys
injeccions fins a la saturació amb -Fer comprovar per un especialista les
broquetes d’alta pressió de producte fixacions d’aplacats, cornises i elements
hidrofugant a base d’àcid silícic. Finalment sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
s’obturaran les obertures amb morter de de les pintures exteriors.
ciment mixt.
Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
Injeccions:

Paraments de planta baixa del c/ de la Riera com c/de l’Església
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3. FOTOGRAFIES

ORGANISMES
REF:ORG
Lesió química per organismes vegetals, aparició de verdet en el paviment que està a
l’exterior.
1. LOCALITZACIÓ: En paviments de totes les terrasses que estan a l’exterior i
també afecta a algun terra de balcó.
2. SITUACIÓ

Paviment exterior
Secció L3-L3’

Planta Baixa

Planta Primera

Paviment exterior
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4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

5. CAUSES

Formació de verdet en paviments de Directes:
zones exteriors dels habitatges.
-La humitat es produeix degut a
l’acumulació d’aigua de la pluja o de regar
les plantes en les zones exteriors on gairebé
no els hi toca el sol o ho fa durant poques
hores.
Indirectes:
-Falta de manteniment d’aquestes zones de
l’habitatge.
-Falta de pendents suficients per una bona
evacuació de les aigües.
6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ
-Degut a les intervencions en les terrasses
exteriors, lloses de balcó, formacions de
pendents, formació de llosa en eixida i
l’erosió dels paviments, aquets seran
substituïts en la seva totalitat.

7. MANTENIMENT
Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
desplomats, fissures i esquerdes a
qualsevol paret. També s’han de vigilar;
fixacions de baranes, trencament de vidres,
oxidacions d’elements metàl·lics.
Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
dilatació, i el material de segellat de juntes
entre fusteria i parets.
Cada 5 anys
-Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.
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OXIDACIÓ - CORROSIÓ

REF:OX
L’oxidació és la transformació en òxid d’una part d’un material metàl·lic en contacte amb
l’oxigen. La corrosió implica la pèrdua de partícules superficials per l’aparició d’una pila
electroquímica. Existeixen deferents tipus de corrosió, però la que apreciem es produïda
per l’oxidació. La corrosió per oxidació es produeix després del procés d’oxidació, on la
capa superficial es fissura i es torna porosa. A partir d’aquest moment, quan la capa
superficial s’humiteja, es transforma en òxid fèrric.
1. LOCALITZACIÓ: Totes les baranes existents en els dos habitatges i la reixa de la
finestra en façana principal del c/Església.
2. SITUACIÓ

Secció L3-L3’

Planta Primera

Planta Segona

Secció T8-T8’

Secció T9-T9’

Alçat c/Bisbe Pol

Alçat c/Església
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3. FOTOGRAFIES

4. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ

5. CAUSES

Les baranes i la reixa presenten estat de Directes:
corrosió, en alguns casos s’observa alguna -Els agents atmosfèrics faciliten el procés
que s’agreuja per la proximitat del mar. A
pèrdua de secció.
més, els elements que pateixen corrosió,
augmenten
de
volum
i
provoquen
trencaments o despreniments en els seus
punts de subjecció.
Indirectes:
-Falta de manteniment.
6. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

Reixa de façana principal del c/de l’Església a planta baixa

7. MANTENIMENT

-Desmuntatge de les baranes i la reixa de Permanentment
-Vigilar pels usuaris l’aparició d’humitats,
la finestra pel posterior trasllat a taller.
desplomats, fissures i esquerdes a
-Tractament de les baranes de ferro qualsevol paret. També s’han de vigilar;
mitjançant neteja, polit i raspallat de les fixacions de baranes, trencament de vidres,
oxidacions d’elements metàl·lics.
zones oxidades.
Cada any
-Revisar per un especialista les juntes de
-Finalment es tornaran a muntar els dilatació, i el material de segellat de juntes
elements recuperats en els seus llocs entre fusteria i parets.
originals.
Cada 5 anys
-Fer comprovar per un especialista les
fixacions d’aplacats, cornises i elements
sortints; l’estat de ganxos de servei i l’estat
de les pintures exteriors.
-Aplicació de dues mans d’esmalt antiòxid.

Cada 15 anys
-Fer comprovar per un tècnic competent,
amb un informe o dictamen, l’estat general
de les parets, aplacats, cornises i elements
sortints. Així com els elements de fixació de
la fusteria, atacs d’insectes i fongs en
elements de fusta, mecanismes de
tancament, etc.

Baranes exteriors dels dos habitatges
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1.4 PLÀNOLS DE PROCESSOS PATOLÒGICS

-

EA-00 Æ Situació i Emplaçament

-

EA-01 Æ Plantes Lesions

-

EA-02 Æ Plantes Lesions

-

EA-03 Æ Plantes Paviments

-

EA-04 Æ Seccions Transversals

-

EA-05 Æ Seccions Transversals

-

EA-06 Æ Seccions Transversals

-

EA-07 Æ Secció Longitudinal

-

EA-08 Æ Secció Longitudinal

-

EA-09 Æ Secció Longitudinal

-

EA-10 Æ Secció Longitudinal
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MEMÒRIA DE L’ESTAT REFORMAT:

C/ de L’ESGLÉSIA, 16

- MEMÒRIA INTRODUCTÒRIA

- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

- ANNEX DE CÀLCUL

- PLÀNOLS DE L’ESTAT REFORMAT

1. MEMÒRIA DE L’ESTAT REFORMAT C/ DE L’ESGLÉSIA nº 16

1.1 MEMÒRIA INTRODUCTÒRIA
1.1.1 OBJECTIUS DE L’ESTUDI
L’habitatge del c/ de l’Església nº 16 és troba en males condicions al no estar habitat
habitualment i per manca de cap mesura de manteniment, exceptuant un permís per rehabilitar la
façana principal.

Degut a que es tracta d’una casa centenària és necessari realitzar comprovacions
estructurals i crear programes d’actuació. Els objectius principals són assegurar l’estabilitat de
l’habitatge i dotar l’immoble de les instal·lacions adequades per a viure-hi d’acord amb les exigències
actuals.

La comprovació estructural constarà d’uns càlculs, on s’estudiarà l’estabilitat del conjunt, i
també de l’anàlisi de les patologies, on s’estudiaran les lesions i es donarà una solució per repararles.

En segon lloc, les instal·lacions de la casa, són deficients. Per tant es substitueixen i es
modernitzen totes les instal·lacions; i es generen més espais destinats a la higiene.

1.1.2 DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA
L’habitatge està format per tres plantes: Planta Baixa, Planta Primera i Planta Segona
(golfes). L’accés a l’habitatge és el mateix que abans de l’actuació, pel c/ de L’Església.
Es manté la porta original de fusta a façana però es posa una segona porta creant un petit rebedor.

Planta Baixa

Planta Primera

2

Un cop es travessa la porta d’entrada arribem a un distribuïdor que a mà esquerra ens porta a
una petita sala-d’estar amb una finestra que dóna a la façana. Seguint pel distribuïdor i abans
d’arribar a la caixa d’escala trobem un bany. L’escala ens divideix tota aquesta zona d’entrada amb
el menjador-estar, la cuina i el safareig. El menjador té una obertura a l’exterior, cap a l’eixida, i un
altre que, sortint del cos principal de l’estructura, segueix a la cuina i el safareig, on de nou es pot
accedir a l’eixida..
Tota la planta està comunicada entre sí amb portes, així si es creu convenient, es poden aïllar
les diferents estances o bé, permetre el pas de corrent d’aire, que es una de les característiques
d’aquest tipus de casa.

Situats a l’escala, abans de pujar, observem una porta que ens dóna a un rebost sota
l’escala, conseqüència de l’aprofitament del buit que forma la volta del segon del tram.

Pugem per l’escala i arribem a la planta primera de l’habitatge, el cos de l’escala divideix en
dos les estances de la planta, trobant a cada cantó un dormitori, dels quals un dóna a façana
posterior i l’altre a façana principal. Entre l’escala i el dormitori que dóna a façana principal hi ha un
bany a compartir pels dos dormitoris. L’habitació que dóna a façana principal té un petit balcó i una
finestra, i la que dóna a la façana posterior, té una finestra i una porta que condueix al terrat.

Agafem les escales per anar a planta segona, sota de coberta, on trobem la mateixa
distribució que a planta primera. Entre l’escala i la façana principal hi trobem un dormitori tipus suite
amb un bany. Aquest dormitori disposa d’un petit balcó i una finestra cap al carrer de l’Església. A
l’altre banda de l’escala hi trobem una sala d’estar gran que dóna a la façana interior a través d’un
altre petit balcó i una finestra.

Planta Segona

Planta Coberta
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1.1.3 MODIFICACIONS RESPECTE L’ESTAT ACTUAL
JUSTIFICACIÓ DE LES MODIFICACIONS
PLANTA BAIXA
Les modificacions realitzades són principalment de caràcter funcional, es a dir, l’habitatge
ESTAT ACTUAL

ESTAT REFORMAT

ENTRADA

ENTRADA

DISTRIBUÏDOR

DISTRIBUÏDOR

REBOST

SALA D’ESTAR

REBOST

LAVABO

CAIXA D’ESCALA

CAIXA D’ESCALA

MENJADOR

MENJADOR

CUINA

CUINA

SAFAREIG

SAFAREIG

abans estava destinat en una part com a magatzem, botiga i vivenda, per tant, algunes estances que
estaven destinades a complir aquesta funció han desaparegut. Però en realitat, la Planta Baixa
segueix estan destinada a les activitats diürnes. D’altra banda, el motiu de la resta de les
modificacions és millorar l’habitabilitat de les estances. Sempre s’ha intentat mantenir la forma
originari de l’habitatge.

1.1.4 QUADRE DE SUPERFÍCIES
Superfície total solar: 121,40 m2
Superfície construïda vivenda:
Superfície útil vivienda: 241,25 m2

PLANTA PRIMERA

SUPERFÍCIE
ESTAT ACTUAL
MENJADOR
CUINA
CAIXA D’ESCALA
ASEO
HABITACIÓ 03
HABITACIÓ 04
HABITACIÓ 04

ESTAT REFORMAT
HABITACIÓ 01

PLANTES

BAIXA

CAIXA S’ESCALA
DISTRIBUIDOR
BANY 01
HABITACIÓ 02
HABITACIÓ 04

PLANTA SEGONA

ESTAT REFORMAT

CAIXA D’ESCALA

CAIXA D’ESCALA

HABITACIÓ 11

HABITACIÓ 03

HABITACIÓ 11

BANY 02

HABITACIÓ 10

SALA D’ESTAR

ÚTIL
m2

HABITACIÓ 01

ESTAT ACTUAL

DEPENDENCIES

ENTRADA

4,44 m²

DISTRIBUIDO

13,02 m²

SALA D’ESTAR 1

12,99 m²

LAVABO

3,39 m²

REBOST

3,69 m²

MENJADOR

23,06 m²

CUINA

8,31 m²

SAFAREIG

4,60 m²

AIXIDA**

15,52 m²

ESCACLES

11,62 m²
TOTAL

89,26 m²

PRIMERA
HABITACIÓ 1

23,90 m²

DISTRIBUIDOR

5,30 m²
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BANY

7,23 m²

negativament les altres matèries amb les quals entren en contacte de manera que contaminin el

HABITACIÓ 2

21,72 m²

medi o perjudiquin la salut humana).

TERRAT **

20,57 m²

ESCALES

11,73 m²

TOTAL

80,17 m²

HABITACIÓ 3

28,54 m²

BANY 2

7,00 m²

SALA D’ESTAR 2

24,43 m²

-

Desmuntatge dels materials i elements reciclables que, no tinguin funció de suport.

ESCALES

11,85 m²

-

Desmuntatge dels elements arquitectònics que formen part de l’estructura o que són suport

SEGONA

1.2.1.1 ELS DESMUNTATGES
El procés de desmuntatge s’ha de començar seguint unes etapes ordenades:

TOTAL

71,82 m²

TOTAL

241,25 m²

-

Desmuntatge dels elements arquitectònics recuperables que no formin part de l’estructura de
l’habitatge i que no són suport d’un altre element.

d’un altre element.

LA COBERTA I TERRATS

1.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Es procedirà al desmuntatge de la coberta extraient les teules ceràmiques amb precaució per
mantenir la seguretat a l’obra i per conservar el major nombre de teules en bon estat per a la seva

1.2.1 DESMUNTATGES, ENDERROCS I REPICATS

reutilització. Posteriorment es retiraran els gruixos de rajola comuna amb mitjans manuals i es
decantaran a un contenidor. Les bigues i les llates de fusta que formen l’estructura de suport de la
coberta també es retiraran degut al seu mal estat. Abans d’efectuar l’enderroc de la mateixa,

Els desmuntatges i els enderrocs estaran directament relacionats amb els plànols d’enderroc i

s’apuntalarà tota la superfície del forjat inferior.

obra nova.

Hi ha tot un marc legal considerable en l’àmbit de residus de la construcció, degut a que és

PAVIMENTS I SOLERES

una part que ha guanyat importància en els últims anys; Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus. Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus. Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció (modificat pel decret 161/2001, de 12 de juny).

Tots els paviments de l’edificació s’eliminaran degut al seu aspecte deteriorat. Es farà una tria
de runa, de la reutilitzable i la que no.
De la mateixa manera hi hauran forjats que haurem de fer una solera de reforç estructural i un

A l’habitatge és farà una recuperació i obtenció del màxim aprofitament dels materials i dels

reblert de poliestirè extruït.

elements de l’edificació, de manera que es puguin tornar a reutilitzar o reciclar. S’intentarà reduir el
volum de residus inerts; (Són residus inerts aquells que no experimenten transformacions físiques,
químiques o biològiques significatives. Aquests residus no són solubles ni combustibles, ni
reaccionen físicament ni químicament ni de cap altre manera, ni són biodegradables, ni afecten
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TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

A l’interior de l’habitatge el repicat dels revestiments es realitzarà en tots els paraments, de tal
manera que es deixi el mur resistent sanejat i lliure de les imperfeccions, ja sigui de morter de calç,

Tots els elements de tancament practicables, tant finestres com portes que donen a l’exterior
com a l’interior de la vivenda, s’eliminaran per col·locar finestres i portes que aïllin de l’exterior i que
siguin compatibles amb l’aspecte final de la intervenció.

arrebossat o enrajolat.
Es començarà a realitzar el repicat a la part superior del mur cap a la part inferior i si cal es
muntarà una borriqueta per a formar una plataforma de treball.
En cas del repicat de revestiment d’exterior, es procedirà a realitzar prèviament el muntatge
de bastides tubulars fixades als murs resistents mitjançant elements homologats. Un cop repicat tot

INSTAL·LACIONS

el revestiment dels paraments exteriors es procedirà a la neteja i posterior revestiment.
La runa serà portada a un abocador autoritzat.

La precarietat de les instal·lacions en general fa necessari l’eliminació total de les mateixes.
Es desmantellaran primerament les instal·lacions de les conduccions de fluids i altres instal·lacions
que resten vistes i que es poden desmuntar fàcilment sense afectar la resistència, seguidament

1.2.2 GESTIÓ DE RESIDUS

continuarem amb les encastades. S’ha de vigilar amb les instal·lacions que siguin de fibrociment, ja
que requereixen un tractament especial alhora de manipular-les, amb gent especialitzada, degut al
grau d’exposició a partícules perjudicials per a la salut.

Un cop començades les obres d’enderroc, i finalitzades les d’estructura, es procedirà a
l’establiment de les zones d’emmagatzematge de materials i contenidors de runes. Aquests es
col·locaran a l’eixida de l’habitatge, protegits i senyalats adequadament per evitar la creació de pols i
la seva manipulació per persones alienes a l’obra.

EQUIPAMENTS FIXOS

Paral·lelament es continuaran les tasques de desmuntatge i extracció de mobiliari de l’interior
de l’habitatge, com també l’extracció de portes interiors i la fusteria exterior, els elements sanitaris, i

Els elements fixos que resten a l’obra com els mobles de cuina, xemeneies…etc, s’extrauran

les instal·lacions de fontaneria, evacuació i electricitat.

amb mitjans mecànics i manuals.

1.2.3 MOVIMENT DE TERRES
1.2.1.2 ENDERROC
Després d’eliminar els elements sobre la superfície del sòl, es procedirà al desmuntar tots els
TANCAMENTS I DIVISÒRIES

paviments de Planta Baixa i eliminar les soleres. D’aquesta manera es podrà començar la fase de
moviment de terres.

Els envans existents en les plantes actuals de l’habitatge es retiraran. La runa serà portada
a un abocador autoritzat.

Aquesta fase consisteix en l’excavació del terreny a una profunditat adequada segons
replanteig.
A continuació es faran les rases a on aniran les instal·lacions d’evacuació.
Totes les sorres, graves… extretes de les excavacions i que no s’hagin de reutilitzar es

1.2.1.3 ELS REPICATS

carregaran amb mitjans manuals a un camió per deixar-les a un abocador.

Els repicats es realitzen als revestiments aplicats tant a els paraments exteriors com interiors.
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1.2.4 FONAMENTS

formigó traspassi fins a les bigues. Es col·locaran connectors en les bigues per unir-les amb la capa
de compressió. Als extrems del pòrtic, representant el 25% i el 25% del total, es col·locaran

Tots els fonaments existents asseguren un bon comportament de l’estructura davant

longitudinalment cada 25 cm. A la zona central, representant el 50% restant, es col·locaran també

l’estabilitat, per tant, les actuacions que es duran a terme a l’habitatge es fan per tal d’assegurar les

longitudinalment cada 50 cm. Desprès es disposarà una malla electrosoldada de Ø5mm#20cm.

condicions d’aïllament i impermeabilització del conjunt.

Finalment s’abocarà formigó que serà HA-25/B/20/I.

Segons el grau d’impermeabilitat exigit als terres que estan en contacte amb el terreny davant
la penetració de l’aigua d’aquest i de les escorrenties, i tenint un coeficient de permeabilitat del

En el forjat de Planta Segona (sostre de Planta Primera) es farà el mateix tractament
anteriorment explicat, tant per les bigues com pel reforç del forjat.

terreny 2, el CTE ens diu que el sòl ha d’estar compost per: C2+C3+D1; i aplicat tots els requisits
obtenim:
La solera de formigó estarà formada per una capa de sorra de 5 cms compactada,

ESTRUCTURES VERTICALS

posteriorment disposarem d’una capa geotèxtil i damunt una capa de grava de 15cms i sobre
aquesta, col·locarem dues capes impermeables de polietilè que remuntaran pels murs laterals 15cm.

Aquest habitatge no ha rebut modificacions estructurals en vertical.

Es col·locarà una planxa de poliestirè expandit de 1cm de gruix a tot el contorn de la solera, passant
per sota de la impermeabilització. Finalment abocarem el formigó del tipus HA-25/B/20/IIa per formar
una solera de 15 cm de gruix i es col·locarà una xapa de compressió de Ø5mm#30cm.

1.2.6 COBERTES

Totes les cobertes en general sofreixen alguna actuació. En la coberta del cos principal, on

1.2.5 ESTRUCTURES

prèviament havíem extret manualment les teules per poder aprofitar-les més tard, el procediment és
el següent.

S’ha de realitzar un conjunt nou d’estructures horitzontals degut al seu enderroc per mal estat.
També existeixen algunes actuacions en estructures verticals.

Primer muntarem l’estructura mitjançant bigues escairades de 12x22 cm formant un intereix
de 61cm. Les bigues de fusta es recolzen sobre una peça d’acer galvanitzat ancorada a la paret
mitjançant cargols d’alta resistència.

ESTRUCTURES HORITZONTALS

Sobre les bigues es col·locaran els panells sandwich Ondutherm de 9 cm d’espessor. Aquests
panells estan compostos per una capa hidròfuga exterior, un nucli interior aïllant de poliestirè extruït

En el forjat de planta Primera (sostre de planta baixa), es realitzarà un tractament químic

de 6cm i, com a acabat interior, una altra capa hidròfuga xapada amb fusta. Es fixaran a l’estructura

protector per a les bigues per evitar l’aparició de plagues o fongs. Les bigues quedaran vistes. Tot i el

mitjançant cargols en espiral de 15 cm. Sobre els panells Ondutherm es disposen unes planxes per

tractament a realitzar, les bigues actualment presenten un bon aspecte.

evacuar l’aigua i rebre les teules, són les planxes Onduline–Bajo Teja que es fixaran al panell
sandwich amb el mateix tipus de fixació descrita. En cobertes amb pendents superior al 25% no es

En segon lloc, segons la comprovació de l’estructura, és necessari augmentar la inèrcia del

necessari col·locar capa impermeabilitzant, però en aquest cas les cobertes noves es faran amb una

forjat per assegurar la seva estabilitat, però mantenint en tot moment les bigues actuals. (Veure

pendent del 21% aproximadament. Sobre aquesta planxa es col·locaran les teules. Les teules

annex càlculs). Per tant procedirem a realitzar un alleugeriment del forjat mitjançant un canvi en el

còncaves aniran recolzades sobre les planxes i les convexes amorterades damunt de les còncaves.

material de reblert i augmentant la resistència mitjançant una capa de compressió. S’utilitzarà
poliestirè extruït com a nou reblert i es col·locarà una làmina de polietilè per evitar que la humitat del
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El terrat, degut a la manca d’impermeabilització i aïllament tèrmic sofrirà una actuació
constructiva.
Després de retirar el paviment del terrat i els envanets de sostre mort existents, s’aprofitarà
l’actuació per alleugerir de la mateixa manera que tota l’estructura horitzontal restant, amb el buidat

perpendicular al mur, equidistants 20cm i de 20mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3 del gruix
del mur. Es farà una neteja dels orificis i la injecció serà fins a la saturació amb broquetes de pressió
alta de producte a base d’àcid silícic i hidrofugant. Es rematarà amb un obturador a base de morter
mixt 1:2:10.

de la runa de reblert i la posterior aplicació de poliestirè extruït. Seguidament es col·locarà una
barrera de vapor i el formigó alleugerit de pendents amb un gruix màxim de 15cm. Damunt del
formigó s’hi col·locaran dues làmines de polietilè que remuntaran 15cm pels murs perimetrals, i per

1.2.8 REVESTIMENTS

acabar una capa de rassilla agafada amb morter.
El parament de façana principal, un cop repicat, s’humitejarà per millorar l’adherència i
desprès es col·locarà un morter monocapa de 15mm de gruix, col·locat a l’estesa i acabat rugós,

1.2.7 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

color beige. El producte és de la casa WEBER.

Totes les divisions interiors es realitzaran amb plaques de cartró-guix de 13 mm de gruix. Es

Els paraments exteriors que donen a l’eixida es revestiran amb un morter de

tindran en compte les obertures de les portes amb la col·locació dels premarcs i el trobament

ciment reglejat. Sobre el revestiment es col·locarà una pintura amb una mà de fons

superior amb les bigues de fusta.

fixador, i acabat amb dues mans de resines siloxàniques. Aquest revestiment
s’aplicarà tant a paraments verticals com horitzontals.

En zones humides com són banys, cuina i safareig, les plaques de cartró-guix seran
hidròfugues per a evitar possibles problemes amb la humitat.

Impermeabilitzacions i aïllaments:
La majoria d’elements que compleixen la funció d’aquest apartat estan inclosos en altres

Els paraments interiors s’enguixaran i s’acabaran amb un aspecte lliscat. Sobre l’enguixat es
donarà dues capes de pintura plàstica de color blanc.

Les cambres humides com banys i cuina, s’enrajolaran en la seva totalitat amb peces
ceràmiques de gres porcel·lànic esmaltat.

conjunts constructius, a excepció dels feltres de llana de roca fixats mecànicament per crear
l’aïllament dels tancaments exteriors amb trasdossat de plaques de cartró-guix, aquest reforç
d’aïllament a les façanes en contacte amb l’exterior és degut als requisits de compliment del CTEHE-1, en relació a la limitació de la demanda energètica; on els habitatges hauran de disposar d’un
envoltant que limiti l’adequació de la demanda energètica necessària per trobar el benestar tèrmic en
funció del clima de la localitat, de l’ús de l’habitatge i del règim d’estiu i hivern, així com per les seves
característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició de radiació solar, reduint el risc
de l’aparició d’humitats per condensació i tractant adequadament els ponts tèrmics per limitar les
pèrdues o guanys de calor i evitar problemes higromètrics dels mateixos. (Veure Annex de càlculs).

L’altre actuació que es duu a terme en aquest apartat és crear una barrera química contra

En general, els sostres de la casa seran amb bigues de fusta vistes, però les sales humides i

l’ascensió d’aigua per capil·laritat pels murs de pedra, tant façanes com mitgeres. El sistema es basa

la cuina es cobriran amb cel ras de plaques de cartró-guix de 13mm de gruix amb guies ocultes. Les

en injeccions amb producte hidrofugant, en façanes a dues cares i en mitgeres, per problemes

plaques ja seran preparades hidròfugament.

tècnics evidents, a una sola cara. Les perforacions seran inclinades 30º cap a avall respecte la
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Les baranes de l’habitatge es conserven, per tant hauran de tenir un tractament de raspallat

1.2.10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

per treure l’òxid, neteja i pintat amb pintures de partícules metàl·liques amb dues mans de capa
d’imprimació i dues d’acabat.

La fusteria interior col·locada serà de fusta de pi del país de diferents dimensions, tindrem
portes corredisses i batents, cegues o amb vidres transparents i translúcids.

Al peu de les baranes, on la situació ho permeti, es col·locarà un coronament format per una
peça ceràmica en forma de U amb els dos cantells acabats amb doble goteró de color vermell.
Quedarà fixat al mur mitjançant morter mixt 1:2:10.

La fusteria exterior és d’alumini anoditzat. Tant balconeres com finestres conten amb
trencament de pont tèrmic. Les balconeres tenen dues fulles batents, la majoria de les fulles de les
finestres són batents amb alguna fulla oscil·lobatent.

Les finestres incorporaran escopidors per evitar les humitats aparegudes, hauran de tenir un
pendent cap a l’exterior de 10º com a mínim, es col·locarà una barrera impermeable fixada al mur.
Haurà de disposar d’un goteró a la cara inferior del sortint, separat del parament exterior com a

1.2.11 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS

mínim 2cm.
Per a fer la intervenció del terrat, la barana d’aquest s’ha hagut de retirar cuidadosament i
s’ha guardat per reutilitzar-la. S’haurà de tornar a fixar al paraments.

1.2.9 PAVIMENTS
Les baranes dels balcons també seran objecte de millora, mitjançant pintures inoxidables i
El paviment exterior, col·locat a l’eixida, serà de rassilla ceràmica estàndard.

amb partícules metàl·liques. Es milloraran els sistemes de fixació a terra.

El paviment interior, col·locat a tota superfície de la vivenda serà de rajola hidràulica.

1.2.12 INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ
Al rebedor de just a l’entrada hi col·locarem una estora de coco de 17mm amb base de PVC
col·locat sense adherir. D’aquesta manera, s’evita en certa mesura l’entrada de brutícia i a més

XARXA HORITZONTAL D’EVACUACIÓ

permet el registre de l’arqueta del sanejament.
La xarxa horitzontal d’evacuació comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials
d’una banda i aigües residuals per l’altre, per conduir-les a la xarxa general de clavegueram. El
material a emprar en les canonades serà de PVC i es col·locaran amb una pendent mínima de 2%.

El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d’aconseguir una circulació normal
per gravetat, serà estanc i no presentarà exsudacions ni estarà exposat a obstruccions. Els tubs
s’uniran mitjançant cola especial per a tubs de PVC. Qualsevol canvi de direcció, reducció o unió
s’efectuarà amb peces especials, segons el tipus de canonada de que es tracti.
Diferents models de rajola hidràulica a col·locar
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ARQUETES SIFÒNIQUES

VENTILACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT

Les arquetes de connexió sifònica són de totxana, amb arrebossat i lliscat a l’interior amb

La ventilació serà de tipus primària, perllongant els baixants fins l’últim fals sostre de l’ultima

pasta de ciment pòrtland, formant mitja canya a les cantonades. El sifó estarà format per un conjunt

planta. Col·locarem a la part superior dels tubs de PVC unes vàlvules airejadores, les quals s’obren i

de tubs de PVC amb un tap de registre al punt més alt del circuit.

faciliten l’entrada d’aire de l’exterior quan es produeix una depressió en l’instal·lació deguda a la
descàrrega, aleshores s’equilibra la pressió i els aparells sanitaris no es des-sifonen. Quan finalitza la
descàrrega la vàlvula es tanca, evitant la fuga de les males olors procedents de l’instal·lació.

SIFONS I BAIXANTS
Vàlvula airejadora
Tots els aparells disposaran de sifons per evitar la sortida de gasos a través de les seves
vàlvules. Hauran de col·locar-se el més pròxim possible del desguàs de l’aparell. Els diàmetres
mínims de baixants i accessoris a utilitzar són els que es resumeixen a la taula següent:

LAVABOS I

BANYERA I

BIDETS

DUTXES

-Sifó ampolla
Ø ext.= 32mm
-Tub desguàs
Ø ext.= 32mm

-Sifó ampolla
Ø ext.= 40mm
-Tub desguàs
Ø ext.= 40mm

AIGÜERA
-Sifó PVC
Ø ext.= 40mm

INODOR
-Tub desguàs
Ø ext.= 100mm

-Tub desguàs
Ø ext.= 40mm

RENTADORA I
RENTAPLATS
-Sifó ampolla
Ø ext.= 32mm
-Tub desguàs
Ø ext.= 32mm

CONDUCTES D’EVACUACIÓ DE FUMS

Aquesta partida comprèn el conducte prefabricat per l’evacuació dels fums de la cuina.
VENTILACIÓ GENERAL I QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

Els conductes seran perfectament estancs i disposaran d’aïllament tèrmic de les mateixes
característiques que els conductes de la ventilació dels baixants.

L’habitatge haurà de disposar d’un sistema general de ventilació. L’aire ha de circular des de

El diàmetre col·locat per l’evacuació del fum de cuina és de Ø150 mm.

les zones seques a les humides, per aquest motiu els menjadors, els dormitoris i les sales d’estar
han de disposar d’obertures d’admissió.
Per utilitzar les fusteries com a obertures d’admissió, com és el nostre cas, segons diu la
normativa UNE EN 12227:2000 aquestes han de ser de la classe 2, 3 ó 4.
Els llocs més contaminats, com és el cas dels banys i la zona de cocció de la cuina, s’han de
col·locar obertures d’extracció. Aquestes han d’anar connectades a conductes d’extracció mecànica.
Tindrem obertures de pas que connectaran les zones segons el flux d’aire necessari. (Veure
Plànols).
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1.2.13 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Com a sistema de climatització es faran servir aparells partits d’aire condicionat amb bomba

Les preses de corrent admetran con a mínim:

de calor marca Carrier de la sèrie 38VYM de diferents potències. Les unitats exteriors es situaran al

10 A. en circuits d’enllumenat.

terrat de planta primera, sobre una solera de formigó i recolzades sobre silent-blocks per tal d’evitar

16 A. en circuits de preses generals.

vibracions a l’estructura.

20 A. en circuits d’ús domèstic (circuit rentadora i rentavaixelles i escalfador elèctric).
16 A. en circuits de preses per a cuina i banys.
25 A. en circuits d’aire acondicionat.

A la PB li dóna servei una unitat exterior 2x1 model 38VYM-14N i dos splits interiors models

25 A. en circuits d’ús domèstics (circuit forn i cuina).

42PQM009S i 42PQM012S.

20 A. en circuit de l’assecadora.

A la P1 li dóna servei una unitat exterior 2x1 model 38VYM-18N i dos splits interiors models
42PQM012S.
A la P2 li dóna servei una unitat exterior 2x1 model 38VYM-28N i dos splits interiors models

PARAL·LELISME

42PQM012S i 42PQM015S.

La separació mínima entre canalitzacions d’aigua i calefacció serà de 30 cm. La separació
mínima a canalitzacions de telefonia, interfonia i televisió serà de 5 cm.

CIRCUITS

Els conductors seran aïllats de coure i normalment unipolars, sent la tensió assignada
450/750V, flexibles i plastificats protegits dins de canonades flexibles encastades a les parets.
Les caixes d’acoblament i seccionament aniran encastades.
Per a la xarxa de terra es disposaran conductors de protecció de cable de coure flexible
Tipus de màquines a col·locar

plastificat en punts d’enllumenat, preses de corrent, antena TV, masses metàl·liques (totes les
canonades, masses metàl·liques de bany, calefacció, etc.).

1.2.14 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
GRAU D’ELECTRIFICACIÓ DE L’HABITATGE (ITC-BT-10)
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Es determina segons el REBT que el grau d’electrificació necessari per la vivenda és elevat ja
La instal·lació proporcionarà la potència elèctrica per subministrar el consum determinat i

que l’edifici té una superfície superior a 160m2 i el nombre de circuits supera el bàsic.

necessari.
La tensió de servei entre fases serà de 400V i la tensió de serveis entre fase i neutre serà de
230V.
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INSTAL·LACIÓ
INSTAL·LACIÓ DE POSTA TERRA
L’escomesa és de tipus aèria i anirà des de la línea de companyia subministradora a Caixa de
Protecció i Misa (CPM), encastada entre la primera i la segona porta d’entrada.

La derivació individual (DI) anirà de la CPM fins al quadre de comandament i protecció
(CMP). La CMP es trobarà a l’entrada de l’habitatge.

CARACTERÍSTIQUES DE LA POSTA A TERRA

La instal·lació de posta a terra constarà de les següents parts:
-Connexió a terra.

La CPM disposarà de:

-Línies principals de terra.

Interruptor de control de potència (ICP) de tall omnipolar i accionament magnetotèrmic de 40 A.

-Derivacions de les línies principals de terra.

Interruptor general automàtic (IGA) de 40 A.

-Conductors de protecció.

Dos interruptors diferencials (ID) d’intensitat nominal 40 A i sensibilitat 30 mA.
Interruptors de Protecció Interior d’Abonat (PIA) d’intensitat variable segons el seu ús.
Les línies de subministrament als punts de consum tindran les següents seccions mínimes:

CONNEXIÓ A TERRA

Circuits d’il·luminació:

2 x 1.5 x 1.5 mm²

La connexió a terra constarà de :

Circuits de preses generals:

2 x 2.5 x 2.5 mm²

-Elèctrode.

Circuits presa corrent de la cuina i forn:

2 x 6 x 6 mm²

-Línia d’enllaç amb el terra.

Circuit de presa de corrent d’usos domèstics:

2 x 4 x 4 mm²

-Punt de posada a terra.

Circuits de preses de banys i cuina auxiliars:

2 x 2.5 x 2.5 mm²

Circuits presa per bomba de calor:

2 x 6 x 6 mm²

Com a elèctrodes s’empraran piques verticals que seran:

Circuits de presa d’assecadora:

2 x 2.5 x 2.5 mm²

-Barres d’acer recobertes de coure, Ø exterior de 15mm com a mínim.
-Amb una longitud mínima de les piques de 2m.
-La línea d’enllaç amb el terra estarà formada pels conductors que uneixen els elèctrodes

S’empraran mecanismes de la casa
Simon 82 (Fusta). Els mecanismes es
col·locaran a una alçada mínima de
20 cm per endolls y 100 cm per interruptors.

amb el punt de posada a terra i tindran una secció mínima: Coure 35 mm2 altres materials secció
equivalent que disposi de la mateixa conductivitat.
-El punt de posada a terra serà el punt d’unió entre línia d’enllaç amb el terra i línia principal
del terra i estarà construït per: regleta, placa, born,etc…, registrable i desconnectable.

En el volum de protecció de banys i lavabos no s’instal·laran interruptors, preses de
corrent ni aparells d’il·luminació. Per altra banda, sí que es podran instal·lar preses de

LÍNIES PRINCIPALS DEL TERRA

corrent de seguretat i aparells fixes d’enllumenat no metàl·lics classe II.
S’instal·laran els punts de llum, preses de corrent, brunzidors, polsadors, etc, que
figuren en els plànols del projecte.
La instal·lació complirà tot allò preceptuat en el “Reglamento Electrónico para Baja Tensión”.

Són els conductors de coure que parteixen del punt de posada a terra i tindran una secció
mínima de 16 mm2. Es podran utilitzar altres materials de secció equivalent que disposin d’igual
conductivitat.
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1.2.15 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
DERIVACIONS DE LES LÍNIES PRINCIPALS DEL TERRA
Els aparells sanitaris seran de porcellana vitrificada, color blanc, la qualitat necessària pes l’ús
Són els conductors que parteixen de les línies principals del terra i tindran la mateixa secció
que els conductors de protecció.

correcte i de les següents característiques:

-Inodors: Tots els WC són de tanc baix marca Roca sèrie Dama Senso.

CONDUCTORS DE PROTECCIÓ

Són els conductors que uneixen elèctricament les masses metàl·liques amb les derivacions
de les línies principal del terra, o directament a les línies principals del terra.

Tindran les següents seccions mínimes:
-Per fase activa de secció menor de 16 mm2
-2,5 mm2 si tenen protecció mecànica.
-4 mm2 si no tenen protecció mecànica.

ELEMENTS A CONNECTAR AL TERRA

A la pressa de terra s’hi connectarà tota massa metàl·lica important existent en la zona de la
instal·lació, i les masses metàl·liques accessibles del aparells receptors.
A la mateixa presa de terra s’hauran de connectar les parts metàl·liques dels dipòsits
d’acumulació, instal·lacions d’aigua i de les antenes de radio i televisió.
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-Lavabos: ·Semi pedestal marca Roca model Dama Senso a lavabo planta Baixa.
·Sobre moble marca Roca model Dama Senso a lavabo de la resta de les cambres

Disposaran de l’equip complert de jocs d’aixetes d’aigua freda i calenta i els corresponents
desaigües.

de bany.
Aixetes:
-Lavabos de la vivenda: Joc d’aixetes Grohe sèrie Allure.
-Aigüera: Aixeta marca Roca model Zoom.
-Rentadora: aixeta individual i independent per a aigua freda, muntada sobre paret i previstes
de rosca terminal per a adaptar el ràcord del canó alimentador de d’electrodomèstics.
Rentaplats:aixeta individual i independent per aigua freda, muntada sobre paret i previstes de
rosca terminal per adaptar el ràcord del canó alimentador de l’electrodomèstic.

-Bidet: Marca Roca sèrie Dama Senso.

1.2.16 INSTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA SANITÀRIA

-Banyera: Marca Roca model Miami 70x150cm a lavabos.
L’escomesa amb claus de maniobra anirà a compte del subministrador i es fixaran a la
façana. La clau d’usuari es disposarà dintre un armari al rebedor exterior. El tub passarà enterrat pel
rebedor exterior i desprès s’encastarà a la paret.

CANONADES

Les canonades es realitzaran amb tubs i accessoris de coure semidur encastats, protegides
-Dutxes: plat de dutxa marca Roca de porcellana, model Malta 130x70cm.

amb una protecció d’escuma elastomèrica per l’aigua calenta. Les canonades d’aigua freda també es
cobriran amb protecció de barrera de vapor mentre el seu recorregut passi pel mur.
Passaran a través de les plaques de cartró-guix realitzats per aquest fi. Les canonades aniran
fixades als paraments.

PARAL·LELISMES

La separació mínima a conduccions elèctriques serà igual o major a cinc metres, i en trams
horitzontals es col·locaran a sota d’aquestes.
-Aigüera: Marca Roca d’acer inoxidable Suprema d’una cubeta sota taulell.
PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA

La generació de l’aigua calenta sorgirà de dos sistemes, mitjançant captadors solars i
mitjançant un escalfador instantani elèctric.
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Un sistema d’instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària està constituïda per un
conjunt de components encarregats de realitzar les funcions de captar la radiació solar, transformarla directament a energia tèrmica cedint-la a un fluid de treball i, per últim emmagatzemar aquesta
energia tèrmica de forma eficient, tan en el mateix fluid de treball dels captadors o be transferida a un
altre, per poder utilitzar-la després en els punts de consum. Aquest sistema es complementa amb
una producció d’energia tèrmica per sistema convencional auxiliar que pot o no estar integrat dintre
de la mateixa instal·lació.

El sistema de generació de captador solars es de la marca Soleco. Els captadors quedaran orientats
cap al SO amb una inclinació del 55º amb la pendent de la coberta inclosa. Els captadors aniran
subjectats a la coberta mitjançant un sistema d’esquadres.

Graus d’inclinació de l’estructura

Es disposarà de dos captadors tipus 2.3 Cu S de SOLECO d’una superfície de captació de
2,17 m2 cada un. L’aigua calenta es mantindrà dintre d’un acumulador de 350 litres, model G-351
situat al safareig on estarà connectat a la xarxa d’ACS.

2.3 Cu S de SOLECO

Com a suport, i també situat al safreig s’ha instal·lat un escalfador
instantani elèctric de la marca Soleco, model G-351.

El consum d’aigua calenta referent a aquesta vivenda es pot
consultar a l’annex càlcul de
Estructura de subjecció de les plaques a la coberta

subministrament d’ACS.
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1.2.17 INSTAL·LACIÓ D’AUDIOVISUALS I COMUNICACIONS

INSTAL·LACIÓ DE TV I FM

La instal·lació de televisió contemplarà la captació i distribució de senyals de Radio FM i
Televisió Terrestres i la distribució de les mateixes fins a les preses de cada un dels punts de
connexió.
L’equip de captació estarà situat a la coberta de la casa, ancorat amb màstil al parament.
Les línies de distribució entre el sistema d’amplificació i les preses de TV seran instal·lades a
tubs o canals registrables.
La canalització serà independent de les d’electricitat i d’altres instal·lacions, per evitar
interferències en la senyal.
Es situaran preses a les zones grafiades en els plànols d’instal·lacions de telecomunicacions
de TV i FM.

INSTAL·LACIÓ DE TELEFONIA

La instal·lació de telefonia comprendrà l’entrada d’una línia analògica des de la xarxa de la
companyia telefònica i la instal·lació d’una xarxa interior composta per tantes línies independents
com punts de preses interiors, indicades a plànols.
A planta baixa a l’entrada estarà situada la caixa de derivacions on des d’aquest punt partiran
línies individuals a cadascuna de les preses.
Les característiques de l’escomesa de telefonia seran independents de qualsevol altre
instal·lació per evitar possibles interferències i interrupcions. Es separarà 5 cm, com a mínim.
S’escolliran les preses de telefonia tipus RJ11, de la mateixa sèrie de mecanismes escollits
per a la instal·lació de baixa tensió.
Es col·locaran tantes presses de telefonia com n’hi hagin de grafiades als plànols.
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I = (5·q·L4) / (E·f·384)

1.3 ANNEX DE CÀLCUL

Llavors

1.3.1 CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA

(5·q·L4) / (E·f·384) = (b·h3) / 12

AUGMENT DEL FORJAT PB ESGLÉSIA

D’aquesta manera trobem el canto mínim necessari per complir amb la fletxa
h3 = (5·q·L4·12) / (E·f·384·0,11) = (5·2,283·5,054·12) / (9.000.000·0,01263·384·0,11)
h = 0.2647 m

COMPROVACIÓ DE RESISTÈNCIA (tenint en compte el canto calculat)
Com que la secció actual és 11x24 i la h anterior ens demana 26,5cm augmentem el canto amb una
llosa de 4cm d’espessor.
· Pp llosa de reforç d’espessor 4cm
24 KN/m3 del formigó + 1KN/m3 de l’armat = 25 KN/m3 · 0,04 m · 0,530 m = 0,530 KN/m
on γM= 1,35

Conjunt d'accions a tenir en compte: (i = 0,53 m)
· Pp Rajola hidràulica d’espessor 3cm amb morter inclòs = 0,5 KN/m² · 0,53 m = 0,265 KN/m
· Pp Poliestiré expandit (0,30 KN/m3) Secció mesurada = 0,052 m² · 0,30 KN/m3 = 0,016 KN/m
· Pp Volta de maó (18 KN/m3) d’espessor 3cm = 0,54 KN/m² · 0,43 m = 0,232 KN/m
(43cm = perímetre d’arc de volta per a cada intereix)
· Sq Ús = 2 KN/m² · 0,53 m = 1,060 KN/m
ΣPp = (0,265 + 0,016 + 0,232) x γM

σ ≤ σfmd = kmod · (σfmk / γM)
on kmod = 0,6 és el coef. de correcció de la durada segons Classe de servei 1

on γM= 1,35

ΣPp = 0,513 KN/m² · 1,35 = 0,693 KN/m
ΣSq = 1,060 x γM

q = 2,283 KN/m + (0,530 KN/m · 1,35) = 2.999 KN/m

on γM= 1,5

on σfmk = 18.000 KN/m2 és la resistència característica a flexió de la fusta C-18
on γM = 1,3
σfmd = kmod · (σfmk / γM) = 0,6 · 18.000 / 1,3 = 8.307,692 KN/m2

ΣSq = 1,060 KN/m² · 1,5 = 1,590 KN/m
Md = (q·L2) / 8 = (2.999·5,052) / 8 = 9,560 KN/m

q = 0,693 + 1,590 = 2,283 KN/m

Módul de resistència
Wnec = (b·h2) / 6 = (0,11·(0,24+0,04)2) / 6 = 1,437·10-3 m3

COMPROVACIÓ DE LA DEFORMACIÓ (cantell mínim)

σ = Md / Wnec = 9,560 / 1,437·10-3 = 6.652,749 KN/m2 < 8.307,692 KN/m2

L = 5,05 m

COMPLEIX

Modul de deformació E de la fusta serrada C-18 segons taula E.1 CTE-SE-M = 9.000.000 KN/m2
f = (5·q·L4) / (E·I·384) ≤ L/400

L/400 = 0,01263 m

Aïllem la I

17

RECÀLCUL DE L’ESTRUCTURA DE TERRAT PB ESGLÉSIA

COMPROVACIÓ DE LA DEFORMACIÓ
L = 2,30 m
f = (5·q·L4) / (E·I·384) ≤ L/400

L/400 = 0,00575 m

I = (b·h3) / 12 = (0,11·0,243) / 12 = 1,267·10-4 m4
Modul de deformació E de la fusta serrada C-18 segons taula E.1 CTE-SE-M = 9.000.000 KN/m2
f = (5·3,568·2,304) / (9.000.000·1,267·10-4·384) = 0,00114 m < 0,00575 m

COMPLEIX

Conjunt d'accions a tenir en compte: (i = 0,54 m)
· Pp Paviment rassilla ceràmica = 0,40 KN/m² · 0,540 m = 0,216 KN/m

COMPROVACIÓ DE RESISTÈNCIA

3

· Pp Capa formigó de pendents. Gruix màx. 15 cm = 9 KN/m · 0,15 · 0,540 m = 0,729 KN/m
· Pp Poliestiré expandit (0,30 KN/m3) Secció mesurada = 0,034 m² · 0,30 KN/m3 = 0,010 KN/m

σ ≤ σfmd = kmod · (σfmk / γM)

3

· Pp Volta de maó (18 KN/m ) d’espessor 3cm = 0,54 KN/m² · 0,46 m = 0,248 KN/m
(46cm = perímetre d’arc de volta per a cada intereix)

on kmod = 0,6 és el coef. de correcció de la durada segons Classe de servei 1
on σfmk = 18.000 KN/m2 és la resistència característica a flexió de la fusta C-18

· Sq Neu = 0,40 KN/m² · 0,540 m = 0,216 KN/m

on γM = 1,3

· Sq Ús = 2,00 KN/m² · 0,540 m = 1,080 KN/m
σfmd = kmod · (σfmk / γM) = 0,6 · 18.000 / 1,3 = 8.307,692 KN/m2
ΣPp = (0,2167 + 0,729 + 0,010 + 0,248 ) x γM

on γM= 1,35

ΣPp = 1,203 KN/m² · 1,35 = 1,624 KN/m

Md = (q·L2) / 8 = (3,568·2,302) / 8 = 2,359 KN/m
Módul de resistència
Wnec = (b·h2) / 6 = (0,11·0,242) / 6 = 1,056·10-3 m3

ΣSq = (0,216 +1,080) x γM
ΣSq = 1,296 KN/m² · 1,5 = 1,944 KN/m

on γM= 1,5
σ = Md / Wnec = 2,359 / 1,056·10-3 = 2.233,902 KN/m2 < 8.307,692 KN/m2

COMPLEIX

q = 1,624 + 1,944 = 3,568 KN/m
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AUGMENT DEL FORJAT P1 ESGLÉSIA

D’aquesta manera trobem el canto mínim necessari per complir amb la fletxa
h3 = (5·q·L4·12) / (E·f·384·0,11) = (5·2,282·5,104·12) / (9.000.000·0,01275·384·0,11)
h = 0,2674 m

COMPROVACIÓ DE RESISTÈNCIA (tenint en compte el canto calculat)
Com que la secció actual és 11x24 i la h anterior ens demana 27cm augmentem el canto amb una
llosa de 4cm d’espessor.
· Pp llosa de reforç d’espessor 4cm
Conjunt d'accions a tenir en compte: (i = 0,53 m)

24 KN/m3 del formigó + 1KN/m3 de l’armat = 25 KN/m3 · 0,04 m · 0,530 m = 0,530 KN/m

· Pp Rajola hidràulica d’espessor 3cm amb morter inclòs = 0,5 KN/m² · 0,53 m = 0,265 KN/m

on γM= 1,35

· Pp Poliestiré expandit (0,30 KN/m3) Secció mesurada = 0,052 m² · 0,30 KN/m3 = 0,016 KN/m
· Pp Volta de maó (18 KN/m3) d’espessor 3cm = 0,54 KN/m² · 0,43 m = 0,232 KN/m

q = 2,282 KN/m + (0,530 KN/m · 1,35) = 2,998 KN/m

(43cm = perímetre d’arc de volta per a cada intereix)
σ ≤ σfmd = kmod · (σfmk / γM)

· Sq Ús = 2 KN/m² · 0,53 m = 1,060 KN/m
ΣPp = (0,265 + 0,016 + 0,232) x γM

on γM= 1,35

on kmod = 0,6 és el coef. de correcció de la durada segons Classe de servei 1
on σfmk = 18.000 KN/m2 és la resistència característica a flexió de la fusta C-18

ΣPp = 0,513 KN/m² · 1,35 = 0,692 KN/m

on γM = 1,3
ΣSq = 1,060 x γM

on γM= 1,5

ΣSq = 1,060 KN/m² · 1,5 = 1,590 KN/m

σfmd = kmod · (σfmk / γM) = 0,6 · 18.000 / 1,3 = 8.307,692 KN/m2

q = 0,692 + 1,590 = 2,282 KN/m

Md = (q·L2) / 8 = (2,998·5,102) / 8 = 9,747 KN/m
Módul de resistència

COMPROVACIÓ DE LA DEFORMACIÓ (cantell mínim)

Wnec = (b·h2) / 6 = (0,11·(0,24+0,04)2) / 6 = 1,437·10-3 m3

L = 5,10 m

σ = Md / Wnec = 9,747 / 1,437·10-3 = 6.782,881 KN/m2 < 8.307,692 KN/m2

COMPLEIX

Modul de deformació E de la fusta serrada C-18 segons taula E.1 CTE-SE-M = 9.000.000 KN/m2
f = (5·q·L4) / (E·I·384) ≤ L/400

L/400 = 0,01275 m

Aïllem la I
I = (5·q·L4) / (E·f·384)
Llavors
(5·q·L4) / (E·f·384) = (b·h3) / 12
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DIMENSIONAT DE LA COBERTA INCLINADA ESGLÉSIA

COMPROVACIÓ DE LA DEFORMACIÓ
L = 5,15 m
f = (5·q·L4) / (E·I·384) ≤ L/300

L/300 = 0,01717 m

Aïllem la Inèrcia:
I = (5·q·L4) / (E·f·384)
I= 8,541·10-5
Aleshores,
(5·q·L4) / (E·f·384) = (b·h3) / 12
Suposem una b = 12 cm, d’aquesta manera trobem el canto mínim necessari per complir amb la
fletxa:
h3 = (5·q·L4·12) / (E·f·384·0,12) = (5·1.441·5,154·12) / (9.000.000·0,01650·384·0,12)
h = 0,204 m
Conjunt d'accions a tenir en compte: (i = 0,61 m)
Adoptarem una mida de 12x22 cm.

· Pp teules corbes corrents = 0,50 KN/m² · 0,610 m = 0,305 KN/m
· Pp Xapa Onduline = 0,03 KN/m2 · 0,610 m = 0,018 KN/m
· Pp Panell Sandwich Ondutherm = 0,22 m² · 0,610 KN/m3 = 0,134 KN/m

COMPROVACIÓ DE RESISTÈNCIA
· Sq Neu = 0,40 KN/m² · 0,610 m = 0,244 KN/m
σ ≤ σfmd = kmod · (σfmk / γM)

· Sq Ús = 0,50 KN/m² · 0,610 m = 0,305 KN/m
ΣPp = (0,305 + 0,018 + 0,134) x γM

on γM= 1,35

on kmod = 0,6 és el coef. de correcció de la durada segons Classe de servei 1
on σfmk = 18.000 KN/m2 és la resistència característica a flexió de la fusta C-18

ΣPp = 0,457 KN/m² · 1,35 = 0,617 KN/m

on γM = 1,3
ΣSq = (0,244+0,305) x γM

on γM= 1,5

ΣSq = 0,549 KN/m² · 1,5 = 0,824 KN/m

σfmd = kmod · (σfmk / γM) = 0,6 · 18.000 / 1,3 = 8.307,692 KN/m2

q = 0,617 + 0,824 = 1,441 KN/m

Md = (q·L2) / 8 = (1,441·5,152) / 8 = 4,777 KN/m
Módul de resistència
Wnec = (b·h2) / 6 = (0,12·0,222) / 6 = 9,680·10-4 m3
σ = Md / Wnec = 14,777 / 9,68·10-4 = 4.934,917 KN/m2 > 8.307,692 KN/m2

COMPLEIX
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2. MEMÒRIA DE CÀLCUL DE INSTAL·LACIONS

AIGUA CALENTA

2.1 CÀLCUL DE CAUDAL DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA FREDA I D’AIGUA
CALENTA SANITÀRIA

COEFICIENT DE SIMULTANEITAT
•

APARELLS

Nº CAUDAL MÍN.
FREDA
5
0,10 dm3/s
LAVABO
1
0,10 dm3/s
BIDET
1
0,20 dm3/s
DUTXA
0,30 dm3/s
BANYERA de 1,4m 1
3
0,10 dm3/s
WC amb cisterna
1
0,20 dm3/s
AIGÜERA
0,15 dm3/s
RENTABAIXELLES 1
1
0,20 dm3/s
RENTADORA
1
0,15 dm3/s
AIXETA EXT.

TOTAL CAUDAL MÍN.
CALENTA
0,50
0,065 dm3/s
0,10
0,065 dm3/s
0,20
0,10 dm3/s
0,30
0,20 dm3/s
0,30
0,20
0,10 dm3/s
0,15
0,20
0,15
2,1 dm3/s

TOTAL
0,325
0,065
0,10
0,20
0,10
0,79 dm3/s

K1=1/√(N-1)

N= Nombre d’aparells
K1=1/√(9-1)
K1= 0,35
AIGUA CALENTA
•

Qcàlcul = Q instal·lat x K1

Qcàlcul = 1,04 x 0,35
Qcàlcul =0,26 l/s

COEFICIENT DE SIMULTANEITAT
•

K1=1/√(N-1)

0,26 l/s=16,59l/m
Necessitarem un escalfador elèctric Junker ED 24-2S

N= Nombre d’aparells
K1=1/√(15-1)
K1= 0,27

DIMENSIONAT DE LES DERIVACIONS DELS APARELLS

TRAM
AIGUA FREDA
•

Qcàlcul = Q instal·lat x K1

Qcàlcul = 2,1 x 0,27
Qcàlcul =0,57 l/s

Tub. evacuació aigüera
Tub .evacuació rentavaixelles
Tub. evacuació de la banyera
Tub. evacuació del lavabo
Tub. evacuació de dutxa
Tub. evacuació del WC
Tub. evacuació del bidet
Tub. evacuació rentadora
Baixants d’aigües residuals
Tub. col·lector horitzontal
Connexió a xarxa pública

MATERIAL

DIÀMETRE

P.V.C
P.V.C
P.V.C
P.V.C
P.V.C
P.V.C
P.V.C
P.V.C
P.V.C
P.V.C
P.V.C

40mm
40mm
40mm
32mm
40mm
100mm
32mm
40mm
125mm
125mm
125mm
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DIMENSIONAT DELS RAMALS

2.2 CÀLCUL DEL CAUDAL DE VENTIL·LACIÓ

APARELLS

Segons el CTE-HS-3, per calcular els cabals de ventil·lació s’ha de fer cada “circuit” per separat,

DIÀMETRE NOMINAL DEL RAMAL D’ENLLAÇ

Bidet

12 mm coure

Banyera

20 mm coure

Lavabo

12 mm coure

Plat dutxa

12 mm coure

WC

12 mm coure

Aigüera

12 mm coure

Rentavaixelles
Rentadora

adoptant un flux de ventil·lació igual a la necessitat màxima de les estances del circuit.
CAUDAL DE
APARELLS

ESTANÇA

VENTIL·LACIÓ
(l/s)

SUP.VENTIL·LACIÓ
2

(cm )

DIMENSIONS
(mm)

Admissió 1

Sala d’estar 1

3x6 = 18

12 mm coure

Extracció 1

Lavabo PB

15 = 15

20 mm coure

De Pas 1

Porta lavabo

-----

8x18 = 144

100x150

Ventil·lació 1

-----

-----

2,50x18 = 45

Ø 80

Admissió 2

Menjador

3x6 = 18

Extracció 2

Cuina

(2x6,35)+8 = 20,70

Ventil·lació 2

-----

-----

2x20,70 = 41,40

Ø 80

Combustió 3

-----

-----

2x50 = 100

Ø 150

Admissió 3

Habitació 2

Admissió 4

Habitació 1

Extracció 3

Bany 1

15 = 15

De Pas 2

Porta bany

-----

8x20 = 160

100x160

Ventil·lació 4

-----

-----

2,50x20 = 50

Ø 80

Admissió 5

Habitació 3

Admissió 6

Sala d’estar 2

Extracció 4

Bany 2

15 = 15

De Pas 3

Porta bany 2

-----

8x28 = 244

100x230

De Pas 4

Portes escala

-----

8x18 = 144

100x150

Ventil·lació 5

-----

-----

2x28 = 56

Ø 90

Nota: Ø d’entrada a distribuïdor principal = 25 mm de coure

2x(2x5) = 20

(2x5) + (3x6) = 28

4x18 = 72

4x20,70 = 82,80

Fusteria
90x90

Fusteria
100x100

Fusteria
4x20 = 80

Fusteria
90x90

Fusteria
4x28 = 112

Fusteria
110x110
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3. DIMENSIONAT D’INSTAL·LACIÓ DE CAPTACIÓ SOLAR

∆t = ( 60 - 15) = 45ºC

Quantitat de calor
OBJECTIUS
Ara calcularem l’energia diària a consumir(que dependrà de cada mes):
La realització d’aquest estudi té com a objectiu descriure i dimensionar el sistema de
captació i aprofitament de l’energia solar tèrmica per la producció d’aigua calenta sanitaria d’un
habitatge entremitjaneres al centre d’un poble del Maresme.

•

Q = V δ Ce ∆t

Sent:

Q la quantitat de calor necessària expressada en kcal
V volum diari de consum expressat en l.

L’edifici de l’estudi, pel qual es dimensionarà l’instal·lació solar tèrmica, està situada a:

δ la densitat de l’aigua ( 1 kg/l)

C/de l’Església nº 16, Arenys de Mar, Barcelona

Ce la calor especifica de l’aigua ( 1 kcal/kg ºC)
∆t el increment de temperatura expressada en ºC

L’habitatge consta de Planta Baixa i dos Plantes Pis. A Planta Baixa està la zona de dia i la
resta de plantes serà zona de nit, amb una ocupació de sis persones.
L’instal·lació definida en l’estudi permetrà una utilització eficient i un ús racional de l’energia,
s’haurà d’equipar amb els corresponents controladors de regulació i manteniment i estarà conforme
amb la normativa vigent de CTE-DB HE “Estalvi d’energia” i amb algun apunt del ICAEN.

Edifici entremitjeres, amb una planta de forma rectangular. La façana principal està encara a
SO i la posterior al NE, una mitjanera a SE i l’altre a NO.

CÀLCUL
Consum energètic
•

Nºpersones x consum mitjà(l/pers.)=consum

6 x 30 l/pers = 180 litres

Diferència de temperatura
- t servei : és la temperatura de l’aigua calenta de consum. Habitualment fem servir 60ºC

Taules per a la quantitat de calor depenen del mes:
MES
Volum
ACS
Temp.
xarxa
Temp.
servei
∆t
Energia
(kcal)
Energia
(MJ)
MES
Volum
ACS
Temp.
xarxa
Temp.
servei
∆t
Energia
(kcal)
Energia
(MJ)

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

180

180

180

180

180

180

8

9

11

13

14

15

60

60

60

60

60

60

52

51

49

47

46

45

9.360

9.180

8.820

8.460

8.280

8.100

39’12

38’37

36’86

35’36

34’61

33’86

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

180

180

180

180

180

180

16

15

14

13

11

8

60

60

60

60

60

60

44

45

46

47

49

52

7.920

8.100

8.280

8.460

8.820

9.360

33’11

33’86

34’61

35’36

36’87

39’12

- t xarxa : és la temperatura a la que arriba l’aigua freda de la xarxa de distribució. El valor l’obtindré

La millor orientació dels captadors perque tinguin un millor rendiment es cap al sud, nosaltres

a partir de la taula de temperatures mitjanes mensuals provisionals. Al mes de Juny a Barcelona hi

els nostres captadors tindran una orientació SO, com no podem aconsegir una azimut 0º, tindrem

ha una previsió de 15ºC

una azimut 53º.
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A l’Atlas de Radiació Solar de catalunya és presenten taules de radiació global diària sobre

Interpolació:

superfícies inclinades , estacions metereològiques, per diferents orientacions i inclinacions.
En aquesta instal·lació s’utilitzen les taules per inclinació de 55º i orientació 30º i 60º, i per
interpolació s’obté la de 53º.
Avaluació de l’energia solar disponible
Considerarem l’azimut 53º i una inclinació del 55º del captador

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

30º
12,22
14,26
16,9
18,43
19,33
19,39
19,5
19,39
18,07
15,56
13,14
11,65

60º
9,57
11,73
14,98
17,85
19,4
19,94
19,84
18,91
16,38
13,05
10,44
8,96

53º
10,19
12,32
15,43
17,99
19,38
19,81
19,76
19,02
16,77
13,64
11,07
9,59

Radiació solar a Arenys per un Azimut 53º (MJ/m2 dia)
Font: Atles de Radiació a Catalunya
MES

GENER FEBRER

Radiació
a 55º
MES
Radiació
a 55º

10’90

13’00

JULIOL

AGOST

19’67

19’15

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

15’94

18’14

19’37

19’67

NOVEMBRE

DESEMBRE

11’79

10’31

SETEMBRE OCTUBRE
17’23

14’31

Es considerarà una instal·lació d’ús continuat, per tant, la inclinació del muntatge serà igual
que la del hivern, perquè es l’època més desfavorable.

Càlcul de l’energia que aprofita l’equip solar
Establim que el valor total de les hores no útils (començament i final de dia) és d’un 6%
respecte la radiació total diària.
Per tant, a l’hora de trobar la radiació efectiva farem el següent càlcul:
•

Radiació efectiva = radiació disponible x 0.94

On: 0.94 és el factor conversió per eliminar el 6% residual.
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MES

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

Radiació
disponible
Radiació
efectiva
MES

10’90

13’00

15’94

18’14

19’37

19’67

10’25

12’22

14’98

17’05

18’21

18’49

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

19’67

19’15

17’23

14’31

11’79

10’31

18’49

18’00

16’20

13’45

11’83

9’69

Radiació
disponible
Radiació
efectiva

Unitats: MJ/m2 dia

Radiació solar que aprofita el captador solar
Utilitzarem un Utilizaremos el model 2.3 Cu D de SOLECO.

Farem servir la següent expressió que ens permeti apropar-nos al rendiment mig diari del
captador per a cada un dels mesos de l’any.
•

η = ( 0.94 b ) – ( m ( tm – ta )/ l )

Sent: η el rendiment expressat en tant per un
b el valor de guanys del captador que ha de facilitar per assaig el fabricant
m el pendent de la recta i indica el factor de pèrdues del captador. L’han de
facilitar per assaig el fabricant.
tm la temperatura mitjana del captador

ta és la temperatura mitjana diürna (durant les hores de sol)
l la intensitat de radiació mitjana durant les hores de sol, expressada en W/m2.
Haurem de tenir en compte la relació 1000W = 3.6 MJ.
I = radiació efectiva / hores de sol diàries

-

Captador modelo 2.3 Cu D de SOLECO

-

Superfície útil: 2.17 m2

-

Valor de b: 0.75

-

Valor de m: 3.85 (W/m2 Cº)

MES

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

Radiació
efectiva
Hores de
sol al dia
Intensitat
de
radiació
Temp.
mitjana
Rendiment
captador
Radiació
que
aprofita el
captador
MES

10’25

12’22

14’98

17’05

18’21

18’49

7’5

8

9

9’5

9’5

9’5

379’63

452’59

554’81

631’48

674’44

684’81

11

12

14

17

20

24

0’20

0’29

0’38

0’44

0’47

0’50

2’05

3’54

5’69

7’05

8’56

9’24

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

18’49

18’00

16’20

13’45

11’83

9’69

9’5

9’5

9

9

8

7

684’81

666’67

600’00

498’15

438’15

358’89

26

26

24

20

16

12

0’51

0’50

0’47

0’39

0’31

0’19

9’43

9’00

7’61

5’24

3’67

1’84

Radiació
efectiva
Hores de
sol al dia
Intensitat
de
radiació
Temp.
mitjana
Rendiment
captador
Radiació
que
aprofita el
captador

Unitats de radiació aprofitada: MJ/m2 dia
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Radiació que aprofita el sistema

Establim un valor de pèrdues, que correspon força a la realitat de les instal·lacions en
funcionament. Es tracta del 10 al 15 % en pèrdues per a instal·lacions d’ACS de producció i consum
diaris, però pot variar fins a un 8 % per a instal·lacions en què el consum sigui diürn.
De manera que per trobar l’energia que aprofita tot el sistema, hem d’aplicar el percentatge
corresponent.
•

Energia que aprofita el sistema = Energia que aprofita el captador x 0.85

MES
Radiació
que
aprofita el
captador
Radiació
que
aprofita el
sistema
MES
Radiació
que
aprofita el
captador
Radiació
que
aprofita el
sistema

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

2’05

3’54

5’69

7’05

8’56

9’24

1’74

3’01

4’84

5’99

7’30

7’85

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

MES

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

Energia
consums
Radiació
que
aprofita el
sistema
Sup.
captadors
Nombre
de
captadors
MES

39’12

38’37

36’86

35’36

34’61

33’86

1’74

3’01

4’84

5’99

7’30

7’85

22’48

12’75

7’61

5’90

4’74

4’31

10’35

5’87

3’50

2’72

2’20

1’99

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

33’11

33’86

34’61

35’36

36’87

39’12

8’01

7’65

6’47

4’45

3’12

1’56

4’13

4’43

5’35

7’95

11’82

25’08

1’90

2’04

2’46

3’66

5’45

11’56

Energia
consums
Radiació
que
aprofita el
sistema
Sup.
captadors
Nombre
de
captadors

Unitats: Energia i radiació MJ
9’43

9’00

7’61

5’24

3’67

1’84

Superfície m2
Escollim 2 captadors ja que així cobreix el 100% de les necessitats durant els mesos d’estiu

8’01

7’65

6’47

4’45

3’12

1’56

Unitats de radiació aprofitada: MJ/m2 dia

(Juny, Juliol i Agost) i més del 50% al Abril, Maig, Setembre i Octubre
Mirar que no sobrepasi el 100% de tres mesos.
Escollire, 2 captadors degut a que si posem 3 ens sobrepasem el 110% máxim permesos
pels mesos de julio i agost i també sobrepasariem més dels tres mesos del 100%.

Càlcul de la superfície de captació per cobrir les necessitats:
El càlcul de la superfície que cal per a cobrir les necessitats el realitzarem mitjançant la
següent formula:
•

De totes maneres també es garanteix, la contribució solar mínima en els mesos mes freds
per a la zona climàtica II que es del 30%.

Superfície captadora = energia de consums / energia que aprofita el sistema
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Volum acumulador
La relació és la següent.

QUADRE RESUMEN HABITATGE C/de L’ESGLÉSIA:

50 a 70 litres d’acumulador per a cada metre quadrat de captador.
50 < V / A > 180

MES

Sent: V volum acumulador
A superfície
SUP. CAPTADORS NUMERO DE
CAPTADORS
2’17
2

FEBR.

180

180

8

MAR.

ABRIL

MAIG

JUNY

JUL.

AGOS.

SET.

OCT.

NOV.

DEC.

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

9

11

13

14

15

16

15

14

13

11

8

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

52

51

49

47

46

45

44

45

46

47

49

52

9.360

9.180

8.820

8.460

8.280

8.100

7.920

8.100

8.280

8.460

8.820

9.360

39’12

38’37

36’86

35’36

34’61

33’86

33’11

33’86

34’61

35’36

36’87

39’12

10’90

13’00

15’94

18’14

19’37

19’67

19’67

19’15

17’23

14’31

11’79

10’31

10’25

12’22

14’98

17’05

18’21

18’49

18’49

18’00

16’20

13’45

11’83

9’69

Volumen
SUP. TOTAL
4’34

VOLUM
ACUMULACIÓ
217 < 350> 781

ACS
viviendas
Temp.
Red

Agafarem un acum ulador vertical de la casa Soleco model G-351 amb unes dimensions
1430x785x750 mm.

GEN.

Temp.
Servicio
∆t
Energía
(kcal)
viviendas
Energía
(MJ)
viviendas
Radiación
a 55º
Radiación
efectiva

27

MES
Horas de
sol al día

GEN.

FEBR.

MAR.

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOS.

SET.

OCT.

NOV.

DEC.

7’5

8

9

9’5

9’5

9’5

9’5

9’5

9

9

8

7

379’63

452’59

554’81 631’48

674’44

684’81

684’81

666’67

600’00

498’15

438’15

358’89

11

12

14

17

20

24

26

26

24

20

16

12

0’20

0’29

0’38

0’44

0’47

0’50

0’51

0’50

0’47

0’39

0’31

0’19

2’05

3’54

5’69

7’05

8’56

9’24

9’43

9’00

7’61

5’24

3’67

1’84

1’74

3’01

4’84

5’99

7’30

7’85

8’01

7’65

6’47

4’45

3’12

1’56

22’48

12’75

7’61

5’90

4’74

4’31

4’13

4’43

5’35

7’95

11’82

25’08

10’35

5’87

3’50

2’72

2’20

1’99

1’90

2’04

2’46

3’66

5’45

11’56

Intensidad
de
radiación
Temp.
Media
Rendimient
o captador
Radiación
que
aprovecha
el captador
Radiación
que
aprovecha
el sistema
Sup.
captadores
Numero de
captadores

Demanda min anual (julio) x 1.1 (110%) = demanda max a passar-se. = 36,42
Demanda max / rad. Q aprofita el sistema = sup. Captadors
Sup. Captadores / sup. De 1 captador = nº de captadores max (redondear abajo)
Mirar q no sobrepassi el 100% de tres mesos.
Triem 2 captadors degut a que si posem 3 sobrepasem el 110% máx. permés per als mesos de juliol y agost i tambié sobrepasem més de tres mesos al 100%.
De todes maneres, també s’organitza la contribució solar mín. en els mesos més freds que per la zona climàtica II es del 30%.
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4. CÀLCUL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA

Els edificis disposaran d’un envolveny de característiques tals que limiti adequadament la

Transmitàncies

FAÇANA CARRER PB

Gruix
(metres)

Conductivitat
(λ)

demanda energética necessaria per trobar el benestar tèrmic en funció del clima de la localitat, del
ús de l’edifici i del règin d’estiu i hivern, així com les seves característiques d’aïllament i inèrcia,
permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació solar.
Procediment de verificació: Opció simplificada, basada en el control indirecte de la demanda
energética dels edificis mitjançant la limitació dels paraments característics dels tancaments o
particions interiors que componen l’envolvent tèrmic. La comprovació és realitza a través de la
comparació dels valors obtinguts del càlcul amb el valors límits permessos.

Rse

Resistència
Tèrmica
RT =
(K·m2)/w
0,040

Monocapa

0,015

0,54

0,028

Pedra

0,53

2,5

0,212

llana

0,04

0,041

0,976

placa pladur

0,015

0,06

0,250

Rsi

0,130

1,635

Demanda energética

Resistència
total
(K·m2)/w

- Zona climàtic Æ C2

Transmitància
U = w/(k·m2)

0,611

- Baixa carga interna
- Permeabilitat de les carpinteries (Zona climàtica C) Æ 27 m3/hxm2

A la façana principal està orientada al SO (Sud-Oest), estàn formada pel següents materials,

FAÇANA CARRER
P1

Gruix
(metres)

Conductivitat
(λ)

Resistència
Tèrmica
RT = (K·m2)/w

amb el que aconseguirem la tranmitància tèrmica que es reflecteic a la taula. S’hagut de modificar la
compossició del tancament exterior afegint.li la llana i un trasdosat de plaques de cartró-guix per a
que complís i ens dongués correctament la demanda energética, ja que tal i com està originàriament
era deficient.
Càlcul de trnsmitància térmica U (W7m2xK) al tancaments en contacte amb l’aire exterior tals

Rse

0,040

Monocapa

0,015

0,54

0,028

Pedra

0,45

2,5

0,180

llana

0,04

0,041

0,976

placa pladur

0,015

0,06

0,250

Rsi

0,130

com els de façana, cobretes i terres en contacte amb l’aire exterior. De la mateixa forma es
calcularan els ponts tèrmics integrats en els citats tancaments on la seva superfici sigui superior a
0,5 m2.
Farem com exemple els tancaments de façana principal diferenciats per els seus 3 gruixos
marcat per les plantes, el forjat del terrat i la coberta inclinada.

Resistència total
(K·m2)/w

1,603

TransmitànciaU =
w/(k·m2)

0,624
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FAÇANA CARRER
P2

Gruix
(metres)

Conductivitat
(λ)

Rse

Resistència
Tèrmica
RT = (K·m2)/w

FORJAT TERRAT

Gruix
(metres)

Conductivitat
(λ)

Resistència
Tèrmica
RT = (K·m2)/w

0,040

Monocapa

0,015

0,54

0,028

Rse

Pedra

0,4

2,5

0,160

Estesa de rassilla

0,02

1

0,020

llana

0,04

0,041

0,976

Morter de ciment

0,02

0,55

0,036

placa pladur

0,015

0,06

0,250

2 lamines polietile

0,02

0,23

0,087

0,130

Formigó de pendents

0,1

1,15

0,087

Poliestiré extruït

0,11

0,039

2,821

Rsi

COBERTA
INCLINADA

Gruix
(metres)

Rsi

Resistència
total
(K·m2)/w

1,583

Transmitància
U = w/(k·m2)

0,632

Conductivitat
(λ)

Rse

0,040

0,130

Resistència total
(K·m2)/w

3,221

Transmitància
U = w/(k·m2)

0,310

Resistència
Tèrmica
RT = (K·m2)/w

0,040

Teula arab

0,012

1

0,012

Onduline bajo teja

0,003

0,04

0,075

Placa Ondutherm
Panell aïllant
Ondutherm
Placa Ondutherm

0,019

0,13

0,146

0,06

0,027

2,222

0,01

0,13

0,077

Rsi

0,100

Resistència
total
(K·m2)/w

2,672

Transmitància
U = w/(k·m2)

0,374
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Ponts tèrmics de façana principal:

Condensacions
Façana Principal PB

CARPINTERIA METÀL·LICA AMB
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC
Transmitància
I ENVIDRAMENT 4-12-4 DE
U = w/(k·m2)
BAIXA EMISSIVAT A
L'EXTERIOR

UH,v
UH,m

Envidrament
Marc 7cm

Temperatures
(ºC)

1,80
4,00

Temperatures

8,800

1.132,044

T1 (sup.a)

9,074

1.153,199

T2 (a-b)

9,264

1.168,093

T3 (b-c)

10,716

1.287,455

T4 (c-d)

17,398

1.985,979

T5 (sup.d)

19,110

2.211,224

Tint

20,000

2.336,951

(ºC)

UH = ( 1 - FM ) · UHv + FM · UHm

Finestres

L(m)

H(m)

A forat ( m2 )

A marc ( m2 )

FM
A marco / A
finestra

Transmitància
UH = w/(k·m2)

F1

1,10

2,14

2,35

0,43

0,18

3,204

P9

1,30

2,70

3,51

0,54

0,15

3,684

F3

0,85

1,50

1,28

0,31

0,24

2,601

F5

0,65

0,98

0,64

0,21

0,33

2,045

P12

0,86

1,80

1,55

0,35

0,23

2,801

Pressió de Saturació
de Vapor
Psat = Pa

Pressió vapor
exterior
Pext = Pa

826,392

Pressió vapor
interior
Pint = Pa

1.285,323

Humitat relativa ext.
(Provincia)

Фext = %
Humitat relativa
interior.

Фint = %

73,00%

55,00%

Si no hi ha informació considerarem
Tint = 20ºC
i humitat relativa de 75% en espais
generals i 85% en cambres
humides.
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Pressió vapor
exterior
Pext = Pa

826,392

Pressió vapor
interior
Pint = Pa

1.285,323

Capa

Gruix

Factor de
resistència al
vapor d'aigua (µ)

Gruix d'aire
equivalent
( Sd )

Pressió de vapor
P = Pa

Pext

-

-

-

826,392

P1 (sup.a)

-

-

-

826,392

P2 (a-b)

0,015

10,000

0,150

826,405

P3 (b-c)

0,530

10.000,000

5.300,000

1.285,314

Humitat relativa ext.
(Provincia)

Фext = %

P4 (c-d)

0,040

1,000

0,040

1.285,318

P5 (d-e)

0,015

4,000

0,060

1.285,323

Pint

-

-

-

1.285,323

Sd total (Sdn)

5.300,250

Humitat relativa
interior.

Фint = %

73,00%

55,00%

Si no hi ha informació considerarem
Tint = 20ºC
i humitat relativa de 75% en espais
generals i 85% en cambres
humides.

Façana Principal P1

Temperatures
(ºC)
Temperatures

Pressió de Saturació
de Vapor
Psat = Pa

Capa

Gruix

Factor de
resistència al
vapor d'aigua (µ)

Gruix d'aire
equivalent
( Sd )

Pressió de vapor
P = Pa

Pext

-

-

-

826,392

P1 (sup.a)

-

-

-

826,392

P2 (a-b)

0,015

10,000

0,150

826,407

P3 (b-c)

0,450

10.000,000

4.500,000

1.285,313

8,800

1.132,044

T1 (sup.a)

9,079

1.153,624

P4 (c-d)

0,040

1,000

0,040

1.285,317

T2 (a-b)

9,273

1.168,823

P5 (d-e)

0,015

4,000

0,060

1.285,323

T3 (b-c)

10,531

1.271,649

Pint

-

-

-

1.285,323

T4 (c-d)

17,346

1.979,472

T5 (sup.d)

19,092

2.208,777

Tint

20,000

2.336,951

(ºC)

Sd total (Sdn)

4.500,250
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Façana Principal P2

Temperatures
(ºC)
Temperatures

Pressió de Saturació
de Vapor
Psat = Pa

8,800

1.132,044

T1 (sup.a)

9,083

1.153,899

T2 (a-b)

9,279

1.169,294

T3 (b-c)

10,411

1.261,536

T4 (c-d)

6,901

994,546

T5 (sup.d)

8,669

1.122,070

Tint

20,000

2.336,951

(ºC)

Capa

Gruix

Factor de
resistència al
vapor d'aigua (µ)

Gruix d'aire
equivalent
( Sd )

Pressió de vapor
P = Pa

Pext

-

-

-

826,392

P1 (sup.a)

-

-

-

826,392

P2 (a-b)

0,015

10,000

0,150

826,409

P3 (b-c)

0,400

10.000,000

4.000,000

1.285,312

P4 (c-d)

0,040

1,000

0,040

1.285,316

P5 (d-e)

0,015

4,000

0,060

1.285,323

Pint

-

-

-

1.285,323

Sd total (Sdn)
Pressió vapor
exterior
Pext = Pa

826,392

Pressió vapor
interior
Pint = Pa

1.285,323

Humitat relativa ext.
(Provincia)

Фext = %
Humitat relativa
interior.

Фint = %

4.000,250

73,00%

55,00%

Si no hi ha informació considerarem
Tint = 20ºC
i humitat relativa de 75% en espais
generals i 85% en cambres
humides.
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FINESTRES

FITXA 1 - CÀLCUL DE PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJANS

TIPUS

A
(m2)

U (W/m2
ºK)

A·U
(W/ºK)

RESULTADOS

FAÇANA PB

20,08

0,611

12,268

ΣA =

52,52

FAÇANA P1

19,60

0,624

12,230

Σ(A · U) =

32,61

FAÇANA P2

12,84

0,632

8,115

Σ(A · U) / ΣA
=

0,621

SO
Principal

MUROS (Umm) y (Utm)

SO
Principal

A (m2)

U (W/m2
ºK)

A·U
(W/ºK)

F1

2,35

3,204

7,54

ΣA =

P9

3,51

3,684

12,93

Σ(A · U) =

29,437

F3

1,28

2,601

3,32

Σ(A · U) / ΣA
=

3,155

F5

0,64

2,045

1,30

P12

1,55

2,801

4,34

TIPUS

C2

ZONA CLIMÀTICA

Tancaments i divisòries interiors
COBERTA INCLINADA (Umm) y (Utm)
TIPUS

A (m2)

U (W/m2 ºK)

A·U
(W/ºK)

COBERTA
INCLINADA

92,07

0,374

34,434

RESULTADOS

0,632

≤

0,93

Terrat

0,31

≤

0,93

92,07

Cobertes

0,374

≤

0,80

Σ(A · U) =

34,43

Vidres i marcs

3,684

≤

4,40

Σ(A · U) / ΣA
=

0,374

Murs de façana
SO Principal

U (W/m2 ºK)

A·U
(W/ºK)

FORJAT
TERRAT

20,93

0,31

6,488

Umax

ΣA =

FORJAT TERRAT (Umm) y (Utm)
A (m2)

Umax
(projecte)

9,33

Murs de façana

UMm

TIPUS

RESULTADOS

0,621

UMlim
≤

0,73

COMPLEIX

RESULTADOS
ΣA =

20,93

Σ(A · U) =

6,488

Σ(A · U) / ΣA
=

0,31

Forats

UMm
SO

3,155

UMlim
≤

4,40

COMPLEIX

Terrat

USm
0,31

USlim
≤

0,50

COMPLEIX

Cobertes

UCm
0,374

UClim
≤

0,41

COMPLEIX
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CÀLCUL DELS CANALONS
ESTANÇA

Aquesta superfície es multiplica pel coef. f = i/100 i entrant a la taula 4.7 pàg. HS5-9 del
CTE, en funció de la pendent del canaló, es troba el diàmetre dels canalons.
L’índex i va en funció de la situació geogràfica, i en el cas d’Arenys de Mar és 135. La
pendent que es va tenir en compte és de l’1% ja que és la més desfavorable de les comunes.

SITUACIÓ

SUP. COBERTA
(m2)

f = i / 100

SUP. RELATIVA

Ø CANALÓ

(m2)

(mm)

Façana Principal

44,19

1,35

59,66

Ø 125

Façana Interior

43,88

1,35

59,24

Ø 125

ALÇADA VOLUM

Nº INDEX
FRIG/H

POT.FRIG. POT.CAL

CABAL
IMPULSIÓ

FRIG/H

KCAL/H

100

1237,00

791,60

329,87

72,70

100

2272,00

1454,00

605,87

3,10

59,21

100

1910,00

1184,20

509,33

23,46

3,10

72,73

100

2346,00

1454,60

625,60

H.Matrimoni 2

26,66

2,74

73,05

100

2666,00

1461,00

710,93

Sala d’estar 2

24,07

2,73

65,95

100

2407,00

1319,00

641,87

m²

m²

M3

Sala d’estar

12,37

3,20

39,58

Menjador

22,72

3,20

H.Doble

19,10

H.Matrimoni

Segons el CTE-HS-5, els diàmetres dels canalons van en funció de les superfícies en
projecció a que donen suport.

SUP

m²

M3/H

CÀLCUL DELS BAIXANTS PLUVIALS
Segons el CTE-HS-5, els diàmetres dels baixants van en funció de les superfícies en
projecció a que donen suport.
Aquesta superfície es multiplica pel coef. f = i/100 i entrant a la taula 4.8 pàg. HS5-9 del
CTE, en funció de la pendent del canaló, es troba el diàmetre dels canalons.
L’índex i va en funció de la situació geogràfica, i en el cas d’Arenys de Mar és 135.

SITUACIÓ

SUP. COBERTA
2

(m )

f = i / 100

SUP. RELATIVA
2

Ø CANALÓ

(m )

(mm)

Façana Principal

44,19

1,35

59,66

Ø 50

Façana Interior

43,88

1,35

59,24

Ø 50
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CÀLCUL DELS ELEMENTS CONTRA EL SOROLL SEGONS EL CTE DB-HR

Segons la Taula 3.1, els paràmetres a complir per una fulla estructural de la caixa d’escala
són una m = 70 kg/m2 i 35 dBA .
Buscant les característiques del maó massís trobem que per a 15cm la m = 345 kg/m2 i

ENVANS INTERIORS

entrant a la Taula 3.2 veiem que els dBA són 55.
Segons la Taula 3.1, els paràmetres a complir pels envans d’entramat autoportant són una m
= 25 kg/m2 i 43 dBA.

Consultant les especificacions tècniques del producte que proposem comprovem que són
suficients i compleixen la norma.

TABIQUERIA INTERIOR
Tipus A
Sistema PLADUR 15/46/15 amb llana interior

Característiques
Projecte

Exigides

m kg/m2 = 26,77 ≥
dBa = 43,5

≥

25

43
Segons aquestes dades podem assegurar que compleix.

CAIXA D’ESCALA
Tipus B
Paret de fàbrica de maó massís de 15 cm

Característiques
Projecte

Exigides

m kg/m2 = 345 ≥
dBa = 55

≥

70
35
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SEPARACIÓ ENTRE VIVENDES

SEPARACIÓ ENTRE VIVENDES A – TRASDOSSAT
Tipus

Pel que fa als trasdossats sobre fàbrica ceràmica de 15cm, en el cas d’elements de
separació verticals de tipus 1 i m = 345 kg/m2, a la Taula 3.2, trobem que proporciona una dBA de

Paret de fàbrica de maó massís de 15 cm

55.

Sistema PLADUR 15/60 amb llana interior

Característiques
Projecte

Exigides

m kg/m2 = 345 ≥

130

dBa =

55

≥

45

dBa =

15

≥

1

El mur de separació compost de pedra granítica es regeix de manera semblant. Sabem que
el mur més desfavorable és de 32,50 cm i que la seva m = 845 kg/m2. A la Taula 3.2 veiem que a
partir de 400 kg/m2 no cal cap tipus de protecció enfront al soroll.

SEPARACIÓ ENTRE VIVENDES B
Tipus

Característiques
Projecte

Exigides

2

Mur de 32,50 cm de pedra granítica

m kg/m = 845 ≥

130

dBa = + de 57 ≥

45

En el quadre es pot veure com el mínim exigible en el cas de la tabiqueria d’entramat autoportant és
d’1 dBA. Segons les especificacions del producte, la sol·lucio compleix.

Tipus

Trasdossat

Aïllament acústic dBA. Augment aproximat sobre
les característiques del mur.
Sense Aïllament

Amb Aïllament 60mm

aprox 6

aprox 15

A

B
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FAÇANES EXTERIORS
Amb els 30 dBA exigibles en Dormitoris i Estances generals i aquesta dada de 57
El valor de l’índex de soroll del dia, Ld, pot obtenir-se de les administracions competents o
mitjançant plànols estratègics de soroll. Si no es poden aconseguir aquestes dades es considerarà

dBA del mur entrem a la taula 3.4. En aquesta taula, i segons el % de forats, podem trobar
els dBA mínims que la fusteria ens ha de garantir.

un valor de 60 dBA per a una àrea acústica predominantment residencial.
En els patis de façana interiors es considerarà un valor de 10 dBA inferior al de la zona
considerada, és a dir, en el nostre cas 50 dBA.

FAÇANA PRINCIPAL (P2 més desfavorable)

Segons el material de la façana, i seguint la taula 3.2, calculem els dBA del nostre element
base. L’estructura de granit més desfavorable de la façana principal és de 40cm, que ens dona una
m = 1040 kg/m2 . Segons la taula (entrant en 400 que és el valor màxim) equival a 57 dBA.

Element

Tipus

Àrea

Constructiu

(material)

(m2)

Part Cega

Granit

52,52

Característiques
% de Forats
Projecte

Exigides

dBa = 57 ≥

45

dBa = 28 ≥

28

25,30%
Forats

Fusteria Alumini

13,29

Segons les característiques d’aquest mur, no cal posar
trasdossat, però en els càlculs d’aïllament tèrmic queda
reflectit que si que és necessari, per tant el portarà.
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Pel que fa a la façana que dona al’eixida, les seves característiques són 20 cm
gruix i la m = 460 kg/m2. A

FORJATS I COBERTES

la Taula 3.2 veiem que a partir de 400 kg/m2 no cal cap
Segons el CTE DB-HR, pel que fa a separacions horitzontals, només té en compte

tipus de protecció enfront al soroll.

terres flotants i falsos sostres.
En aquest projecte el CTE entra en contradicció amb els criteris de disseny.

FAÇANA EIXIDA

L’objectiu d’aquest treball és adequar la vivenda a la normativa, però sense perdre la

Element

Tipus

Àrea

Constructiu

(material)

(m2)

Part Cega

Maó massís

Característiques
% de Forats
Projecte

20,37

Exigides

dBa = 57 ≥

45

Fusteria Alumini

5,12

Pel que fa al terres flotants, em de dir que no és funcional col·locar-los degut a que
les escales es volen conservar tal i com estan, i no hi ha manera de mantenir la cota
superior del forjat si afegim el terra flotant.
Per altra banda, la col·locació de falsos sostres implica tapar una estructura

25,14%
Forats

perspectiva del projecte.

dBa = 28 ≥

28

arquitectònicament interessant. En estances humides, com banys i cuines, si que s’ha
procedit a posar falsos sostres amb llana de roca com a aïllant, però a la resta de la
vivenda s’ha optat per deixar vista l’estructura de fusta.
De tota manera, em considerat no necessària la presencia d’aquestes sol·lucions ja
que no es tracta de diferents unitats habitades per diferents propietaris, sinó que pertanyen
totes a una sola vivenda.

De tota manera, igual que en el cas anterior, les necessitats
tèrmiques predominaran sobre aquestes i es col·locarà de totes
maneres.
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1.4 PLÀNOLS DE L’ESTAT REFORMAT

-

ER-00 Æ Situació i Emplaçament

-

ER-01 Æ Plantes Distribució

-

ER-02 Æ Plantes Cotes

-

ER-03 Æ Seccions Transversals Cotes

-

ER-04 Æ Seccions Transversals Cotes

-

ER-05 Æ Secció Longitudinal Cotes

-

ER-06 Æ Secció Longitudinal Cotes

-

ER-07 Æ Estructura Plantes i Detalls

-

ER-08 Æ Estructura Secció Constructiva i Detalls

-

ER-09 Æ Plantes Materials

-

ER-10 Æ Carpinteries

-

ER-11 Æ Carpinteries

-

ER-12 Æ Instal·lacions Sanejament i Ventilació

-

ER-13 Æ Instal·lacions Sanejament i Ventilació

-

ER-14 Æ Instal·lacions Fontaneria i ACS

-

ER-15 Æ Instal·lacions Electricitat

-

ER-16 Æ Instal·lacions Climatització

-

ER-17 Æ Instal·lacions Telecomunicacions

-

ER -18 Æ Acústica
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CAPÍTOL 1. ENDERROC, DESMUNTATGE I REPICATS
1.3 ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
1.3.1 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm. de gruix mitjançant medis manuals i/o
mecànics amb martell trencador i càrrega de runa sobre camió o contenidor i transport de runa a
abocador autoritzat.

1.1 ENDERROCS D’ESTRUCTURA PER A REHABILITACIÓ

1.3.1

1.1.1 Desmuntatge de sostre amb bigues de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, s’inclou transport de runa a abocador autoritzat. Separació residus i
reutilització.
1.1.1

MEDICIÓ
2

88,51 m

PREU UNITARI

35,69 €/m²

PREU PARTIDA

TOTAL 1.1.1

1.1.2 Buidat de reblert de runa en forjats de volta catalana, amb mitjans manuals, s’inclou transport de
runa a abocador autoritzat.
1.1.2

MEDICIÓ
3

21,47 m

PREU UNITARI

9,22 €/m²

2

PREU UNITARI

12,41 €/m²

7,93 m

1.3.2
3.158,92

MEDICIÓ

197,95 €

TOTAL 1.1

3.356,88 €

TOTAL 1.3.1

98,41 €

Enderroc d’envà ceràmica de 5 cm. de gruix, mitjançant medis manuals i/o mecànics amb martell
trencador i càrrega de runa sobre camió o contenidor i transport de runa a abocador autoritzat.
1.3.2

MEDICIÓ
2

116,80 m

PREU UNITARI

5,41 €/m²

PREU PARTIDA

TOTAL 1.1.2

PREU PARTIDA

PREU PARTIDA

TOTAL 1.3.2

631,89 €

TOTAL 1.3

730,30 €

1.4 DESMUNTATGE, ENDERROC I REPICAT DE REVESTIMENTS
1.4.1 Enderroc i arrencada d’enrajolat, en paraments verticals dels banys, cuina i safareig, mitjançant
medis manuals i/o mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor i transport de runa a
abocador autoritzat.

1.2 ENDERROC DE COBERTES
1.2.1 Desmuntatge de teules mitjançant medis manuals i posterior aplec del material per l’aprofitament
de les teules en bon estat.

1.4.1

MEDICIÓ
2

61,78 m
1.2.1

MEDICIÓ
2

88,51 m

PREU UNITARI

23,13 €/m²

PREU UNITARI

8,59 €/m²

PREU PARTIDA

TOTAL 1.4.1

530,69 €

PREU PARTIDA

TOTAL 1.2.1

2.047,24 €
1.4.2 Desmuntatge de cel ras i entramat de suport, mitjançant medis manuals i/o mecànics. Inclou
acopi i classificació per a posterior gestió de residus.

1.2.2 Desmuntatge d’encadellat ceràmic i llates de fusta en coberta, mitjançant medis manuals,
posterior aplec del material per l’aprofitament i/o càrrega de runa sobre camió i transport de runa
a abocador autoritzat.
1.2.2

MEDICIÓ
2

88,51 m

PREU UNITARI

3,17 €/m²

1.2.3

MEDICIÓ

19,31 m2

5,23€/m²

MEDICIÓ
2

35,71 m

PREU UNITARI

5,97 €/m²

PREU PARTIDA

TOTAL 1.2.2

PREU PARTIDA

TOTAL 1.4.2

213,13 €

TOTAL 1.4

743,82 €

280,58 €

1.2.3 Enderroc d’envanets de sostre mort a terrat, mitjançant medis manuals i càrrega de runa sobre
camió o contenidor i transport de runa a abocador autoritzat.
PREU UNITARI

1.4.2

1.5 ENDERROC DE PAVIMENTS I SOLERES
1.5.1 Desmuntatge de paviment de rajola hidràulica amb mitjans manuals, inclou acopi i classificació
per a posterior reciclatge. Inclou part proporcional de sòcols.

PREU PARTIDA

TOTAL 1.2.3

100,99 €

TOTAL 1.2

2.428,80 €

1.5.1

MEDICIÓ
2

135,59 m

PREU UNITARI

9,33 €/m²

PREU PARTIDA

TOTAL 1.5.1

1.265,05 €

1.5.2 Desmuntatge de paviment de terratzo amb mitjans manuals, inclou acopi i classificació per a
posterior reciclatge. Inclou part proporcional de sòcols.
1.5.2

MEDICIÓ
2

13,86 m

PREU UNITARI

7,47 €/m²

PREU PARTIDA

TOTAL 1.5.2

1.7 DESMUNTATGE, ARRENCADES I DEMOLICIONS D’ELEMENTS DE
SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
1.7.1 Arrencada de barana de 90 a 110 cm d’alçària, amb mitjans manuals, per a posterior col·locació.

103,53 €
1.7.1

1.5.3 Desmuntatge de paviment de rasilla comuna amb mitjans manuals, inclou acopi i classificació
per a posterior reciclatge.
1.5.3

MEDICIÓ
2

85,90 m

PREU UNITARI

5,60 €/m²

PREU PARTIDA

TOTAL 1.5.3

MEDICIÓ

PREU UNITARI

13,01 ml

6,23 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 1.7.1

81,05 €

1.7.2 Arrencada de reixa en façana principal amb mitjans manuals, per a posterior col·locació.
481,04 €
1.7.2

MEDICIÓ
2

3,07 m

PREU UNITARI
2

6,23 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 1.7.2

19,13 €

1.5.4 Desmuntatge de paviment de rasilla tova mitjans manuals, inclou acopi i classificació per a
posterior reciclatge.
1.5.4

MEDICIÓ

PREU UNITARI

15,52 m2

5,60 €/m²

1.7.3 Enderroc de voladís d’uralita, amb les medis de seguretat pertinents, mitjans manuals i/o
mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport a abocador autoritzat.

PREU PARTIDA

TOTAL 1.5.4

86,91 €

TOTAL 1.5

1.936,54 €

1.7.3

MEDICIÓ
2

3,50 m

PREU UNITARI
2

5,23 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 1.7.3

18,31 €

TOTAL 1.7

118,48 €

1.6 DESMUNTATGE DE DIVISÒRIES PRACTICABLES
1.6.1 Desmuntatge de full i bastiment de finestres mitjançant medis manuals, aplec del material per a
posterior reciclatge i/o càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a abocador
autoritzat.
1.6.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

7U

5,60 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.6.1

39,20 €

1.8 DESMUNTATGE D’ELEMENTS D’EVACUACIÓ
1.8.1 Desmuntatge de baixants de fibrociment i connexions de desguassos amb mitjans manuals i
amb seguretat adient en temes de fibrociment, mitjançant medis manuals i càrrega de runa sobre
camió o contenidor i transport de runa a abocador autoritzat.
1.8.1

1.6.2 Desmuntatge de full i bastiment de balconeres mitjançant medis manuals, aplec del material per
a posterior reciclatge i/o càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a abocador
autoritzat.
1.6.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

7,00 U

5,60 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.6.2

39,20 €

1.6.3

MEDICIÓ

PREU UNITARI

11 U

3,73 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.6.3

41,03 €

TOTAL 1.6

119,43 €

PREU UNITARI

33,63 ml

5,22 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 1.8.1

175,55 €

1.8.2 Desmuntatge de canaló ceràmic i connexions amb mitjans manuals i amb seguretat adient en
temes de fibrociment, mitjançant medis manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor i
transport de runa a abocador autoritzat.
1.8.2

1.6.3 Desmuntatge de full i bastiment de portes interiors mitjançant medis manuals, aplec del material
per a posterior reciclatge i/o càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a abocador
autoritzat.

MEDICIÓ

MEDICIÓ

PREU UNITARI

11,70 ml

4,27 €/m²

PREU PARTIDA

TOTAL 1.8.2

49,96 €

1.8.3 Desmuntatge de xemeneies d’obra ceràmica de xemeneies amb revestiment inclòs mitjançant
medis manuals i/o mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor i transport de runa a
abocador autoritzat.

1.10.2 Arrancada d’aigüera i lavabo, suport, aixetes, sifó, i desconnexions de les xarxes d’aigua i
d’evacuació amb mitjans manuals. Inclou acopi i classificació per a posterior reutilització.
1.10.2

1.8.3

MEDICIÓ

PREU UNITARI

7,90 ml

3,27 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 1.8.3

25,83 €

TOTAL 1.8

251,34 €

1.9 DESMUNTATGE D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ENLLUMENAT

1.9.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

2,57 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.9.1

2,57 €

1.9.2 Desmuntatge de aparells d’il·luminació superficial amb mitjans manuals i/o mecànics i transport
de runa a abocador autoritzat.
1.9.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

18 U

2,57 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.9.2

46,26 €

PREU UNITARI

3U

12,02 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.10.2

36,06 €

1.10.3 Desmuntatge d’escalfador d’aigua, accessoris i desconnexions de les xarxes d’aigua i
d’evacuació amb mitjans manuals. Inclou acopi i classificació per a posterior reutilització.
1.10.3

1.9.1 Desmuntatge de quadre elèctric mitjançant medis manuals i/o mecànics i transport de runa a
abocador autoritzat.

MEDICIÓ

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

21,43 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.10.3

21,43 €

1.10.4 Desmuntatge de safareig, suport, aixetes, sifó i desconnexions de les xarxes d’aigua i
d’evacuació amb mitjans manuals. Inclou acopi i classificació per a posterior reutilització.
1.10.4

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

20,45 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.10.4

40,90 €

1.10.5 Arrencada d’instal·lacions de distribució d’aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor i transport a abocador autoritzat.
1.10.5

MEDICIÓ

PREU UNITARI

3U

210,92 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.10.5

632,76 €

1.9.3 Desmuntatge puntual de tubs i accessoris d’instal·lacions elèctrica superficial amb mitjans
manuals i transport de runa a abocador autoritzat.
1.9.3

MEDICIÓ

PREU UNITARI

98,38 ml

0,86 €/ml

1.10.6 Arrencada col·lectors i derivacions, amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega manual sobre
camió o contenidor i transport a abocador autoritzat.

PREU PARTIDA

TOTAL 1.9.3

84,61 €
1.10.6

TOTAL 1.9

133,44 €

MEDICIÓ

PREU UNITARI

42,26 ml

7,56

PREU PARTIDA

TOTAL 1.10.6

319,49 €

TOTAL 1.10

1.064,04 €

1.10 DESMUNTATGE I ARRENCADES D’INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I
APARELLS SANITARIS
1.10.1 Arrancada de cisterna alta i d’inodor,suport, aixetes, mecanismes, i desconnexions de les xarxes
d’aigua i d’evacuació amb mitjans manuals. Inclou acopi i classificació per a posterior
reutilització.
1.10.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

13,40 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.10.1

13,40 €

1.11 DESMUNTATGE I ARRENCADES D’INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE
COMUNICACIÓ
1.11.1 Arrancada d’antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor i transport a abocador autoritzat.
1.11.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

11,20 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.11.1

53,60 €

CAPÍTOL 2. MOVIMENT DE TERRES

1.11.2 Arrancada d’instal·lació superficial de telefonia per unitat d’habitatge, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a abocador autoritzat.
1.11.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

6,22 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.11.2

6,22 €

TOTAL 1.11

59,82 €

2.1 EXCAVACIONS
2.1.1 Excavació per a rebaix en terreny fluix amb càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
s’inclou transport de runa a abocador autoritzat.
1.1.1

TOTAL CAPÍTOL 1.

MEDICIÓ
3

40,68 m

10.942,89 €

PREU UNITARI
3

65,33 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 1.1.1

2.657,62 €

2.1.2 Excavació per a rasa per a pas d’instal·lació de fins 1,00m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora.
2.1.2

MEDICIÓ
3

30,32 m

PREU UNITARI
3

7,7 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 2.1.2

30,32 €

TOTAL 2.1

2.687,94 €

2.2 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
2.2.1 Terraplenat i piconatge amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN.
2.2.1

MEDICIÓ
3

5,08 m

PREU UNITARI
3

5,37 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 2.2.1

27,28 €

2.2.2 Reblert amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm com a màxim.
2.2.2

MEDICIÓ
3

PREU UNITARI
3

PREU PARTIDA

TOTAL 2.2.2

651,79 €

TOTAL 2.2

679,06 €

TOTAL CAPÍTOL 2. MOVIMENT DE TERRES

3.367,01 €

15,25 m

42,74 €/m

CAPÍTOL 3. GESTIÓ DE RESIDUS

CAPÍTOL 4. FONAMENTS

3.1 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS "IN SITU"

4.1 FONAMENTS

3.1.1 Classificació a peu d’obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials
3.1.1

MEDICIÓ
3

122,90 m

PREU UNITARI
3

18,67 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 3.1.1

2.294,54 €

TOTAL 3.1

2.294,54 €

3.2 TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRES AUTORITZATS
3.2.1 Inclòs en partides.

TOTAL CAPÍTOL 2. GESTIÓ DE RESIDUS

2.294,54 €

4.1.1 Formació de forjat de llosa massissa, horitzontal, canto de 15 cm, de formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central i abocat amb bomba; acer UNE-EN 10080 B 500 S. Inclòs p/p de nervis i
cèrcol perimetral de planta i forats.
4.1.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

101,71 m2

74,26 €/m2

PREU PARTIDA

TOTAL 4.1.1

7.552,98 €

TOTAL 4.1

7.552,98 €

TOTAL CAPÍTOL 4. FONAMENTS

7.552,98 €

CAPÍTOL 5. ESTRUCTURES

5.3 APUNTALAMENT D’ESTRUCTURES
5.3.1 Muntatge i desmuntatge d’apuntalament de biga a una alçària <= 5m. amb puntal tubular
metàl·lic de 3 tubs <= 150KN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament
roscats.

5.1 ESTRUCTURA DE FUSTA
5.1.1 Biga de fusta de pi pinastre C18 acabat a tall de serra, de 12X22 cm de secció i llargària 5,15m.
treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció mitja, col·locada
a l’obra.
5.1.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI
3

3

629,72 €/m

3,13 m

5.3.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

389,65 ml

9,70 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 5.3.1

3.779,61 €

TOTAL 5.3

3.779,61 €

PREU PARTIDA

TOTAL 5.1.1

1.971,02 €

5.4 ESTRUCTURES D’OBRA CERÀMICA
5.1.2 Tractament curatiu per a elements de fusta, amb protecció químic insecticida-fungincida, amb
una dotació de més de 0,25 l/m2, aplicat mitjançant injecció.
5.1.2

MEDICIÓ
2

145,06 m

PREU UNITARI
2

32,45 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 5.1.2

4.707,20 €

TOTAL 5.1

6.678,22 €

5.4.1 Paret estructural de maó calat d’elaboració mecànica de 14 cm de gruix, per a revestir i de
categoria I, segons normativa UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:5, amb additiu plastificant, elaborat a l’obra i amb una resistència compressió de 4
N/mm2.
5.4.1

MEDICIÓ
2

4,12 m

PREU UNITARI
2

53,02 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 5.4.1

218,44 €

TOTAL 5.4

218,44 €

5.2 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
5.2.1 Reforç de forjat amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres
corrugades d’acer de Ø5mm cada 15x15 cm, i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó estructural
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, fixant cada entrebigat amb connector per a estructures de
fusta de vis cargolat a la biga, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de
residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida.

5.2.1

MEDICIÓ
2

127,92 m

PREU UNITARI

13,58 €/m²

PREU PARTIDA

TOTAL 5.2.1

5.5 ESTRUCTURES DE PEDRA
5.5.1 Reparació de fissures en paret de pedra, previ repicat i sanejament dels elements solts, segellat
amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l’obra i col·locació de malla de fibra de vidre amb recobriment
de PVC en les franges repicades, s’inclou transport de runa a abocador autoritzat.

5.5.1
1.737,15 €

MEDICIÓ

PREU UNITARI

14,33 ml

20 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 5.5.1

286,60 €

TOTAL 5.5

286,60 €

5.2.2 Reparació de cantell de sostre o balcó , amb repicat de formigó, sanejament i raspallat de les
armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont
d’unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric
de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a abocador autoritzat.

5.6 ESCALES
5.2.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

12,94 ml

99,85 €/ml

5.6.1 Polit de graons i replans d’escala.

PREU PARTIDA

TOTAL 5.3.2

1.292,06 €
3.6.1

TOTAL 5.2

3.029,21 €

MEDICIÓ

22,26 m2

PREU UNITARI
2

10,00 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 3.6.1

222,60 €

CAPÍTOL 6. COBERTES

5.6.2 Decapat de restos de pintura, barnis i esmalt en barrots i passamans de fusta en barana, raspat
de desperfectes. Acabat amb dues mans d’esmalt de poliuretà.
5.6.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

41,88 ml

24,00 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 5.6.2

1.005,12 €

TOTAL 5.6

1.227,72 €

TOTAL CAPÍTOL 5. ESTRUCTURES

15.219,80 €

6.1 COBERTES PLANES TRANSITABLES
6.1.1 Coberta transitable amb pendents de formigó cel·lular, impermeabilització amb una membrana
d’una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, aïllant amb plaques de poliestirè
extruït, feltre de polipropilè.
6.1.1

MEDICIÓ
2

20,17 m

PREU UNITARI
2

91,37 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 6.1.1

1.842,93 €

6.1.2 Junta de dilatació en paviment i posterior reblert amb massilla de poliuretà.
6.1.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1,5 ml

26,67 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 6.1.2

40,01 €

6.1.3 Subministra i col·locació de rajola ceràmica fina de 14x28 cm. en posició espigada, col·locada
amb morter mixt de cal i c.p. M-40b, elaborat a obra.
6.1.3

MEDICIÓ
2

20,17 m

PREU UNITARI
2

26,67 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 6.1.3

537,93 €

6.1.4 Subministra i col·locació de minvell contra parament, de rajola ceràmica fina.
6.1.4

MEDICIÓ

PREU UNITARI

26,00 ml

15,00 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 6.1.4

390,00 €

6.1.5 Subministra i col·locació de bonera sifònica d’acer inoxidable amb tapa metàl·lica , adherida
sobre làmina bituminosa en calent.
6.1.5

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

35,00 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 6.1.5

70,00 €

TOTAL 6.1

2.880,87 €

CAPÍTOL 7. TANCAMENTS I DIVISÒRIES

6.2 COBERTES INCLINADES
6.2.1 Formació de coberta inclinada per posterior col·locació de teula ceràmica àrab amb una pendent
del 21%, mitjançant plaques sota teula tipus "Onduline" BT-200 i recolzades sobre panells
sandwich tipus "Ondutherm" de 9cm de gruix de 6cm de poliestirè extrusionat.
6.2.1

MEDICIÓ
2

83,51 m

PREU UNITARI
2

56,73 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 6.2.1

4.737,52 €

6.2.2 Teulada de teula àrab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació
d’un 30% de teulada del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l’obra amb
formigonera 165 l.
6.2.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

20,87 m2

27,79 €/m

2

PREU PARTIDA

TOTAL 6.2.2

579,98 €

6.2.3 Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185
mm i de 40cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant.

6.2.3

MEDICIÓ

PREU UNITARI

11,70 ml

37,26 €/ml

7.1 PARETS I ENVANS
7.1.1 Subministrament i muntatge de trasdosat, prèviament anclat amb cargols d’acer, de plaques de
guix laminat tipus N (normal) de 15 cm d’espessor, "Pladur". Inclús p/p d’acer en perfils laminats
per la subjecció de les peces.
7.1.1

MEDICIÓ
2

110,53 m

PREU UNITARI
2

19,66 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 7.1.1

2.173,02 €

7.1.2 Subministrament i muntatge d’envà múltiple "PLADUR" autoportant, de 98 mm de gruix total,
format per una estructura de perfils de xapa d’acer galvanitzat de 46 mm d’ample, a base de
muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, i canals.
7.1.2

MEDICIÓ
2

124,06 m

PREU UNITARI
2

41,49 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 7.1.2

5.110,03 €

TOTAL 7.1

7.283,05 €

PREU PARTIDA

TOTAL 6.2.3

435,94 €

TOTAL 6.2

5.753,44 €

TOTAL CAPÍTOL 6. COBERTES

8.634,31 €

TOTAL CAPÍTOL 7. TANCAMENTS I DIVISÒRIES

7.283,05 €

TOTAL 8.3

CAPÍTOL 8. IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

17.095,05 €

8.4 BARRERES DE VAPOR
8.4.1 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50µm i 48 g/m2, col·locada no adherida.

8.1 MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ
8.4.1

MEDICIÓ
2

249,80 m

PREU UNITARI
2

12,69 €/m

2

TOTAL 8.1.1

4,31 m

PREU UNITARI
2

25,00 €/m

3.169,96 €

TOTAL 8.1.2

271,30 m2

6,50 €/m2

PREU PARTIDA

TOTAL 8.1.2

1.763,45 €

TOTAL 8.2

1.763,45 €

8.3 TRACTAMENT D’HUMITAT CAPIL·LARITAT EN PARAMENT VERTICAL
8.3.1 Tractament del nivell d’humitat capil·laritat en parament vertical, a una cara, pel sistema de
injecció, amb producte hidrofugant, amb perforacions perpendiculars a la base del mur, al portell
i inclinades cap a terra, 25 per metro aprox. Inclinades 30º cap al terra, equidistant 20 cm, de
20mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3 del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a
la saturació amb broquetes de pressió alta de producte hidrofugant a base àcid silícic i
hidrofugant i obturament amb morter mixt 1:2:10.
8.3.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

86,98 ml

196,54 €/ml

163,74 €

TOTAL 8.4

163,74 €

8.5.1 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2, col·locat
sense adherir.

PREU PARTIDA

TOTAL 8.3.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI
2

PREU PARTIDA

TOTAL8.5.1

208,49 €

TOTAL 8.5

208,49 €

TOTAL CAPÍTOL 8. IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLANTS

22.508,43 €

2,05 €/m

3.277,71 €

8.2.1 Aïllament amb feltres de llana de fibra de vidre (MW) UNE-EN 13162, col·locada amb fixacions
mecàniques.
PREU UNITARI

TOTAL 8.4.1

107,75 €

8.2 AÏLLAMENT AMB FELTRES DE LLANA DE VIDRE

MEDICIÓ

PREU PARTIDA

8.5 GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ

101,70 m2

PREU PARTIDA

TOTAL 8.1

8.1.2

1,1 €/m

148,85 m

8.5.1
MEDICIÓ

2

PREU PARTIDA

8.1.2 Membrana d’una làmina asfàltica polimèrica de 4 Kg/m2 amb armadura de polièster i acabat amb
film termofusible per les dues cares, amb la p/p de solapes, entregues i regates.
8.1.2

PREU UNITARI

2

8.1.1 Membrana d’una làmina de polietilè d’alta densitat permeable al vapor, no resistent a
d’intempèrie, amb massa específica de 60 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fixada
mecànicament.
8.1.1

MEDICIÓ

17.095,05 €

CAPÍTOL 9. REVESTIMENTS
9.2 ENRAJOLATS
9.2.1 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària superior a 3,00 m. amb rajola de gres
porcel·lànic premsat polit, de 16 a 25 peces m2, col3locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada (UNE-EN 13888).

9.1 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
9.1.1 Reparació superficial de paraments arrebossats verticals exteriors, amb repicat de les zones
malmeses i/o deteriorades, amb mitjans manuals, s’inclou retirada de runa a abocador autoritzat,
recomposició ed les zones repicades amb morter mixt de calç i c.p.
9.1.1

MEDICIÓ
2

35,61 m

PREU UNITARI
2

36,47 €/m

9.2.1

MEDICIÓ
2

149,74 m

PREU UNITARI
2

37,15 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 9.1.1

PREU PARTIDA

TOTAL9.2.1

5.562,84 €

TOTAL 9.2

5.562,84 €

1.298,70 €

9.3 CEL RASOS
9.1.2 Arrebossat reglejat sobre paraments horitzontal exterior, a més de 3m. d’alçària, amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, amb acabat remolinat.
9.1.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI
2

2

26,13 €/m

9,59 m

9.3.1 Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir, fibra de vidre incorporat al guix (ignífuga),
sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autonivelladora de barra roscada.

PREU PARTIDA

TOTAL9.1.2

250,59 €

9.3.1

MEDICIÓ
2

36,68 m

PREU UNITARI
2

19,77 €/m

9.1.3 Arrebossat per a posterior enrajolat, realitzat en paraments verticals amb morter de ciment 1:6.
Inclosa preparació del parament fins una alçada de 3,5m.
9.1.3

MEDICIÓ
2

149,74 m

PREU UNITARI
2

18,60 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 9.3.1

725,16 €

TOTAL 9.3

725,16 €

PREU PARTIDA

TOTAL9.1.3

2.785,16 €

9.4 PINTATS
9.1.4 Arrebossat de morter monocapa acabat raspat, amb morter de ciment i pigments naturals
damunt suport net i preparat.
9.1.4

MEDICIÓ
2

52,52 m

PREU UNITARI
2

30,00 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 9.1.4

9.4.1
1.575,60 €

9.1.5 Enguixat reglejat sobre paraments verticals interiors, a una alçada màxima 4,00m., amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF.
9.1.5

MEDICIÓ
2

227,49 m

PREU UNITARI
2

14,75 €/m

9.4.1 Pintat de paraments verticals exteriors de ciment amb una mà de fons fixador i dues mans de
pintura de resines siloxàniques.
MEDICIÓ

118,72 m2

2

122,99 m

PREU UNITARI
2

11,67 €/m

2,81 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 9.4.1

333,60 €

PREU PARTIDA

TOTAL 9.1.5

3.355,48 €

9.1.6 Enguixat reglejat sobre paraments horitzontals interiors, a més de 3,00m. d’alçària, amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF.
MEDICIÓ

2

9.4.2 Pintat de paraments horitzontals exteriors de ciment amb una mà de fons fixador i dues mans de
pintura de resines siloxàniques.
9.4.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI
2

2

7,59 €/m

9,59 m

7.1.6

PREU UNITARI

PREU PARTIDA

TOTAL 9.4.2

72,79 €

9.4.3 Pintat de paraments verticals interiors de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa d’acabat segelladora i dues d’acabat.

PREU PARTIDA

TOTAL 9.1.6

134,66 €

9.4.3

MEDICIÓ
2

311,85 m

TOTAL 9.1

9.400,18 €

PREU UNITARI
2

7,17 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 9.4.3

2.235,96 €

9.4.4 Pintat de paraments horitzontal interiors de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa d’acabat segelladora i dues d’acabat.
9.4.4

MEDICIÓ

PREU UNITARI

159,67 m2

8,52 €/m2

9.7.1 Subministrament i col·locació de malla de fibra de vidre el fissures amb recobriment antiàlcalis de
PVC a tota la superfície i regularització d’aquesta amb morter de reparació.

PREU PARTIDA

TOTAL 9.4.4

9.7 MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

1.360,39 €
7.7.1

TOTAL 9.4

4.002,74 €

MEDICIÓ
2

35,61 m

PREU UNITARI
2

10,00 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 9.7.1

356,10 €

TOTAL 9.7

356,10 €

9.5 TRACTAMENT ÒXID
9.5.1 Tractament de baranes de ferro mitjançant neteja, fregat de l’òxid i/o raspallat de les rugositats i
zones oxidades i aplicació de pintura antioxidant i dues capes d’acabat.
9.5.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

13,43 ml

16,97 €/ml

9.8.1 Paviment de mosaic hidràulic de 20x20c., col3locat a tub de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a obra amb formigonera.

PREU PARTIDA

TOTAL 9.5.1

9.8 PAVIMENTS

227,91 €
9.8.1

MEDICIÓ
2

230,93 m

PREU UNITARI
2

68,40 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 9.8.1

15.795,61 €

9.5.2 Tractament de reixa de ferro mitjançant neteja, fregat de l’òxid i/o raspallat de les rugositats i
zones oxidades i aplicació de pintura antioxidant i dues capes d’acabat.
9.5.2

MEDICIÓ
2

3,55 m

PREU UNITARI

13,12 €/m2

9.8.2 Paviment de tova 20x20 cm., col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a
obra amb formigonera, amb tractament antilliscant i contra la presència d’organismes.

PREU PARTIDA

TOTAL 9.5.1

46,58 €
7.8.2

TOTAL 9.5

MEDICIÓ
2

15,52 m

274,48 €

PREU UNITARI
2

32,00 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 9.8.2

496,64 €

9.8.3 Paviment de rasilla fina de 14x28 cm., col·locada amb morter mixt de calç i c.p., confeccionat a

9.6 ESCOPIDORS

9.8.3

MEDICIÓ
2

21,65 m

9.6.1 Subministra i col·locació de peça de 15 cm., de trencaaigües ceràmic amb doble goteró a la part
exterior, col·locada amb ciment cola.
9.6.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

17,90 ml

30,00 €/ml

PREU UNITARI
2

30,00 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 9.8.3

649,50 €

TOTAL 9.8

16.941,75 €

PREU PARTIDA

TOTAL 9.6.1

537,00 €

9.9 ESTORES
9.6.2 Subministra i col·locació de peça de 29 cm. ceràmic amb doble goteró a la part exterior,
col·locada amb ciment cola.
9.6.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2,6 ml

30,00 €/ml

PREU PARTIDA

9.9.1 Estora de coco de gruix de 17 mm, amb base de PVC, col·locat sense adherir.
9.9.1

TOTAL 7.6.2

78,00 €

TOTAL 9.6

615,00 €

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

60 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 9.9.1

60,00 €

TOTAL 9.9

60,00 €

TOTAL CAPÍTOL 9. REVESTIMENTS

37.938,27 €

CAPÍTOL 10. TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

10.1.6 Subministrament i col·locació de porta interior de fusta de pi del país, d’una forat d’obra
aproximada de 0,90x2,13 cm. de fulla batent i tapajunts de fusta, amb bastiment per a mur.
10.1.6
P7

10.1 TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA
10.1.1 Subministra i col·locació de porta exterior de fusta, envernissada, amb dues fulles batents de
fusta de pi del país, per a un buit d’obra aproximat de 1,75x2,90 cm. amb balda de seguretat.
10.1.1
P1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

395,00 €/U

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

460,00 €/U

TOTAL 10.1.1

395,00 €

PREU PARTIDA

TOTAL 10.1.2

460,00 €

10.1.3 Subministrament i col·locació de porta interior de fusta de pi, d’una llum de pas aproximat de
0,80x2,18 cm. de fulla corredera i tapajunts de fusta, amb bastiment per a divisòria doble de
pladur.
10.1.3
P3

MEDICIÓ

PREU UNITARI

4U

192,40 €/U

PREU UNITARI

1U

191,30 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.1.6

191,30 €

10.1.7 Subministra i col·locació de conjunt de porta de fusta envernissada de dues fulles batents de
fusta de pi del país, amb vidre transparent, i tarja superior del mateix tipus, per a un buit d’obra
aproximat de 1,65x2,67 cm, amb bastiment per a divisòria de pladur. .

PREU PARTIDA

10.1.2 Subministra i col·locació de conjunt de porta d’entrada de fusta envernissada amb balda de
seguretat, amb una fulla batent de fusta de pi del país, amb panell de doble vidre translúcid, fixes
laterals i tarja superior del mateix tipus, per a un buit d’obra de 2,40x3,12 cm. amb bastiment per
divisòria de pladur.
01.1.2
P2

MEDICIÓ

PREU PARTIDA

TOTAL 10.1.3

769,60 €

10.1.7
P10

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

325,10 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.1.7

325,10 €

10.1.8 Subministra i col·locació de conjunt de porta de fusta envernissada de dues fulles batents de
fusta de pi del país, amb vidre transparent, i tarja superior del mateix tipus, per a un buit d’obra
aproximat de 1,65x2,67 cm. amb bastiment per a paret.
10.1.8
P11

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

325,10 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.1.8

650,20 €

10.1.9 Subministra i col·locació de conjunt de porta de fusta envernissada d’una fulla baten de fusta de
pi del país, amb vidre translúcid, per a un buit d’obra aproximat de 1,04x2,17 cm, amb bastiment
per a divisòria de pladur.
10.1.9
P13

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

264,51 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.1.9

529,02 €

TOTAL 10.1

3.869,72 €

10.1.4 Subministrament i col·locació de porta plegable en quatre parts de fusta de pi, d’una llum d’obra
aproximada de 0,90x1,75 cm. tapajunts de fusta, amb bastiment per divisòria de pladur.

10.1.4
P4

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

174,30 €/U

10.2 TANCAMENTS PRACTICABLES D’ALUMINI

PREU PARTIDA

TOTAL 10.1.4

174,30 €

10.1.5 Subministra i col·locació de conjunt de porta de fusta envernissada de dues fulles batents de
10.1.5
P5

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

375,20 €/U

10.2.1 Balconera d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents amb doble vidre transparent amb càmera d’aire, per un buit d’obra
aproximat 1,77x2,63 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l’aire segons UNE-En 12207, classificació mínima 9A d’estanqueïtat a l’aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

PREU PARTIDA

TOTAL 10.1.5

375,20 €
10.2.1
P6

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

785,30 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.2.1

785,30 €

10.2.2 Balconera d’alumini amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents amb doble vidre transparent amb càmera d’aire i tarja superior del mateix
tipus, per un buit d’obra aproximat 1,60x2,75 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-En 12207, classificació mínima 9A d’estanqueïtat
a l’aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana.
10.2.2
P8

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

989,17 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.2.2

989,17 €

10.2.3 Balconera d’alumini amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents amb doble vidre transparent amb càmera d’aire, per un buit d’obra aproximat
1,49x2,70 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire
segons UNE-En 12207, classificació mínima 9A d’estanqueïtat a l’aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-En 12210, sense persiana.

10.2.3
P9

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

946,47 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.2.3

1.892,94 €

10.2.4 Balconera d’alumini amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, d’una
fulla oscil·lobatent amb doble vidre transparent amb càmera d’aire, per un buit d’obra aproximat
0,86x1,80 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire
segons UNE-En 12207, classificació mínima 9A d’estanqueïtat a l’aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

10.1.4
P12

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

501,55 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.2.4

501,55 €

10.2.5 Balconera d’alumini amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents amb doble vidre transparent amb càmera d’aire, per un buit d’obra aproximat
1,05x1,80 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d’estanqueïtat a l’aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

10.2.5
P14

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

444,65 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.2.5

444,65 €

10.2.6 Finestra d’alumini amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles una batent i l’altre oscil·lobatent amb doble vidre de 5 mm transparent amb càmera
d’aire, per un buit d’obra aproximat 1,00x2,14 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d’estanqueïtat
a l’aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana.
10.2.5
F1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

503,47 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.2.6

503,47 €

10.2.7 Finestra d’alumini amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses amb doble vidre transparent amb càmera d’aire, per un buit d’obra
aproximat 1,64x1,35 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l’aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d’estanqueïtat a l’aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

10.2.5
F2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

695,26 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.2.7

695,26 €

10.2.8 Finestra d’alumini amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles una batent i l’altre oscil·lobatent amb doble vidre transparent amb càmera d’aire, per
un buit d’obra aproximat 0,93x1,50 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d’estanqueïtat a l’aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana.
10.2.5
F3

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

451,98 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.2.8

451,98 €

10.2.9 Finestra d’alumini amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles una batent i l’altre oscil·lobatent amb doble vidre transparent amb càmera d’aire, per
un buit d’obra aproximat 1,40x1,10 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d’estanqueïtat a l’aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana.
8.2.5
F4

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

498,96 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.2.9

498,96 €

10.2.10 Finestra d’alumini amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla oscil·lobatent amb doble vidre transparent amb càmera d’aire, per un buit d’obra aproximat
0,65x0,98 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d’estanqueïtat a l’aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

10.2.10
F5

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

205,71 €/U

11.1 DESGUASSOS I BAIXANTS
11.1.1 Desguàs d’aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissada d’aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de diàmetre 100 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

PREU PARTIDA

TOTAL 10.2.10

CAPÍTOL 11. INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ

205,71 €
11.1.1

10.2.11 Finestra d’alumini amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla oscil·lobatent amb doble vidre transparent amb càmera d’aire, per un buit d’obra aproximat
0,80x0,98 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d’estanqueïtat a l’aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

253,18 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.2.11

253,18 €

TOTAL 10.2

6.271,23 €

TOTAL CAPÍTOL 10. TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICAB.

10.140,95 €

PREU UNITARI

1,58 ml

21,18 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 11.1.1

33,46 €

11.1.2 Desguàs d’aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissada d’aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de diàmetre 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
11.1.2

10.2.11
F6

MEDICIÓ

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1,7 ml

14,33 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 11.1.2

24,36 €

11.1.3 Desguàs d’aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissada d’aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
11.1.3

MEDICIÓ

PREU UNITARI

5,85 ml

13,12 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 11.1.3

76,75 €

11.1.4 Desguàs d’aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissada d’aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de diàmetre 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
11.1.4

MEDICIÓ

PREU UNITARI

3,62 ml

11,10 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 11.1.4

40,18 €

11.1.5 Baixant residual de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d’aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de diàmetre 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

11.1.5

MEDICIÓ

PREU UNITARI

7,90 m

15, 30 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 11.1.5

120,87 €

11.1.6 Baixant pluvials de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d’aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de diàmetre 63 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

11.1.6

MEDICIÓ

PREU UNITARI

4,54 ml

18,51 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 11.1.6

84,04 €

11.1.7 Baixant pluvials de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d’aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de diàmetre 50 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

11.1.7

MEDICIÓ

PREU UNITARI

14,43 ml

13,30 €/ml

11.4.1 Aspirador estàtic d’acer inoxidable per a conductes circulars de 70 a 150 mm de diàmetre,
regulable, amb una capacitat d’aspiració aproximada de 220 m3/h amb una velocitat del vent de
5 m/s, inclosos els elements de fixació i adaptació al conducte.

PREU PARTIDA

TOTAL 1.1.7

11.4 EVACUACIÓ DE FUMS I VENTILACIÓ ESTÀTICA

191,92 €
11.4.1

TOTAL 11.1

571,58 €

MEDICIÓ

PREU UNITARI

3U

79,60 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 11.4.1

238,80 €

11.4.2 Reixa de ventilació, de planxa d’acer galvanitzat de 0,6mm d’espessor.

11.2 COL·LECTORS
11.4.2
11.2.1 Col·lector de tub de PVC-U per a sanejament sense pressió, de diàmetre 125 mm i de SN 2 (2
KN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra i reblert de sorra
fina.
11.2.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

27,20 ml

52,22 €/ml

MEDICIÓ

PREU UNITARI

23,00 ml

31,21 €/ml

TOTAL 11.2.1

1.420,38 €

PREU PARTIDA

TOTAL 11.2.2

717,83 €

11.2.3 Col·lector de tub de PVC-U per a sanejament sense pressió, de diàmetre 50 mm i de SN 2 (2
KN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra i reblert de sorra
fina.
11.2.3

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2,84 ml

17,33 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 11.2.3

49,22 €

TOTAL 11.2

2.187,43 €

11.3 ARQUETES PER A CANALITZACIONS
11.3.1 Subministrament i col·locació d’arqueta, amb parets de 10 cm de gruix de maó calat i solera de
formigó HM-20/P/20/I, sobre llit de sorra.
11.3.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

57,98 €/U

PREU UNITARI

8U

8,68 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 11.4.2

69,44 €

TOTAL 11.4

308,24 €

TOTAL CAPÍTOL 11. INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ

3.183,22 €

PREU PARTIDA

11.2.2 Col·lector de tub de PVC-U per a sanejament sense pressió, de diàmetre 90 mm i de SN 2 (2
KN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra i reblert de sorra
fina.
11.2.2

MEDICIÓ

PREU PARTIDA

TOTAL 11.3.1

115,96 €

TOTAL 11.3

115,96 €

CAPÍTOL 12. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

CAPÍTOL 13. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

12.1 APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D’EXPANSIÓ DIRECTA

13.1 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

12.1.1 Bomba de calor partida d’expansió directa amb condensació per aire amb unitats interiors
múltiples de tipus manual, unitat exterior amb ventiladors axials, 2 unitats interiors amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 3,55 KW de potència tèrmica aproximada, de
0,88 KW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentador monofàsic de 230 V, amb 1
compressor hermètic i fluid frigorífic R401A col·locada.
12.1.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

1.791,00€/U

PREU PARTIDA

TOTAL 12.1.1

1.791,00 €

12.1.2 Bomba de calor partida d’expansió directa amb condensació per aire amb unitats interiors
12.1.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

1.984,00 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 12.1.2

1.984,00 €

12.1.3 Bomba de calor partida d’expansió directa amb condensació per aire amb unitats interiors
múltiples de tipus manual, unitat exterior amb ventiladors axials, 2 unitats interiors amb ventilador
centrófug, comandament a distància i termòstat, de 7,3 KW de potència tèrmica aproximada, de
2,45 KW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentador monofàsic de 230 V, amb 1
compressor hermètic i fluid frigorífic R401A col·locada.
12.1.3

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

2.894,00 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 12.1.3

2.894,00 €

TOTAL 12.1

6.669,00 €

TOTAL CAPÍTOL 12. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

6.669,00 €

13.1.1 Instal·lació elèctrica interior de vivenda de 241,25 m2 amb grau d’electrificació elevada i de 10
circuits.
13.1.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

15.088,47 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 13.1.1

15.088,47 €

TOTAL 13.1

15.088,47 €

TOTAL CAPÍTOL 13. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

15.088,47 €

CAPÍTOL 14. INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT

CAPÍTOL 15. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

14.1 LLUMS DECORATIUS

15.1 APARELLS SANITARIS

14.1.1 Subministra i col·locació de llumenat tipus downlight de fluorescència per a cuines.
14.1.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

4U

45,00 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 14.1.1

180,00 €

15.1.1

14.1.2 Subministra i col·locació de llumenat tipus downlight dicroica per a banys.
14.1.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

11U

21,60 €/U

15.1.1 Subministrament i instal·lació de banyera acrílica gamma bàsica color blanc, de 70x150 cm,
sense nanses, equipada amb conjunt d’aixetes monocomandament sèrie bàsica, acabat cromat.
Fins i tot connexió a les xarxes d’aigua freda i calenta i a la xarxa d’evacuació existent fixació de
l’aparell i segellat amb silicona.
MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

280,95 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.1.1

280,95 €

PREU PARTIDA

TOTAL 14.1.2

237,61 €

15.1.2 Mampara per banyera de vidre a l’àcid 0,7x1,50 m, i estructura d’alumini col·loca manualment.

14.1.3 Subministra i col·locació de llumenat tipus aplic de eflorescència de paret per a exterior.
15.1.2
14.1.3

MEDICIÓ

PREU UNITARI

4U

96,73 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 14.1.3

386,92 €

TOTAL 14.1

804,53 €

TOTAL CAPÍTOL 14. INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT

804,53 €

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

514,00 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.1.2

514,00 €

15.1.3 Subministrament i instal·lació de plat de dutxa acrílic gamma bàsica color, de 70x150 cm, amb
joc de desguàs, equipat amb conjunt d’aixetes monocomandament sèrie bàsica, acabat cromat.
Fins i tot connexió a les xarxes d’aigua freda i calenta i a la xarxa d’evacuació existent fixació de
l’aparell i segellat amb silicona.
15.1.3

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

200,87 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.1.3

200,87 €

15.1.4 Mampara per a plat de dutxa 0,7x1,50 mm, de vidre a l’àcid i estructura d’alumini col·locada.
15.1.4

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

574,00 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.1.4

574,00 €

15.1.5 Subministrament i instal·lació de vàter de porcellana sanitària amb dipòsit baix sèrie mitja-alta,
color blanc, compost de tassa, seient, tapa especial, mecanisme de doble descàrrega, sortida
dual amb joc de fixació i colze d’evacuació. Fins i tot connexió a les xarxes d’aigua freda i calenta
i a la xarxa d’evacuació existent fixació de l’aparell i segellat amb silicona.
15.1.5

MEDICIÓ

PREU UNITARI

3U

253,29 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.1.5

759,87 €

15.1.6 Lavabo amb pedestal sèrie bàsica, color blanc, de 650x510 mm, equipat amb conjunt d’aixetes
monocomandament, sèrie bàsica, acabat cromat, amb aerador i desguàs, acabat blanc.

15.3.1 Tub de coure semidur de 20 mm d'1,5 mm de gruix, soldat de capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat o soterrat.
15.3.1

15.1.6

MEDICIÓ

PREU UNITARI

5U

159,98 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.1.6

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

250,91 €/U

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

197,03 €/U

73,60 ml

13,45 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 15.3.1

989,92 €

15.3.1 Tub de coure semidur de 12 mm d'1,5 mm de gruix, soldat de capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat o soterrat.
15.3.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

32,53 ml

8,01 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 15.3.1

260,57 €

TOTAL 15.3

1.619,29 €

PREU PARTIDA

TOTAL 15.1.7

250,91 €

15.1.8 Subministrament i instal·lació d’aigüera d’acer inoxidable de 2 cubetes, de 800x490 mm, per
taulell de cuina, amb aixetes d’acer inoxidable sèrie alta acabat brillant, composta d’aerador, broc
giratori, vàlvula amb desguàs, sifó i enllaços d’alimentació flexibles. Fins i tot connexió a les
xarxes d’aigua freda i calenta i a la xarxa d’evacuació existent fixació de l’aparell i segellat amb
silicona.
15.1.8

PREU UNITARI

799,90 €

15.1.7 Subministrament i instal·lació de bidet de porcellana sanitària, sèrie mitja-alta, color blanc, sense
tapa, equipat amb conjunt d’aixetes monocomandament, sèrie bàsica, acabat cromat, amb
aerador i desguàs, acabat blanc. Fins i tot connexió a les xarxes d’aigua freda i calenta i a la
xarxa d’evacuació existent fixació de l’aparell i segellat amb silicona.
15.1.7

MEDICIÓ

PREU PARTIDA

15.4 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
15.4.1 Desguàs sifònic per a banyera, amb sobreeixidor, tap i cadena incorporats, de PVC, de
diàmetres 40 mm, connectat al ramal de PVC.
15.4.1

TOTAL 15.1.8

197,03 €

TOTAL 15.1

3.577,53 €

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

31,59 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.4.1

31,59 €

15.4.2 Desguàs recte per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre de 40 mm,
connectat a un ramal de PVC.

15.2 AIXETES I ACCESSORIS

15.4.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

23,32 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.4.2

46,64 €

15.2.1 Aixeta per a sistemes exteriors de regadiu, mural, preu alt.
15.2.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

178,95 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.2.1

357,90 €

TOTAL 15.2

357,90 €

15.3 TUBS I ACCESSORIS PER A FLUÏTS

15.4.3 Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadena incorporats, de PVC de diàmetre de 32 mm,
connectat a un ramal de PVC.
15.4.3

MEDICIÓ

PREU UNITARI

5U

10,32 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.4.3

51,60 €

15.4.4 Desguàs recte per a bidet, amb tap i cadena incorporats, de PVC de diàmetre de 40 mm,
connectat a un ramal de PVC.

15.3.1 Tub de coure semidur de 25 mm d'1,5 mm de gruix, soldat de capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat o soterrat.
15.4.4
15.3.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

22,42 ml

16,45 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 15.3.1

368,81 €

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

9,72 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.4.4

9,72 €

15.4.5 Sifó registrable per a aigüera de dues piques, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat amb ramal
de PVC.
17.4.5

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

7,89 €/U

CAPÍTOL 16. INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS

PREU PARTIDA

TOTAL 15.4.5

7,89 €

TOTAL 15.4

147,44 €

16.1 INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS
16.1.1 Instal·lació d’audiovisuals i comunicació per a interior d’un habitatge de 241, 25 m2.
16.1.1

15.5 PRODUCCIÓ D’AIGUA SANITÀRIA

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

8.298,65 €/U

15.5.1 Escalfador instantani elèctric monofàsic de 230 V, 24 KW de potència, ref. ED24-2S de la sèrie
Calentadors Elàstics Instantanis de JUNKERS.
17.5.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

340,01 €/U

TOTAL 16.1.1

8.298,65 €

TOTAL 16.1

8.298,65 €

16.2 PRESES DE SENYALS DE TV AMB LÍNIA

PREU PARTIDA

TOTAL 17.5.1

PREU PARTIDA

340,01 €
16.2.1 Dipols per a FM i TV (1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d’alçària i fixat en
paret.

15.5.2 Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 2,3 m2, amb un acumulador d’acer
inoxidable de capacitat 350 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb fixacions
mecàniques.
15.5.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

5.190,20 €/U

16.2.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

523,07 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 16.2.1

523,07 €

PREU PARTIDA

TOTAL 13.5.2

5.190,20 €

TOTAL 15.5

5.530,21 €

TOTAL CAPÍTOL 15. INSTAL. DE LAMP. I APA. SANITARIS

16.2.2 Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal amb tapa, de preu alt
16.2.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

6U

37,34 €/U

11.232,37 €

PREU PARTIDA

TOTAL 16.2.2

224,04 €

TOTAL 16.2

747,11 €

16.3 PRESA DE VEU I DADES, AMB LÍNIA
16.3.1 Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ11 simple,
connexió per cargols, amb tapa, de preu elevat, empotrat, amb tub flexible de PVC, muntant
sobre caixa o bastidor.
16.3.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

9U

26,37 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 16.3.1

237,33 €

CAPÍTOL 17. EQUIPAMENTS

16.3.2 Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so regulable, capacitat per a funcionament en
centraleta.
16.3.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

6U

48,55 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 16.3.2

648,55 €

TOTAL 16.3

885,88 €

TOTAL CAPÍTOL 16. INSTAL. AUDIOVISUALS I COMUNICACIONS

10.454,71 €

17.1 INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS
17.1.1 Bústia de planxa d’acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada
mecànicament a parament.
17.1.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

32,69 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 17.1.1

32,69 €

TOTAL 17.1

32,69 €

17.2 MOBILIARI
17.2.1 Subministrament i col·locació de moblament de cuina, composada per 3,7 m de mobles baixos
amb sòcol inferior i 3 m de mobles alts acabat laminat amb portes recobertes d’un foli impregnat
de resines melamíniques amb un espessor de 0,2 mm i front de 18 mm de gruix laminat per dues
cares, cantoneres verticals postformats, i cantoneres horitzontals en ABS de 1,5 mm de gruix.

17.2.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

1.553,93 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 17.2.1

1.553,93 €

17.2.2 Subministrament i col·locació de placa de cuina de silestone, Blanc Cristall polit, acabat amb
cantell simple, polit, recte i bisellat de 370x60x2 cm, recolzada en els mobles baixos de cuina en
la que anirà encaixat l’aigüera. Inclús ancoratges, segellat perimetral.
17.2.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

742,36

PREU PARTIDA

TOTAL 17.2.2

742,36 €

TOTAL 17.2

2.296,29 €

17.3 ELECTRODOMÈSTICS
17.3.1 Subministrament i instal·lació de placa vitroceràmica per taulell de cuina, polivalent bàsica, inclús
closa de la junta perimetral amb el taulell. Totalment muntada, instal·lada, connexionada i
comprovada.
17.3.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

550,73 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 17.3.1

550,73 €

17.3.2 Subministrament i instal·lació de forn elèctric convencional, d’acer inoxidable. Totalment muntat,
instal·lat, connexionat i comprovat.
17.3.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

297,76 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 17.3.2

CAPÍTOL 1. ENDERROC, DESMUNTATGE I REPICATS

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

810,00 €/U

PREU PARTIDA

CAPÍTOL 2. MOVIMENT DE TERRES

3.367,01 €

CAPÍTOL 3. GESTIÓ DE RESIDUS

2.294,54 €

CAPÍTOL 4. FONAMENTS

7.552,98 €

CAPÍTOL 5. ESTRUCTURES

TOTAL 17.3.3

810,00 €

TOTAL 17.3

1.658,49 €

TOTAL CAPÍTOL 17. EQUIPAMENTS

10.942,89 €

297,76 €

17.3.3 Campana extractora d’acer inoxidable, de 80x60 cm, equipada amb dos motors, interruptor
parada/marxa, commutador i tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpares de 40
w amb xemeneia telescòpica.
17.3.3

RESUM D’IMPORT DE CAPÍTOLS

3.987,47 €

15.219,80 €

CAPÍTOL 6. COBERTES

8.634,31 €

CAPÍTOL 7. TANCAMENTS I DIVISÒRIES

7.283,05 €

CAPÍTOL 8. IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

22.508,43 €

CAPÍTOL 9. REVESTIMENTS

37.938,27 €

CAPÍTOL 10. TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

10.140,95 €

CAPÍTOL 11. INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ

3.183,22 €

CAPÍTOL 12. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

6.669,00 €

CAPÍTOL 13. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

15.088,47 €

CAPÍTOL 14. INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT

804,53 €

CAPÍTOL 15. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

11.232,37 €

CAPÍTOL 16. INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS

10.454,71 €

CAPÍTOL 17. EQUIPAMENTS

3.987,47 €

IMPORT TOTAL CAPÍTOLS

177.302,01 €

COSTOS INDIRECTES (16%)

28.368,32 €

IMPORT TOTAL PEM

205.670,33 €

PLEC DE CONDICIONS:
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PLEC DE CONDICIONS

Europees que els sigui d’aplicació.

ARTICLE 1:

ARTICLE 4:

El present Plec de Condicions del Projecte té per finalitat regular l’execució de les obres fixant
els nivells tècnics i de qualitat exigibles, precisant les intervencions que correspon, segons el
contracte i la legislació aplicable, al Promotor o al propietari de l’obra, al contractista o al constructor
de la mateixa i a l’Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents
obligacions en ordre al compliment del contracte de l’obra.

Tots els materials a que aquest capítol es refereix podran ser sotmesos a els anàlisis o
proves, per conte de la contracta, que es creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol
altre que hagi sigut especificat i sigui necessari utilitzar deurà ser aprovat por la direcció de les obres,
ben entès que serà refusat el que no reuneixi les condiciones exigides por la bona pràctica de la
construcció.

ARTICLE 5:
ARTICLE 2:
Els materials no consignats en projecto, reuniran les condiciones de bondat necessàries, a
Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de relació en quant al
valor de les seves especificacions en cas d’omissió o aparent contradicció:

judici de la Direcció Facultativa no tenint el contractista dret a reclamació alguna per aquestes
condicions exigides.

1.- Les condicions fixades en el contracte d’empresa o arrendament d’obra, si existís.
2.- Memòria, plànols, medicions i pressupost.
3.- El present Plec de Condicions particulars.

ARTICLE 6:

Las ordres e instruccions de la Direcció facultativa de les obres s’incorporen al Projecte como
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevaleixen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota prevaleix sobre la mida
a escala.

Condicions generals d’execució: tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran
esmeradament, d’acord a les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions
establertes a l’article 7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de març per el que s’aprova el Codi Tècnic
de la Edificació.

1.1 CONDICIONS TÈCNIQUES
ARTICLE 7:
ARTICLE 3:

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DE MATERIALS:
Tots els materials que s’utilitzaran en la present obra seran de primera qualitat i reuniran les

AIGUA: Font de subministrament de companyia. S’admetran totes les aigües potables i les

condicions exigides vigents referents a materials i prototips de construcció. Els productes de

tradicionalment empleades; en cas de dubte, l’aigua deurà complir les condicions d’acidesa,

construcció que s’incorporen amb caràcter permanent a els edificis, en funció del seu us previst,

continguda en substancies dissoltes, sulfats, clorurs,... especificades a les Normes.

portaran el marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció,

CIMENTS: Deuran disposar de Marca AENOR u Homologació del Ministeri de Foment.

transposat por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de desembre, modificat por el Real Decreto

SORRES: Deuran disposar de Marca AENOR u Homologació pel Ministeri de Foment.

1329/1995, de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives
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MORTERS: Es fabricaran els tipus de morters especificats a les unitats d’obra, indicant-ne quin ha de

especials, rebuts al suport mitjançant material de fixació, amb o sense acabat rejuntat. En qualsevol

fer-se servir en cada cas per la execució de les diferents unitats d’obra. Aquests es fabricaran en sec,

cas les peces no estaran trencades, esportellades ni tacades i tindran un color i una textura uniforme

continuant-ne el batut després d’abocar l’aigua en la forma i quantitat fixada, fins obtenir una pasta

en tota la seva superfície, i compliran amb l’establer en el DB-SU 1 de la Part II del CTE, en el

homogènia de color i consistència uniforme sense grumolls. Deuran disposar del Document

referent a la seguritat front al risc de caigudes i relliscades dels terres. Les juntes dependran de la

d’Idoneïtat Tècnica o bé altres sistemes de certificació de la qualitat del fabricant.

posició exterior/interior d’aquest però mai inferiors a 7 mm, es crearan a més suficients juntes de

FORMIGÓ ARMAT: El formigó armat es un material compost por altres dos: el formigó (barreja de

dilatació per absorbir els moviments.

ciment, àrids i aigua i, eventualment, additius i adicions, o només una d’aquestes dues classes de

FUSTERIA METÀL·LICA: Finestres i portes compostes de fulla/s fixa/s, abatible/s, corredissa/es,

productes) i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir sol·licitacions que

plegables, oscil·lobatent/s o pivotant/s, realitzades amb perfils d’alumini, amb protecció anoditzat o

generen tensions de tracció, disminuint a més la fisuració del formigó i donant una major ductilitat al

lacat. El subministrador acreditarà la vigència de la Certificació de Conformitat dels perfils amb els

material compost. Es seguiran les normes citades a la Instrucció EHE "Instrucción de Hormigón

requisits reglamentaris. Deuran disposar de Marca de Qualitat EWAA/EURAS de pel·lícula anòdica i

Estructural", amb la salvetat d’indicació expressa distinta.

distintiu de qualitat (Segell INCE). Els perfils i xapes seran de color uniforme i no presentaran

ENCOFRATS: Elements auxiliars destinats a rebre i donar forma a la massa de formigó abocat, fins el

alabejos, fissures, ni deformacions i els seus eixos seran rectilinis.

seu total fraguat o enduriment, es seguiran las prescripcions senyalades per la execució d’elements

PINTURA: Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d’estructura,

estructurals de formigó armat en la Instrucción EHE.

fusteria, ferreteria e instal·lacions, prèvia preparació de la superfície, o no, amb imprimació, situades

FORJATS UNIDIRECCIONALS: Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb

a l’interior o a l’exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. Deuran disposar de Marca

nervis de formigó armat, fletxat essencialment en una direcció. Format por Biguetes prefabricades de

de Qualitat AENOR. L’aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l’acabat requerit.

formigó + armadura complementaria + peces d’entrebigat amb funció d’alleugeriment o resistent +

La comprovació final consistirà en aspecte i color, desconxaments, embolsaments, falta d’uniformitat,

Formigó. El sistema deu disposar d’"Autorització d’ús" en vigor, justificada documentalment pel

etc.

fabricant i la autoritat competent.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: Instal·lació de la xarxa de distribució elèctrica per tensions entre 230/400

FÀBRICA DE MAÓ: Complirà tot el referent a control i acceptació especificat en el Projecte, i deuran

V, des del final de l’escomesa de la companyia subministradora en el quadre o caixa general de

disposar de segell INCE.

protecció, fins els punts d’utilització a l’edifici. El Control i acceptació: Identificació, segons

RAJOLES: Complirà tot el referent a control i acceptació especificat en el Projecto, i deuran

especificacions de projecte els components deuran disposar de Marca de Qualitat AENOR

disposar de Marca AENOR u Homologació pel Ministeri de Foment.

homologada pel Ministeri de Foment per materials i la documentació del fabricant, la normativa si

PANELL DE CARTRÓ - GUIX: Deuran disposar de Marca AENOR u Homologació pel Ministeri de

l’hagués, especificacions del projecte i a les indicacions de la direcció facultativa durant la execució

Foment.

de les obres. L’instal·lador deu tindre qualificació d’Empresa Instal·ladora.

GUIX: Identificació de guixos i correspondència conforme a projecte, deuran disposar de Segell INCE

IMPERMEABILITZACIONS: Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas del

/ Marca AENOR u Homologació del Ministeri de Foment.

aigua i la formació d’humitats interiors. Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per

ENRAJOLATS: Revestiment continu per acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de

millorar l’adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, làmines i

ciment, de cal, o mixtes, de 2 cm d’espessor, mestrejats o no, aplicant directament sobre les

plaques. Les imprimadores deuran portar a l‘envàs del producte els seus incompatibilitats i d’interval

superfícies a revestir, podent servir de base per un revoco o altre tipus d’acabat. La separació

de temperatures en el que deu ser aplicat. Les làmines i el material bituminós deuran portar, en la

mínima entre rajoles serà de 1,50 mm; separacions menors no permeten la bona penetració del

recepció a l’obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les

material de rejuntat i no impedeixen el contacte entre rajoles. En cas de suports deformables, la

dimensions i el pes net per metro quadrat. Disposaran de segell INCE-AENOR i d’homologació MICT.

rajola es col·locarà amb junta, es a dir, la separació entre rajoles serà major o igual a 3 mm.

La direcció facultativa pot simplificar la recepció, reduint a la identificació del material quan aquest

PAVIMENTS: Revestiment per acabats de paraments horitzontals interiors i exteriors i graons de

arribi a l’obra.

escales amb rajoles ceràmiques, o amb mosaic ceràmic de vidre, i peces complementaries i
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AÏLLAMENT TERMO ACÚSTIC: Materials que per les seves propietats serveixen per impedir o retardar

ARTICLE 11:

la propagació de calor, fred, i/o soroll. Els materials per l’aïllament es poden diferenciar per la seva
forma de presentació, els aïllaments rígids, semirígides i flexibles, granulars i finalment els pastosos

Correspon a l’Arquitecte Tècnic: Redactar el Projecte, planificar, a la vista del projecte

que es conformen a l’obra. Els materials deuran arribar a l’obra embalats i protegits, amb etiqueta

arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d’aplicació, el control de qualitat i econòmic de

identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Si els materials que vinguin

les obres, efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent, ordenar i dirigir l’execució

avalats per Segells o Marques de Qualitat deuran tindre la garantía per part del fabricant del

material segons el projecte, a les normes tècniques d’obligat compliment i a les regles de bona

complimento dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB-HE 1 del CTE, pel que podrà

construcció.

realitzar-se la seva recepció sense necessitat d’efectuar comprovacions o assajos. […]

ARTICLE 12:
ARTICLE 8:
Correspon al Coordinador de seguretat i salut: Aprovar abans del començament de l’obra, el
Els materials i equips d’origen industrial, deuran complir les condicions funcionals i de qualitat

Pla de Seguretat i Salut redactat pel constructor. Prendre les decisions tècniques i d’organització amb

que es fixen a les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control

la fi de planificar els distints treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o

industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el

successivament. Coordinar les activitats de l’obra per garantitzar que els contractistes, els

complimento de dites condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant,

subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis

únicament, les seves característiques aparents.

d’acció preventiva.

ARTICLE 9:

ARTICLE 13:

A més dels controls establerts en anteriors apartats i els que en cada moment dictamina la
Direcció Facultativa de les obres, es realitzaran tots els que prescrigui la "Instrucción EHE" pel
projecte i execució d’obres de formigó Estructural.

Correspon al Constructor: Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra
que es precisen i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i medis auxiliars de l’obra.
Elaborar, abans del començament de les obres, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en
aplicació de l’estudi corresponent, i disposar, en tot cas, l’execució de les mides preventives, vetllant
pel seu compliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat e higiene al

ARTICLE 10:

treball. Subscriure amb l’Arquitecte Tècnic, l’acta de replanteig de l’obra. Ostentar la Jefatura de tot el
personal que intervingui a l’obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes i treballadors

Les precaucions a adoptar durant la construcció de l’obra seran les previstes per l’Ordenança

autònoms. Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que

de Seguretat e Higiene en el treball aprovada por O.M. de 9 de març de 1971 y R.D. 1627/97 de 24

s’utilitzen, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció del

d’octubre.

Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministres o prefabricats que no contin amb les garanties o
documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. Portar a terme l’execució material de les

1.2 CONDICIONS FACULTATIVES

obres d’acord amb el projecte, les normes tècniques d’obligat compliment y las regles de la bona
construcció.
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Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’assabenta’t a les anotacions que es

El Constructor ve obligat a comunicar al promotor i a la Direcció Facultativa, qui és la persona

practiquen en el mateix. Facilitar a l’Arquitecte Tècnic, amb antelació suficient, els materials precisos

designada com delegat seu a l’obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació

pel compliment del seu objectiu. Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació

plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment quantes decisions competents a la

final. Concertar els segurs d’accidents de treball i de danys a tercers.

contracta. El incompliment d’aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part
del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà a l’Arquitecte tècnic per ordenar la
paralització de les obres sense dret a reclamació alguna, fins que s’elimini la deficiència.

ARTICLE 14:
Correspon al Promotor: Contractar els diferents implicats en el procés, donar el vist bo, a les

ARTICLE 18:

partides executades i certificacions, quan procedeixi. Quan el promotor, en lloc de encomanar
l’execució de les obres a un contractista general, contracte directament a varies empreses o

El Constructor, per si mateix o por medi dels seus tècnics, o encarregats estarà present

treballadors autònoms per la realització de determinats treballs de l’obra, assumirà les funcions

durant la jornada legal de treball i acompanyarà a l’Arquitecte Tècnic a les visites que facin a les

definitives pel constructor a l’article anterior.

obres, posant-se a la seva disposició per la pràctica dels reconeixements que es considerin
necessaris i subministrant les dades precises per la comprovació de medicions i liquidacions.

ARTICLE 15:
ARTICLE 19:
Abans de donar començament a les obres, el Constructor manifestarà que la documentació
aportada li resulta suficient per la comprensió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari,
sol·licitarà per escrit les aclaracions pertinents.

Quan es tracti d’esclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o
indicacions dels plànols o croquis, les ordres e instruccions corresponents es comunicaran al
Constructor, podent aquest sol·licitar que se li comuniquin per escrit, amb detalls necessaris per la
correcta execució de l’obra. Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per

ARTICLE 16:

aquests cregui oportú fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dintre precisament del plaç de tres dies, a
qui l’hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si aquest el sol·licités.

El Constructor adequarà un espai, en aquest tindrà sempre a disposició de la Direcció
Facultativa o la autoritat competent: El Projecte d’Execució + La Llicencia d’Obres + El Llibre

Constructor podrà requerir de l’Arquitecte Tècnic las instruccions o aclaracions que es precisin per la
correcta interpretació i execució del projecte.

d’Ordres i Assistències + El Pla de Seguretat e Higiene + El Llibre de Incidències + El Reglament i
Ordenança de Seguretat e Higiene en el Treball + La documentació de les assegurances
contractades.

ARTICLE 20:

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció
facultativa, solament podrà presentar-les, davant el promotor, si són d'ordre econòmic i d'acord amb
les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre
ARTICLE 17:

tècnic de l'Arquitecte Tècnic, no s'admetrà reclamació alguna, podent el Contractista salvar la seva
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte tècnic, el qual
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podrà limitar la seva contestació al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest
tipus de reclamacions.

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Contracte subscrit
amb el Promotor, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dintre dels períodes parcials en
aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es
dugui a efecte dintre del termini exigit en el Contracte. De no existir esment alguna referent a això en

ARTICLE 21:

el contracte d'obra, s'estarà al termini previst en l'Estudi de Seguretat i Salut, i si aquest tampoc ho
contemplés, les obres haurien de començar un mes abans que venci el termini previst en les

El Constructor no podrà recusar a l'Arquitecte tècnic o personal encarregat per aquests de la

normatives urbanístiques d'aplicació. Obligatòriament i per escrit, deurà el Contractista adonar a

vigilància de les obres, ni demanar que per part del promotor es designin altres facultatius per als

l'Arquitecte Tècnic i al Coordinador de seguretat i salut del començament dels treballs almenys amb

reconeixements i mesuraments. Quan es cregui perjudicat per la labor d'aquests procedirà d'acord

tres dies d'antelació.

amb l'estipulat en l'Article precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre's ni
pertorbar-se la marxa dels treballs.
ARTICLE 26:

ARTICLE 22:

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a tots els altres

L'Arquitecte tècnic, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta

Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que

incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir

hagi lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres

al Contractista perquè faci fora de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.

conceptes. En cas de litigi, ambdós Contractistes estaran al que resolgui la Direcció facultativa.

ARTICLE 23:

ARTICLE 27:

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials,

Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no

amb subjecció si escau, a l'estipulat en el Contracte d'obres i sense perjudici de les seves obligacions

s'interrompran els treballs, continuant segons les instruccions donades per l'Arquitecte tècnic en tant

com Contractista general de l'obra.

es fórmula o es tramita el Projecte Reformat. El Constructor està obligat a realitzar amb el seu
personal i els seus materials quant l'Adreça de les obres disposi per a fitacions, apuntalaments,
enderrocaments, recalces o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest

ARTICLE 24:

servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord
amb el que es convingui.

El Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el tancament o clos d'aquesta.
El Coordinador de seguretat i salut podrà exigir la seva modificació o millora.

ARTICLE 25:

ARTICLE 28:
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Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués

treballs, o finalitzats aquests, i abans de verificar la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que

començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis

les parts defectuoses siguin demolides i reconstruïdes d'acord amb el contractat, i tot això a costa de

prefixats, se li atorgarà una prorroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe

la contracta. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a la demolició i reconstrucció

favorable de l'Arquitecte Tècnic. Per a això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a l'Arquitecte

ordenades, es

Tècnic, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria

plantejarà la qüestió davant el Promotor de l'obra, qui resoldrà.

en els terminis acordats, raonant la pròrroga que per aquesta causa sol·licita.

ARTICLE 32:
ARTICLE 29:
Si l'Arquitecte Tècnic tingués fundades raons per a creure en l'existència de vicis ocults de
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats,

construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció

al·legant com causa la manca de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas que

de l'obra, els assajos, destructius o no, que crea necessaris per a reconèixer els treballs que suposi

havent-lo sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat.

defectuosos. Les despeses que s'ocasionin seran de compte del Constructor, sempre que els vicis
existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec del Promotor.

ARTICLE 30:
ARTICLE 33:
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del
mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva

El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts

responsabilitat imparteixin l'Arquitecte Tècnic, o el coordinador de seguretat i salut, al Constructor,

que li sembli convenient, excepte en els casos que el Projecte determini una procedència

dintre de les limitacions pressupostàries.

determinada. Obligatòriament, i abans de procedir a la seva ocupació o apilament, el Constructor
haurà de presentar a l'Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a
utilitzar en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i

ARTICLE 31:

idoneïtat de cadascun d'ells. A petició de l'Arquitecte tècnic, el Constructor li presentarà les mostres
dels materials sempre amb l'antelació prevista en el Calendari de l'Obra.

El Constructor ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en el
Projecte, i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb l'especificat també en
aquest document. Per això, i fins que tingui lloc la recepció sense reserves de l'edifici, és responsable

ARTICLE 34:

de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per
la seva dolenta execució o per la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col·locats,

Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no anessin de la qualitat prescrita en

sense que li exoneri de responsabilitat el control que competeix a l'Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet

aquest Plego, o no tinguessin la preparació en ell exigida o es reconegués o demostrés que no eren

que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran

adequats per al seu objecte, l'Arquitecte Tècnic donarà ordre al Constructor de substituir-los per uns

esteses i abonades a bon compte. Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan

altres que satisfacin les condicions o omplin l'objecte que es destinin. Si als quinze (15) dies de rebre

l'Arquitecte Tècnic adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials empleats o

el Constructor ordre que retiri els materials que no estiguin en condicions, no ha estat complerta,

els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels

podrà fer-lo el Promotor carregant les despeses a la contracta. Si els materials, elements

88

d'instal·lacions o aparells anessin de qualitat inferior a la preceptuada però no defectuosos, i

especialitzades. Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un Certificat Final

acceptables segons el parer de l'Arquitecte tècnic, es rebran però amb la rebaixa del preu que aquell

d'Obra i si algun ho exigís, s'aixecarà un acta amb punts exemplars com intervinents i signats per tots

determini, tret que el Constructor prefereixi substituir-los per uns altres en condicions.

ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat
de ser admeses sense reserves. Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar
en l'acta i es donaran al Constructor les oportunes instruccions per a remeiar els defectes observats,

ARTICLE 35:

fixant un termini per a resoldre'ls, expirat el
qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció de l'obra. Si el

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en

Constructor no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb pèrdua de la fiança o de la

l'execució de les obres, seran de compte del Constructor. Tot assaig que no hagi resultat satisfactori

retenció practicada pel promotor.

o que no ofereixi les suficients garanties podrà començar de nou a càrrec del mateix.
ARTICLE 39:
ARTICLE 36:
L'Arquitecte Tècnic Director facilitarà al Promotor la documentació final de les obres, amb les
És obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant d'enderrocs com

especificacions i contingut amatents per la legislació vigent.

de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així
com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi bon
aspecte.

ARTICLE 40:

El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Contracte subscrit entre la Propietat i el
ARTICLE 37:

Constructor i en qualsevol cas mai haurà de ser inferior a un any. Si durant el primer any el
constructor no portés a terme les obres de conservació o reparació que vingués obligat, aquestes es

En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i per als quals no existeixin

portaran a terme a càrrec de la fiança o a la retenció.

prescripcions consignades explícitament en el Projecte, el Constructor s'atindrà, en primer terme, a
les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, al disposat en el Plego
General de la Direcció general d'Arquitectura, o en defecte d'això, en el disposat en les Normes, quan

ARTICLE 41:

aquestes siguin aplicables.
En el cas de resolució del contracte, el Contractista vindrà obligat a retirar, en el termini que
es fixi en el Contracte subscrit entre el Promotor i el Constructor, o de no existir termini, en el qual
ARTICLE 38:

estableixi l'Arquitecte Tècnic, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per altra

La Direcció facultativa de les obres comunicarà al Promotor la proximitat de la seva terminació

empresa. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables segons el parer de l'Arquitecte

a fi de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. Aquesta es realitzarà amb la intervenció

Tècnic, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.

del Promotor, del Constructor i de l'Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als restants tècnics que, si

1.3 CONDICIONS ECONÒMIQUES

escau, haguessin intervingut en l'adreça amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats

89

La fiança o garantia retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedirà de
ARTICLE 42:

trenta (30) dies una vegada transcorregut el termini de garantia. El Promotor podrà exigir que el
Contractista li acrediti la liquidació i liquidació dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals

Tots els quals intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les

com salaris, subministraments, subcontractes.

quantitats reportades per la seva correcta actuació conformement a les condicions contractualment
establertes.
ARTICLE 47:

ARTICLE 43:

Si el Promotor, amb la conformitat de l'Arquitecte Tècnic, accedís a fer recepcions parcials,
tindrà dret el Contractista que se li retorni la part proporcional de la fiança o quantitats retingudes com

Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis prèviament establerts, i el seu import

garantia.

correspondrà precisament al de les certificacions aprovades pel promotor i/o per la Direcció
facultativa.
ARTICLE 48:

ARTICLE 44:

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l'aplicació
dels preus o de la forma d'amidar les unitats d'obres executades. S'estarà al previst en primer lloc, al

El contractista garantirà la correcta execució dels treballs en la forma prevista en el Projecte.

Plego Particular de Condicions Tècniques i en segon lloc, al Plego de Condicions particulars, i en
defecte d'això, al previst en les Normes aplicables.

ARTICLE 45:
ARTICLE 49:
Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en
les condicions contractades, l'Arquitecte Tècnic, en nom i representació del Promotor, els ordenarà

El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que el

executar a un tercer, o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb

Promotor ordeni per escrit. Els materials apilats, una vegada abonats pel promotor són, de l'exclusiva

la fiança o garantia, sense perjudici de les accions que tingui dret el Promotor, en el cas que l'import

propietat d'aquest; del seu guarda i conservació serà responsable el Contractista, sempre que no

de la fiança o garantia no bastés per a cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats

s'hagués convingut el contrari en el contracte.

d'obra que no anessin de rebut.
ARTICLE 50:

Es denominen 'Obres per Administració directa" aquelles en les quals el Promotor per si o per
ARTICLE 46:

mediació d'un representant seu, que pot ser el propi Arquitecte Tècnic, expressament autoritzat a
aquests efectes, dugui directament les gestions precises per a l'execució de l'obra, adquirint els
materials, contractant el seu transport a l'obra i, en suma intervenint directament en totes les
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operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes

Quan calgués efectuar esgotaments, assajos, injeccions i altra classe de treballs de qualsevol

obres el constructor, si ho hagués, o l'encarregat de la seva realització, és un nero depenent del

índole especial i ordinària, que per no estar contractats no siguin de compte del Contractista, i si no

propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és qui reuneix en si, per

es contractessin amb tercera persona, tindrà el Contractista l'obligació de realitzar-los i de satisfer les

tant, la doble personalitat de Promotor i Contractista.

despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran abonats pel propietari per separat de la
contracta.

ARTICLE 51:
ARTICLE 54:
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització de l'Arquitecte Tècnic, emprés materials de
més acurada preparació o de major grandària que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe
de fàbrica amb una altra que tingués assignat major preu o executés amb majors dimensions

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat
treballs qualssevol, per al seu abonament es procedirà així:

qualsevol part de l'obra, o, en general, introduís en aquesta i sense demanar-se-la, qualsevol altra

- Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa

modificació que sigui beneficiosa segons el parer de la Direcció facultativa, no tindrà dret, no obstant

justificada no s'haguessin realitzat pel contractista al seu degut temps; i la Direcció facultativa exigís

això, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb

la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figurin en el Pressupost i

estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

abonats d'acord amb l'establert en el Contracte subscrit entre Contractista i Promotor.
- Si s'han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la
construcció o de la qualitat dels materials, gens s'abonarà per ells al Contractista.

ARTICLE 52:

Excepte l’obligat en el Contracte subscrit entre Contractista i Promotor, l'abonament dels

ARTICLE 55:

treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui
entre els quals a continuació s'expressen: - Si existeixen preus contractats per a unitats d'obres

La indemnització per retard en la terminació haurà d'indicar-se en el Contracte subscrit entre

iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran previ mesurament i aplicació del

Contractista i Promotor, per cada dia natural de retard, contats a partir del dia de terminació fixat en

preu establert.

el Calendari d'obra. Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb va carregar a la fiança o

- Si no existeixen preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada

a la retenció.

s'abonarà íntegrament al Contractista, excepte el cas que en el Pressupost de l'obra
s'expressi que l'import d'aquesta partida ha de justificar-se, en aquest cas l'Arquitecte Tècnic indicarà
al Contractista i amb anterioritat a la seva execució, el procediment que de seguir-se per a dur aquest

ARTICLE 56:

compte, que en realitat serà d'Administració, valorant-se els materials i jornals als preus que figurin
en el Pressupost aprovat o, en defecte d'això, als quals amb anterioritat a l'execució convinguin les
dues parts.

Si el Promotor no efectués el pagament de les obres executades, dintre del mes següent al
que s'hagués compromès, el Contractista tindrà el dret de percebre la quantitat pactada en el
Contracte subscrit amb el Promotor, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps del
retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. Si encara transcorreguessin dos mesos a partir del

ARTICLE 53:

terme d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la
resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels
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materials apilats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat

El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la

no excedeixi de la necessària per a la terminació de l'obra contractada o adjudicada. No obstant això

seva execució fins a la recepció definitiva; la quantia del segur coincidirà a cada moment amb el valor

l'anteriorment exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundada en aquesta

que tinguin per contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el

demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data d'aquesta sol·licitud ha invertit

cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Promotor, perquè a càrrec d'ella s'aboni l'obra que

en obra o en materials apilats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució

es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament d'aquesta quantitat al

que tingui assenyalat en el contracte.

Contractista s'efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas,
excepte conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Promotor podrà disposar
d'aquest import per a menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de

ARTICLE 57:

l'anteriorment exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb
devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials apilats, etc., i una indemnització

No s'admetran millores d'obra, més que en el cas que l'Arquitecte Tècnic hagi ordenat per

equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat,

escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i

però solament en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia

aparells previstos en el contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades,

Asseguradora,

excepte cas d'error en els mesuraments del Projecte tret que l'Arquitecte Tècnic ordeni, també per
escrit, l'ampliació de les contractades. En tots aquests casos serà condició indispensable que

respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes per la
Direcció facultativa. En les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la porció

ambdues parts contractants, abans de la seva execució o ocupació, convinguin per escrit els imports

d'edifici que ha de ser assegurada i la seva quantia, i si gens es preveu, s'entendrà que el

totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats emprar i els

segur ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. Els riscos assegurats i les

augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats

condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de

contractades. Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte Tècnic introdueixi

contractar-los, en coneixement del Promotor, a fi de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o

innovacions que suposin una reducció apreciable en els

objeccions.

imports de les unitats d'obra contractades.
ARTICLE 60:
ARTICLE 58:
Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén a la conservació de l'obra durant el termini
Quan per qualsevol causa anés menester valorar obra defectuosa, però acceptable segons el

de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel promotor, l'Arquitecte Tècnic, en

parer de l'Arquitecte Tècnic de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després

representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui a la guarderia, neteja i

d'escoltar al Contractista, el qual haurà de conformar-se amb aquesta resolució, excepte el cas que,

tot el que anés menester per a la seva bona conservació, abonant-se tot això per compte de la

estant dintre del termini d'execució, prefereixi demolir l'obra i refer-la conformement a condicions,

contracta. A l'abandonar el Contractista l'obra, tant per bona terminació de les obres, com en el cas

sense excedir d'aquest termini.

de resolució del contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que l'Arquitecte
Tècnic fixi, tret que existeixin circumstàncies que justifiquin que aquestes operacions no es realitzin.
Després de la recepció provisional de l'obra i en el cas que la conservació de l'edifici corri càrrec del
Contractista, no haurà d'haver en ell més eines, útils, materials, mobles, etc., que els indispensables

ARTICLE 59:

per a la seva guarderia i neteja i per als treballs que calgués executar. En tot cas, ocupat o no l'obra,
està obligat el Contractista a revisar i reparar l'obra, durant el termini de garantia.
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de presupuestos para el año 2003. Modifica la disposición adicional segunda sobre la
obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos
en la construcción.
ARTICLE 61:

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del estado (BOE núm. 313, 31/12/2001).
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Llei

Quan durant l'execució de les obres ocupi el Contractista, amb la necessària i prèvia

de pressupostos per a l'any 2002. Conté l'article 82 que afegeix un nou epígraf dins

autorització del Promotor, espais de l'edifici o faci ús de materials o útils pertanyents al mateix, tindrà

l'apartat a) del núm. 1 de l'article 3 de la LOE, epígraf a.4). Facilitació per a l'accés dels

obligació de reparar-los i conservar-los per a fer lliurament d'ells a la terminació del contracte, en

serveis postals, mitjançant la dotació de les instal·lacions apropiades per al lliurament

perfecte estat de conservació, reposant els quals s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització

dels enviaments postals, segons disposa la seva normativa específica.

per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se

En el cas que a l'acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués

refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificació.

complert el Contractista amb el previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Promotor a costa

Instrucció de 11 de septiembre de 2000, de la Direcció General del Registro y del

d'aquell i a càrrec de la fiança o retenció.

Notariado (BOE núm. 227, 21/09/2000).
Ley de Ordenación de la Edificació. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del
estado
(BOE núm. 266, 06/11/1999)

1.4 CONDICIONS LEGALS I NORMES

Modificación de los Decretos 462/1971, de 11 de marzo, y 469/1972, de 24 de febrero,
referentes a la direcció de obras de edificación y cédula de habitabilidad.

ARTICLE 62:

Real Decreto 129/1985, de 23 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
(BOE núm. 33, 07/02/1985)

Les condicions Legals (Adjudicació, responsabilitats, terminis, etc.) haurien de quedar
estipulades en els contractes Constructor – Promotor i Direcció facultativa – Promotor.

Certificado final de direcció de obras. Orden de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la
Vivienda (BOE núm. 35, 10/02/1972)
Normas sobre el libro de órdenes y asistencias en obras de edificación.
Orden de 9 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 144, 17/06/1971)

PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES

* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE núm. 176, 24/07/1971)

Código Tècnic de la Edificació.

Normas sobre redacción de proyectos y direcció de obras de edificación.

Real Decreto 314, de 17 de març de 2006, del Ministerio de Vivienda

Decreto 462, de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de la Vivienda

(BOE núm. 74, 28/03/2006)

(BOE núm. 71, 24/03/1971) (C.E. - BOE núm. 160, 06/07/1971)

Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21 de 14

SEGURETAT I SALUT AL TREBALL DE LA CONSTRUCCIÓ

de febrer de 2006, del Departament de la Presidència

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de

(DOGC núm. 4574 - 16/02/2006) (C.E. - DOGC núm. 4678 - 18/07/2006)

exposición al amianto. Real Decreto 396, de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la

Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de la Jefatura del estado

Presidencia

(BOE núm. 313, 31/12/2002) (C.E. - BOE núm. 81, 04/04/2003)

(BOE núm. 86, 11/04/2006)

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social. Resolució TRI 1627/2006, de 18 de maig de 2006 del
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Departament de Treball i Indústria (DOGC núm. 4641, 25/05/2006)

*Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

* Correcció d'errades. (DOGC núm. 4644, 30/05/2006)

(BOE 274, 13/11/2004)

Código Tècnic de la Edificació. Annex II: Documentació del seguiment de l'obra.

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de

Real Decreto 314, de 17 de març de 2006, del Ministerio de Vivienda

seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i

(BOE núm. 74, 28/03/2006)

delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut.

Conveni col.lectiu provincial.

Decret 399 de 5 d'octubre, del Departament de Treball i Indústria (DOGC 4234,

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de

07/10/2004)

construcción. Real

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256,

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

25/10/1997)

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y

(BOE núm. 27, 31/01/2004)

Asuntos Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006)

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17

frente al riesgo eléctrico. Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la

de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1997)

Presidencia (BOE núm. 148, 21/06/2001)

* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados

Asuntos Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998)

con la exposición a agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y

abril, del Ministerio de la Presidencia

Asuntos

01/05/2001)

Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

agentes cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia(BOE núm. 52,

Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997)

01/03/2002)

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia

* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia

(BOE núm. 145, 17/06/2000)

(BOE

* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

núm. 106, 04/05/2006)

(BOE núm. 82, (05/04/2003)

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas

con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la

de trabajo temporal. Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y

Presidencia (BOE núm. 60, 11/03/2006)

Asuntos Sociales (BOE núm. 47, 24/02/1999)

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener

derivadosBo que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Real

de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998)

Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de

(BOE núm. 265, 05/11/2005)

los trabajadores en las actividades mineras. Real Decreto 1389/1997, de 5 de

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los

septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240, 07/10/1997)

trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores

Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997)

de equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del

(BOE núm. 104,
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Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997)

31/07/1973)
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971)

(BOE núm. 97, 23/04/1997)

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

* Derogación del Capítulo III, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, de

(BOE núm. 97, 23/04/1997)

13/11/2004).

*Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de

* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356,

la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)

22/12/1953)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de

* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE núm. 235,

cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbar, para los trabajadores. Real

01/10/1966)

Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE

* Derogación de los artículos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 (BOE núm. 33, 02/02/1956)

núm. 97, 23/04/1997)

RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del

Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995)

Decret 21 de 14 de febrer de 2006, del Departament de la Presidència (DOGC núm.

Regulación

de

las

condiciones

para

la

comercialización

y

libre

circulación

4574 -16/02/2006) (C.E. - DOGC núm. 4678 - 18/07/2006)

intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm.
42, 24/02/1993)
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i
construccions a línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del
Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988)
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05,
07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970)
* Modificación de niveles y categorías de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972
(BOE
núm. 78, 31/03/1972)
* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191,
10/08/1972)
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182,
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CONCLUSIONS
La nostra percepció global d’un projecte, desprès d’acabar-ne aquest, ha variat
substancialment de la que teníem. Ambdós membres del grup portem anys treballant en varis
despatxos de l’àmbit de l’arquitectura però no havíem dut a terme un projecte complert d’inici a fi
en cap cas. Això ens ha fet topar amb una sèrie d’aspectes del projecte que no coneixíem, i
sobretot una visió global d’aquest.

Això ens ha fet aplicar tots els coneixement que hem après a la carrera, de la primera a
l’última assignatura, cosa que verdaderament ens ha agradat ja que no és fàcil treure-la
endavant i aquestes coses fan adonar-te que ha valgut la pena l’esforç.

D’altra banda, i com a contrapartida del punt anterior, aquest projecte ha fet aflorar mil
coneixements que no tenim, mancances que ens omplen i que fan mirar-te el món laboral amb
un cert respecte, i més en aquets temps on s’haurà de lluitar més fort que mai per tirar endavant.
De tota manera tant un com l’altre membre del grup em vist que ens agrada, que no ens vem
confondre i que fem i farem el que ens agrada.

Per últim, i més a nivell personal, l’estudi d’aquest tipus de tipologia edificatòria, la casa
de cos, ens ha aportat coneixements molt satisfactoris i sobretot ens ha fet mirar-nos amb uns
altres ulls totes les iniciatives d’arreu, com per exemple els projectes de Rehabimed, que
treballen per a mantenir tipologies minoritàries o fins i tot en perill de desaparèixer. A nivell local
sort de molts ajuntaments que, com poden, regulen les normatives per protegir-les.
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MEMÒRIA DE L’ESTAT REFORMAT:

C/ RIERA BISBE POL, 63

- MEMÒRIA INTRODUCTÒRIA

- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

- ANNEX DE CÀLCUL

- PLÀNOLS DE L’ESTAT REFORMAT

1. MEMÒRIA DE L’ESTAT REFORMAT C/ RIERA BISBE POL nº 16

1.1. MEMÒRIA INTRODUCTÒRIA
1.1.1 OBJECTIUS DE L’ESTUDI
L’habitatge del c/ Riera Bisbe Pol nº 63 és troba en males condicions al no estar habitat
habitualment i per manca de cap mesura de manteniment. Mitjançant una inspecció visual no
s’aprecia cap reforma important, tant sols una sèrie de reforços en alguns forjats.

Degut a que es tracta d’una casa centenària és necessari realitzar comprovacions
estructurals i crear programes d’actuació. Els objectius principals són assegurar l’estabilitat de la
casa i dotar l’immoble de les instal·lacions adequades per a viure-hi d’acord amb les exigències
actuals.

La comprovació estructural constarà d’uns càlculs, on s’estudiarà l’estabilitat del conjunt, i
també de l’anàlisi de les patologies, on s’estudiaran les lesions i es donarà una solució per repararles.

En segon lloc, les instal·lacions de la casa, són deficients. Per tant es substitueixen i es
modernitzen totes les instal·lacions; i es generen més espais destinats a la higiene.

1.1.2 DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA
L’habitatge està format per tres plantes i un altell: Planta Baixa, Planta Primera i Planta
Segona (golfes) i un petit altell. L’accés a la vivenda és el mateix que abans de l’actuació, pel c/
Riera Bisbe pol.

Planta Baixa

Planta Primera

Planta Segona

La porta d’entrada s’ha mantingut com estava, endinsada respecte la façana, formant un petit
rebedor, com quan hi tenien la botiga.
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Un cop es travessa la porta d’entrada trobem una sala d’estar que disposa d’una finestra, que
dóna a la façana. A continuació hi trobem l’escala amb l’accés cap els altres pisos. Travessant
l’escala en línea recte arribarem a la sala-menjador que té una sortida cap a l’eixida i una porta cap
a la cuina. La cuina disposa també de sortida a l’eixida i d’una finestra. Passada la cuina hi trobem
un petit distribuïdor des de on podem accedir al safareig i a un petit bany.
Tota la planta està comunicada entre sí amb portes, així si es creu convenient, es poden
aïllar les diferents estances o bé, permetre el pas de corrent d’aire, que es una de les
característiques d’aquest tipus de casa.

Situats a l’escala, abans de pujar, observem una porta que ens dóna a un rebost sota
l’escala, conseqüència de l’aprofitament del buit que forma la volta del segon del tram.

Pugem per l’escala i arribem a la planta primera de l’habitatge, el cos de l’escala divideix en
dos les estances de la planta, trobant a cada cantó un dormitori, dels quals un dóna a façana
posterior i l’altre a façana principal. Aquest últim té una finestra i un petit balcó, i es pot considerar
tipus suite ja que disposa d’un bany. L’habitació que dóna a façana posterior té també un petit balcó,
i més enllà un vestidor, a través del qual s’accedeix a un altre bany amb finestra a l’eixida.

Agafem les escales per anar a planta segona sota coberta, i trobem la mateixa distribució per
zones, on l’escala ens a separa en dos estances la planta deixant a la banda de la façana principal
un dormitori tipus suite amb un bany i a l’esquerra una sala d’estar. Des de la sala d’estar s’accedeix
al terrat que dóna a l’eixida.

Per últim, si tornem a l’escala podrem observar que encara hi ha un últim tram que puja uns
pocs graons i ens duu a un petit despatx que corona la caixa d’escala.

Planta Altell

Planta Coberta

3

1.3 MODIFICACIONS RESPECTE L’ESTAT ACTUAL

JUSTIFICACIÓ DE LES MODIFICACIONS

Les modificacions realitzades són principalment de caràcter funcional, es a dir, la casa abans

PLANTA BAIXA

estava destinada en una part com a botiga i vivenda, per tant, algunes estances que estaven
ESTAT ACTUAL

ESTAT REFORMAT

destinades a complir aquesta funció han desaparegut. Però en realitat, la planta baixa segueix estan

ENTRADA

ENTRADA

destinada a les activitats diürnes. D’altra banda, el motiu de la resta de les modificacions és millorar

SALA 01

SALA D’ESTAR 01

l’habitabilitat de les estances. Sempre s’ha intentat mantenir la forma originaria de l’habitatge.

REBOST

REBOST

SALA 02

MENJADOR

SALA 03

CUINA

LAVABO

LAVABO

CUINA

CUINA

SORTIDA AIXIDA

DISTRIBUIDOR

1.4 QUADRE DE SUPERFÍCIES
Superfície total solar: 124,38 m2
Superfície construïda vivenda: 341,34 m2
Superfície útil vivenda: 244,11 m2

PLANTA PRIMERA
PLANTES

DEPENDENCIES

SUPERFÍCIE
ÚTIL
m2

ESTAT ACTUAL

ESTAT REFORMAT

HABITACIÓ 01

HABITACIÓ 1

ENTRADA

3,63 m²

ALCOVA 01

BANY 01

SALA D’ESTAR 1

25,91 m²

ESCALES

ESCALES

REBOST*

3,78 m²

HABITACIÓ 02

HABITACIÓ 2

MENJADOR

22,04 m²

ALCOVA 02

VESTIDOR

CUINA

8,17 m²

BANY

BANY 02

DISTRIBUIDOR

2,71 m²

LAVABO

2,12 m²

SAFAREIG

1,14 m²

AIXIDA**

15,31 m²

ESCACLES

12,37 m²

BAIXA

PLANTA SEGONA

ESTAT ACTUAL

ESTAT REFORMAT

CAIXA D’ESCALA

CAIXA D’ESCALA

HABITACIÓ 6

HABITACIÓ 03

HABITACIÓ 7

BANY 3

ESCALES

ESCALES

HABITACIÓ 08, 09 ,
ASEO 03,I REBEDOR 04

TOTAL

85,75 m²

PRIMERA

SALA D’ESTAR 2

HABITACIÓ 1

22,46 m²

BANY 1

5,84 m²

HABITACIÓ 2

22,69 m²

VESTIDOR

8,46 m²

BANY 2

8,07 m²

ESCALES

12,62 m²
TOTAL

80,14 m²

SEGONA
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HABITACIÓ 3

22,77 m²

-

Desmuntatge dels materials i elements reciclables que, no tinguin funció de suport.

BANY 3

5,84 m²

-

Desmuntatge dels elements arquitectònics que formen part de l’estructura o que són suport

SALA D’ESTAR 2

22,85 m²

TERRAT**

17,06 m²

ESCALES

12,62 m²
TOTAL

DESPATX

72,61 m²
5,61 m²

TOTAL

d’un altre element.

LA COBERTA I TERRATS

244,11 m²
Es procedirà al desmuntatge de la coberta extraient les teules ceràmiques amb precaució per
mantenir la seguretat a l’obra i per conservar el major nombre de teules en bon estat per a la seva

1.2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

reutilització. Posteriorment es retiraran els gruixos de rajola comuna amb mitjans manuals i es
decantaran a un contenidor. Les bigues i les llates de fusta que formen l’estructura de suport de la

1.2.1 DESMUNTATGES, ENDERROCS I REPICATS

coberta també es retiraran degut al seu mal estat. Abans d’efectuar l’enderroc de la mateixa,
s’apuntalarà tota la superfície del forjat inferior.

Els desmuntatges i els enderrocs estaran directament relacionats amb els plànols d’enderroc i
obra nova.
PAVIMENTS I SOLERES
Hi ha tot un marc legal considerable en l’àmbit de residus de la construcció, degut a que és
una part que ha guanyat importància en els últims anys; Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus. Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus. Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels

Tots els paviments de l’edificació s’eliminaran degut al seu aspecte deteriorat. Es farà una tria
de runa, de la reutilitzable i la que no.

enderrocs i altres residus de la construcció (modificat pel decret 161/2001, de 12 de juny).

A l’habitatge és farà una recuperació i obtenció del màxim aprofitament dels materials i dels

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

elements de l’edificació, de manera que es puguin tornar a reutilitzar o reciclar. S’intentarà reduir el
volum de residus inerts; (Són residus inerts aquells que no experimenten transformacions físiques,

Tots els elements de tancament practicables, tant finestres com portes que donen a l’exterior

químiques o biològiques significatives. Aquests residus no són solubles ni combustibles, ni

com a l’interior de la vivenda, s’eliminaran per col·locar finestres i portes que aïllin de l’exterior i que

reaccionen físicament ni químicament ni de cap altre manera, ni són biodegradables, ni afecten

siguin compatibles amb l’aspecte final de la intervenció.

negativament les altres matèries amb les quals entren en contacte de manera que contaminin el
medi o perjudiquin la salut humana).
INSTAL·LACIONS

1.2.1.1 ELS DESMUNTATGES

La precarietat de les instal·lacions en general fa necessari l’eliminació total de les mateixes.
Es desmantellaran primerament les instal·lacions de les conduccions de fluids i altres instal·lacions

El procés de desmuntatge s’ha de començar seguint unes etapes ordenades:
-

Desmuntatge dels elements arquitectònics recuperables que no formin part de l’estructura de

que resten vistes i que es poden desmuntar fàcilment sense afectar la resistència, seguidament
continuarem amb les encastades. S’ha de vigilar amb les instal·lacions que siguin de fibrociment, ja

l’habitatge i que no són suport d’un altre element.
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que requereixen un tractament especial alhora de manipular-les, amb gent especialitzada, degut al

1.2.2 GESTIÓ DE RESIDUS

grau d’exposició a partícules perjudicials per a la salut.
Un cop començades les obres d’enderroc, i finalitzades les de fonaments, es procedirà a
l’establiment de les zones d’emmagatzematge de materials i contenidors de runes. Aquests es
EQUIPAMENTS FIXOS

col·locaran a l’eixida de l’habitatge, protegits i senyalats adequadament per evitar la creació de pols i
la seva manipulació per persones alienes a l’obra.

Els elements fixos que resten a l’obra com els mobles de cuina, xemeneies…etc, s’extrauran
amb mitjans mecànics i manuals.

Paral·lelament es continuaran les tasques de desmuntatge i extracció de mobiliari de l’interior
de l’habitatge, com també l’extracció de portes interiors i la fusteria exterior, els elements sanitaris, i
les instal·lacions de fontaneria, evacuació i electricitat.

1.2.1.2 ENDERROC
1.2.3 MOVIMENT DE TERRES
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Després d’eliminar els elements sobre la superfície del sòl, es procedirà al desmuntar tots els
Els envans existents en les plantes actuals de l’habitatge es retiraran. La runa serà portada
a un abocador autoritzat.

paviments de Planta Baixa i eliminar les soleres. D’aquesta manera es podrà començar la fase de
moviment de terres.
Aquesta fase consisteix en l’excavació del terreny a una profunditat adequada segons
replanteig.

1.2.1.3 ELS REPICATS

A continuació es faran les rases a on aniran les instal·lacions d’evacuació.
Totes les sorres, graves… extretes de les excavacions i que no s’hagin de reutilitzar es

Els repicats es realitzen als revestiments aplicats tant a els paraments exteriors com interiors.

carregaran amb mitjans manuals a un camió per deixar-les a un abocador.

A l’interior de l’habitatge el repicat dels revestiments es realitzarà en tots els paraments, de tal
manera que es deixi el mur resistent sanejat i lliure de les imperfeccions, ja sigui de morter de calç,
arrebossat o enrajolat.

1.2.4 FONAMENTS

Es començarà a realitzar el repicat a la part superior del mur cap a la part inferior i si cal es
muntarà una borriqueta per a formar una plataforma de treball.
En cas del repicat de revestiment d’exterior, es procedirà a realitzar prèviament el muntatge
de bastides tubulars fixades als murs resistents mitjançant elements homologats. Un cop repicat tot

Tots els fonaments existents asseguren un bon comportament de l’estructura davant
l’estabilitat, per tant, les actuacions que es duran a terme a l’habitatge es fan per tal d’assegurar les
condicions d’aïllament i impermeabilització del conjunt.

el revestiment dels paraments exteriors es procedirà a la neteja i posterior revestiment.
La runa serà portada a un abocador autoritzat.

Segons el grau d’impermeabilitat exigit als terres que estan en contacte amb el terreny davant
la penetració de l’aigua d’aquest i de les escorrenties, i tenint un coeficient de permeabilitat del
terreny 2, el CTE ens diu que el sòl ha d’estar compost per: C2+C3+D1; i aplicat tots els requisits
obtenim:
La solera de formigó estarà formada per una capa de sorra de 5 cms compactada,
posteriorment disposarem d’una capa geotèxtil i damunt una capa de grava de 15cms i sobre
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aquesta, col·locarem dues capes impermeables de polietilè que remuntaran pels murs laterals 15cm.

1.2.6 COBERTES

Es col·locarà una planxa de poliestirè expandit de 1cm de gruix a tot el contorn de la solera, passant
per sota de la impermeabilització. Finalment abocarem el formigó del tipus HA-25/B/20/IIa per formar
una solera de 15 cm de gruix i es col·locarà una xapa de compressió de Ø5mm#30cm.

Totes les cobertes en general sofreixen alguna actuació. En la coberta del cos principal, on
prèviament havíem extret manualment les teules per poder aprofitar-les més tard, el procediment és
el següent.
Primer muntarem l’estructura mitjançant bigues escairades de 12x22 cm formant un intereix
de 60cm. Les bigues de fusta es recolzen sobre una peça d’acer galvanitzat ancorada a la paret

1.2.5 ESTRUCTURES

S’ha de realitzar un conjunt nou d’estructures horitzontals degut al seu enderroc per mal estat.
També existeixen algunes actuacions en estructures verticals.

mitjançant cargols d’alta resistència.

Sobre les bigues es col·locaran els panells sandwich Ondutherm de 9 cm d’espessor. Aquests
panells estan compostos per una capa hidròfuga exterior, un nucli interior aïllant de poliestirè extruït
de 6cm i, com a acabat interior, una altra capa hidròfuga xapada amb fusta. Es fixaran a l’estructura
mitjançant cargols en espiral de 15 cm. Sobre els panells Ondutherm es disposen unes planxes per

ESTRUCTURES HORITZONTALS

evacuar l’aigua i rebre les teules, són les planxes Onduline–Bajo Teja que es fixaran al panell
sandwich amb el mateix tipus de fixació descrita. En cobertes amb pendents superior al 25% no es

En el forjat de planta Primera (sostre de planta baixa), es realitzarà un tractament químic

necessari col·locar capa impermeabilitzant, però en aquest cas les cobertes noves es faran amb una

protector per a les bigues per evitar l’aparició de plagues o fongs. Les bigues quedaran vistes. Tot i el

pendent del 27% aproximadament. Sobre aquesta planxa es col·locaran les teules. Les teules

tractament a realitzar, les bigues actualment presenten un bon aspecte.

còncaves aniran recolzades sobre les planxes i les convexes amorterades damunt de les còncaves.

Segons la comprovació de l’estructura, no és necessari augmentar la inèrcia del forjat degut a
que els reforços que van posar en una intervenció prèvia compleixen i segueixen en ús. (Veure
annex càlculs).

El terrat, degut a la manca d’impermeabilització i aïllament tèrmic sofrirà una actuació
constructiva.
Després de retirar el paviment del terrat i els envanets de sostre mort existents, s’aprofitarà
l’actuació per alleugerir de la mateixa manera que tota l’estructura horitzontal restant, amb el buidat

En el forjat de Planta Segona (sostre de Planta Primera) es farà el mateix tractament
anteriorment explicat per a les bigues del forjat.

de la runa de reblert i la posterior aplicació de poliestirè extruït. Seguidament es col·locarà una
barrera de vapor i el formigó alleugerit de pendents amb un gruix màxim de 15cm. Damunt del
formigó s’hi col·locaran dues làmines de polietilè que remuntaran 15cm pels murs perimetrals, i per
acabar una capa de rassilla agafada amb morter.

ESTRUCTURES VERTICALS
Les modificacions en l’estructura vertical les trobem a planta segona, a la caixa d’escala. Les
parets que s’enfilen fins a la coberta de la caixa d’escala en l’estat actual són visualment tabicons de

1.2.7 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

10cm tot i que potser tenen algo més de gruix. De tota manera, en l’estat reformat, ja sigui perquè
estructuralment no és suficient com perquè tèrmicament no compleix, es decideix enderrocar
aquestes parets i aixecar-les amb maó de 15cm abans d’aixecar la nova coberta.

Totes les divisions interiors es realitzaran amb plaques de cartró-guix de 13 mm de gruix. Es
tindran en compte les obertures de les portes amb la col·locació dels premarcs i el trobament
superior amb les bigues de fusta.
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En zones humides com són banys, cuina i safareig, les plaques de cartró-guix seran
hidròfugues per a evitar possibles problemes amb la humitat.

Impermeabilitzacions i aïllaments:
La majoria d’elements que compleixen la funció d’aquest apartat estan inclosos en altres

Els paraments interiors s’enguixaran i s’acabaran amb un aspecte lliscat. Sobre l’enguixat es
donarà dues capes de pintura plàstica de color blanc.

Les cambres humides com banys i cuina, s’enrajolaran en la seva totalitat amb peces
ceràmiques de gres porcel·lànic esmaltat.

conjunts constructius, a excepció dels feltres de llana de roca fixats mecànicament per crear
l’aïllament dels tancaments exteriors amb trasdossat de plaques de cartró-guix, aquest reforç
d’aïllament a les façanes en contacte amb l’exterior és degut als requisits de compliment del CTEHE-1, en relació a la limitació de la demanda energètica; on els habitatges hauran de disposar d’un
envoltant que limiti l’adequació de la demanda energètica necessària per trobar el benestar tèrmic en
funció del clima de la localitat, de l’ús de l’habitatge i del règim d’estiu i hivern, així com per les seves
característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició de radiació solar, reduint el risc
de l’aparició d’humitats per condensació i tractant adequadament els ponts tèrmics per limitar les
pèrdues o guanys de calor i evitar problemes higromètrics dels mateixos. (Veure Annex de càlculs)

L’altre actuació que es duu a terme en aquest apartat és crear una barrera química contra
l’ascensió d’aigua per capil·laritat pels murs de pedra, tant façanes com mitgeres. El sistema es basa
en injeccions amb producte hidrofugant, en façanes a dues cares i en mitgeres, per problemes

En general, els sostres de la casa seran amb bigues de fusta vistes, però les sales humides i
la cuina es cobriran amb cel ras de plaques de cartró-guix de 13mm de gruix amb guies ocultes. Les
plaques ja seran preparades hidròfugament.

tècnics evidents, a una sola cara. Les perforacions seran inclinades 30º cap a avall respecte la
perpendicular al mur, equidistants 20cm i de 20mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3 del gruix
del mur. Es farà una neteja dels orificis i la injecció serà fins a la saturació amb broquetes de pressió
alta de producte a base d’àcid silícic i hidrofugant. Es rematarà amb un obturador a base de morter

Les baranes de l’habitatge es conserven, per tant hauran de tenir un tractament de raspallat
per treure l’òxid, neteja i pintat amb pintures de partícules metàl·liques amb dues mans de capa
d’imprimació i dues d’acabat.

mixt 1:2:10.
Al peu de les baranes, on la situació ho permeti, es col·locarà un coronament format per una
peça ceràmica en forma de U amb els dos cantells acabats amb doble goteró de color vermell.

1.2.8 REVESTIMENTS

Quedarà fixat al mur mitjançant morter mixt 1:2:10.

El parament de façana principal, un cop repicat, s’humitejarà per millorar l’adherència i

Les finestres incorporaran escopidors per evitar les humitats aparegudes, hauran de tenir un

desprès es col·locarà un morter monocapa de 15mm de gruix, col·locat a l’estesa i acabat rugós,

pendent cap a l’exterior de 10º com a mínim, es col·locarà una barrera impermeable fixada al mur.

color beige. El producte és de la casa WEBER.

Haurà de disposar d’un goteró a la cara inferior del sortint, separat del parament exterior com a
mínim 2cm.

Els paraments exteriors que donen a l’eixida es revestiran amb un morter de
ciment reglejat. Sobre el revestiment es col·locarà una pintura amb una mà de fons
fixador, i acabat amb dues mans de resines siloxàniques. Aquest revestiment
s’aplicarà tant a paraments verticals com horitzontals.
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Les baranes dels balcons també seran objecte de millora, mitjançant pintures

1.2.9 PAVIMENTS

inoxidables i amb partícules metàl·liques. Es milloraran els sistemes de fixació a terra.
El paviment exterior, col·locat a l’eixida, serà de rassilla ceràmica estàndard.

El paviment interior, col·locat a tota superfície de la vivenda serà de rajola hidràulica.

1.2.12 INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ

Al rebedor de just a l’entrada hi col·locarem una estora de coco de 17mm amb base de PVC

XARXA HORITZONTAL D’EVACUACIÓ

col·locat sense adherir. D’aquesta manera, s’evita en certa mesura l’entrada de brutícia i a més
permet el registre de l’arqueta del sanejament.

La xarxa horitzontal d’evacuació comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials
d’una banda i aigües residuals per l’altre, per conduir-les a la xarxa general de clavegueram. El
material a emprar en les canonades serà de PVC i es col·locaran amb una pendent mínima de 2%.

El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d’aconseguir una circulació
normal per gravetat, serà estanc i no presentarà exsudacions ni estarà exposat a
obstruccions. Els tubs s’uniran mitjançant cola especial per a tubs de PVC. Qualsevol canvi
de direcció, reducció o unió s’efectuarà amb peces especials, segons el tipus de canonada
Diferents models de rajola hidràulica a col·locar

de que es tracti.

ARQUETES SIFÒNIQUES

1.2.10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Les arquetes de connexió sifònica són de totxana, amb arrebossat i lliscat a l’interior
La fusteria interior col·locada serà de fusta de pi del país de diferents dimensions, tindrem
portes corredisses i batents, cegues o amb vidres transparents i translúcids.

La fusteria exterior és d’alumini anoditzat. Tant balconeres com finestres conten amb

amb pasta de ciment pòrtland, formant mitja canya a les cantonades. El sifó estarà format
per un conjunt de tubs de PVC amb un tap de registre al punt més alt del circuit.

SIFONS I BAIXANTS

trencament de pont tèrmic. Les balconeres tenen dues fulles batents, la majoria de les fulles de les
finestres són batents amb alguna fulla oscil·lobatent.

Tots els aparells disposaran de sifons per evitar la sortida de gasos a través de les
seves vàlvules. Hauran de col·locar-se el més pròxim possible del desguàs de l’aparell. Els
diàmetres mínims de baixants i accessoris a utilitzar són els que es resumeixen a la taula

1.2.11 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS

següent:

Per a fer la intervenció del terrat, la barana d’aquest s’ha hagut de retirar cuidadosament i
s’ha guardat per reutilitzar-la. S’haurà de tornar a fixar al paraments.

9

LAVABOS I
BIDETS
-Sifó ampolla
Ø ext.= 32mm
-Tub desguàs
Ø ext.= 32mm

BANYERA I
DUTXES
-Sifó ampolla
Ø ext.= 40mm
-Tub desguàs
Ø ext.= 40mm

AIGÜERA
-Sifó PVC
Ø ext.= 40mm
-Tub desguàs
Ø ext.= 40mm

INODOR

RENTADORA I
RENTAPLATS

-Tub desguàs
-Sifó ampolla
Ø ext.= 100mm
Ø ext.= 32mm
-Tub desguàs
Ø ext.= 32mm

CONDUCTES D’EVACUACIÓ DE FUMS

Aquesta partida comprèn el conducte prefabricat per l’evacuació dels fums de la cuina.
Els conductes seran perfectament estancs i disposaran d’aïllament tèrmic de les mateixes
característiques que els conductes de la ventilació dels baixants.
El diàmetre col·locat per l’evacuació del fum de cuina és de Ø150 mm.

VENTILACIÓ GENERAL I QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

1.2.13 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
L’habitatge haurà de disposar d’un sistema general de ventilació. L’aire ha de circular des de
les zones seques a les humides, per aquest motiu els menjadors, els dormitoris i les sales d’estar
han de disposar d’obertures d’admissió.

Com a sistema de climatització es faran servir aparells partits d’aire condicionat amb
bomba de calor marca Carrier model 38VYM de diferents potències. Les unitats exteriors

Per utilitzar les fusteries com a obertures d’admissió, com és el nostre cas, segons diu la
normativa UNE EN 12227:2000 aquestes han de ser de la classe 2, 3 ó 4.

es situaran al terrat de planta primera, sobre una solera de formigó i recolzades sobre
silent-blocks per tal d’evitar vibracions a l’estructura.

Els llocs més contaminats, com és el cas dels banys i la zona de cocció de la cuina, s’han de
col·locar obertures d’extracció. Aquestes han d’anar connectades a conductes d’extracció mecànica.
Tindrem obertures de pas que connectaran les zones segons el flux d’aire
necessari. (Veure Plànols).

A la PB li dóna servei una unitat exterior 2x1 model 38VYM-28N i dos splits interiors models
42PQM012S i 42PQM012S.
A la P1 li dóna servei una unitat exterior 2x1 model 38VYM-28N i dos splits interiors models
42PQM009S i 42PQM015S.
A la P2 li dóna servei una unitat exterior 2x1 model 38VYM-18N i dos splits interiors

VENTILACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT

models 42PQM007S i 42PQM009S.

La ventilació serà de tipus primària, perllongant els baixants fins l’últim fals sostre de
l’ultima planta. Col·locarem a la part superior dels tubs de PVC unes vàlvules airejadores,
les quals s’obren i faciliten l’entrada d’aire de l’exterior quan es produeix una depressió en
l’instal·lació deguda a la descàrrega, aleshores s’equilibra la pressió i els aparells sanitaris
no es des-sifonen. Quan finalitza la descàrrega la vàlvula es tanca, evitant la fuga de les
males olors procedents de l’instal·lació.
Vàlvula airejadora
Tipus de màquines a col·locar
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1.2.14 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
GRAU D’ELECTRIFICACIÓ DE L’HABITATGE (ITC-BT-10)
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Es determina segons el REBT que el grau d’electrificació necessari per la vivenda
La instal·lació proporcionarà la potència elèctrica per subministrar el consum determinat i

és de grau d’electrificació elevada ja que l’edifici té una superficie superior a 160m2

necessari.

La tensió de servei entre fases serà de 400V i la tensió de serveis entre fase i neutre serà de
INSTAL·LACIÓ

230V.

Les preses de corrent admetran con a mínim:
10 A. en circuits d’enllumenat.

L’escomesa és de tipus aèria i anirà des de la línea de companyia subministradora a Caixa de
Protecció i Misa (CPM), encastada entre la primera i la segona porta d’entrada.

16 A. en circuits de preses generals.
20 A. en circuits d’ús domèstic (circuit rentadora i rentavaixelles i escalfador elèctric).
16 A. en circuits de preses per a cuina i banys.
25 A. en circuits d’aire condicionat.
25 A. en circuits d’ús domèstics (circuit forn i cuina).
20 A. en circuit de l’assecadora.

La derivació individual (DI) anirà de la CPM fins al quadre de comandament i protecció
(CMP). La CMP es trobarà a l’entrada de l’habitatge.
La CPM disposarà de:
Interruptor de control de potència (ICP) de tall omnipolar i accionament magnetotèrmic de 40 A.
Interruptor general automàtic (IGA) de 40 A.
Dos interruptors diferencials (ID) d’intensitat nominal 40 A i sensibilitat 30 mA.
Interruptors de Protecció Interior d’Abonat (PIA) d’intensitat variable segons el seu ús.

PARAL·LELISME

La separació mínima entre canalitzacions d’aigua i calefacció serà de 30 cm. La
separació mínima a canalitzacions de telefonia, interfonia i televisió serà de 5 cm.

CIRCUITS

Els conductors seran aïllats de coure i normalment unipolars, sent la tensió assignada

Les línies de subministrament als punts de consum tindran les següents seccions mínimes:

Circuits d’il·luminació:

2 x 1.5 x 1.5 mm²

Circuits de preses generals:

2 x 2.5 x 2.5 mm²

Circuits presa corrent de la cuina i forn:

2 x 6 x 6 mm²

Circuit de presa de corrent d’usos domèstics:

2 x 4 x 4 mm²

Circuits de preses de banys i cuina auxiliars:

2 x 2.5 x 2.5 mm²

Circuits presa per bomba de calor:

2 x 6 x 6 mm²

Circuits de presa d’assecadora:

2 x 2.5 x 2.5 mm²

450/750V, flexibles i plastificats protegits dins de canonades flexibles encastades a les parets.
Les caixes d’acoblament i seccionament aniran encastades.
Per a la xarxa de terra es disposaran conductors de protecció de cable de coure

S’empraran mecanismes de la casa
Simon 82 (Fusta). Els mecanismes es

flexible plastificat en punts d’enllumenat, preses de corrent, antena TV, masses

col·locaran a una alçada mínima de

metàl·liques (totes les canonades, masses metàl·liques de bany, calefacció, etc.).

20 cm per endolls y 100 cm per interruptors.
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En el volum de protecció de banys i lavabos no s’instal·laran interruptors, preses de

-El punt de posada a terra serà el punt d’unió entre línia d’enllaç amb el terra i línia

corrent ni aparells d’il·luminació. Per altra banda, sí que es podran instal·lar preses de

principal del terra i estarà construït per: regleta, placa, born,etc…, registrable i

corrent de seguretat i aparells fixes d’enllumenat no metàl·lics classe II.

desconnectable.

S’instal·laran els punts de llum, preses de corrent, brunzidors, polsadors, etc, que
figuren en els plànols del projecte.

LÍNIES PRINCIPALS DEL TERRA

La instal·lació complirà tot allò preceptuat en el “Reglamento Electrónico para Baja
Tensión”.

Són els conductors de coure que parteixen del punt de posada a terra i tindran una
secció mínima de 16 mm2. Es podran utilitzar altres materials de secció equivalent que
disposin d’igual conductivitat.

INSTAL·LACIÓ DE POSTA TERRA

CARACTERÍSTIQUES DE LA POSTA A TERRA

La instal·lació de posta a terra constarà de les següents parts:
-Connexió a terra.

DERIVACIONS DE LES LÍNIES PRINCIPALS DEL TERRA

Són els conductors que parteixen de les línies principals del terra i tindran la
mateixa secció que els conductors de protecció.

-Línies principals de terra.
-Derivacions de les línies principals de terra.
-Conductors de protecció.

CONDUCTORS DE PROTECCIÓ

Són els conductors que uneixen elèctricament les masses metàl·liques amb les
CONNEXIÓ A TERRA

La connexió a terra constarà de :

derivacions de les línies principal del terra, o directament a les línies principals del terra.

Tindran les següents seccions mínimes:

-Elèctrode.

-Per fase activa de secció menor de 16 mm2

-Línia d’enllaç amb el terra.

-2,5 mm2 si tenen protecció mecànica.

-Punt de posada a terra.

-4 mm2 si no tenen protecció mecànica.

Com a elèctrodes s’empraran piques verticals que seran:
-Barres d’acer recobertes de coure, Ø exterior de 15mm com a mínim.

ELEMENTS A CONNECTAR AL TERRA

-Amb una longitud mínima de les piques de 2m.
-La línea d’enllaç amb el terra estarà formada pels conductors que uneixen els elèctrodes
amb el punt de posada a terra i tindran una secció mínima: Coure 35 mm2 altres materials secció
equivalent que disposi de la mateixa conductivitat.

A la pressa de terra s’hi connectarà tota massa metàl·lica important existent en la
zona de la instal·lació, i les masses metàl·liques accessibles del aparells receptors.
A la mateixa presa de terra s’hauran de connectar les parts metàl·liques dels
dipòsits d’acumulació, instal·lacions d’aigua i de les antenes de radio i televisió.
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1.2.15 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

-Lavabos: ·Semi pedestal marca Roca model Dama Senso a lavabo planta Baixa.
·Sobre moble marca Roca model Dama Senso a lavabo de la resta de les cambres de

Els aparells sanitaris seran de porcellana vitrificada, color blanc, la qualitat necessària pes l’ús

bany.

correcte i de les següents característiques:

-Inodors: Tots els WC són de tanc baix marca Roca sèrie Dama Senso.

-Bidet: Marca Roca sèrie Dama Senso.
-Banyera: Marca Roca model Miami 70x150cm a lavabos.

-Dutxes: plat de dutxa marca Roca de porcellana, model Malta 130x70cm.

-Aigüera: Marca Roca d’acer inoxidable Suprema d’una cubeta sota taulell.
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Disposaran de l’equip complert de jocs d’aixetes d’aigua freda i calenta i els corresponents
desaigües.

Un sistema d’instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària està constituïda per un
conjunt de components encarregats de realitzar les funcions de captar la radiació solar, transformarla directament a energia tèrmica cedint-la a un fluid de treball i, per últim emmagatzemar aquesta

Aixetes:

energia tèrmica de forma eficient, tan en el mateix fluid de treball dels captadors o be transferida a un

-Lavabos de la vivenda: Joc d’aixetes Grohe sèrie Allure.

altre, per poder utilitzar-la després en els punts de consum. Aquest sistema es complementa amb

-Aigüera: Aixeta marca Roca model Zoom.

una producció d’energia tèrmica per sistema convencional auxiliar que pot o no estar integrat dintre

-Rentadora: aixeta individual i independent per a aigua freda, muntada sobre paret i previstes

de la mateixa instal·lació.

de rosca terminal per a adaptar el ràcord del canó alimentador de d’electrodomèstics.
Rentaplats:aixeta individual i independent per aigua freda, muntada sobre paret i previstes de
rosca terminal per adaptar el ràcord del canó alimentador de l’electrodomèstic.

El sistema de generació de captador solars es de la marca Soleco. Els captadors quedaran
orientats cap al SO amb una inclinació del 55º amb la pendent de la coberta inclosa. Els
captadors aniran subjectats a la coberta mitjançant un sistema d’esquadres.

1.2.16 INSTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA SANITÀRIA

L’escomesa amb claus de maniobra anirà a compte del subministrador i es fixaran a la
façana. La clau d’usuari es disposarà dintre un armari al rebedor exterior. El tub passarà enterrat pel
rebedor exterior i desprès s’encastarà a la paret.

CANONADES

Les canonades es realitzaran amb tubs i accessoris de coure semidur encastats, protegides
amb una protecció d’escuma elastomèrica per l’aigua calenta. Les canonades d’aigua freda també es
cobriran amb protecció de barrera de vapor mentre el seu recorregut passi pel mur.
Passaran a través de les plaques de cartró-guix realitzats per aquest fi. Les
canonades aniran fixades als paraments

PARAL·LELISMES

La separació mínima a conduccions elèctriques serà igual o major a cinc metres, i
en trams horitzontals es col·locaran a sota d’aquestes.

PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Estructura de subjecció de les plaques a la coberta

La generació de l’aigua calenta sorgirà de dos sistemes, mitjançant captadors solars i
mitjançant un escalfador instantani elèctric.
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1.2.17 INSTAL·LACIÓ D’AUDIOVISUALS I COMUNICACIONS

INSTAL·LACIÓ DE TV I FM

La instal·lació de televisió contemplarà la captació i distribució de senyals de Radio FM i
Televisió Terrestres i la distribució de les mateixes fins a les preses de cada un dels punts de
connexió.
L’equip de captació estarà situat a la coberta de la casa, ancorat amb màstil al parament.
Les línies de distribució entre el sistema d’amplificació i les preses de TV seran instal·lades a
tubs o canals registrables.
La canalització serà independent de les d’electricitat i d’altres instal·lacions, per evitar
Graus d’inclinació de l’estructura

interferències en la senyal.
Es situaran preses a les zones grafiades en els plànols d’instal·lacions de telecomunicacions

Es disposarà de dos captadors tipus 2.3 Cu S de SOLECO d’una superfície de captació de

de TV i FM.

2

2,17 m cada un. L’aigua calenta es mantindrà dintre d’un acumulador de 350 litres, model G-351
situat al safareig on estarà connectat a la xarxa d’ACS.

INSTAL·LACIÓ DE TELEFONIA

La instal·lació de telefonia comprendrà l’entrada d’una línia analògica des de la xarxa de la
companyia telefònica i la instal·lació d’una xarxa interior composta per tantes línies independents
2.3 Cu S de SOLECO

com punts de preses interiors, indicades a plànols.
A planta baixa a l’entrada estarà situada la caixa de derivacions on des d’aquest punt partiran
línies individuals a cadascuna de les preses.
Les característiques de l’escomesa de telefonia seran independents de qualsevol altre
instal·lació per evitar possibles interferències i interrupcions. Es separarà 5 cm, com a mínim.
S’escolliran les preses de telefonia tipus RJ11, de la mateixa sèrie de mecanismes escollits
per a la instal·lació de baixa tensió.
Es col·locaran tantes presses de telefonia com n’hi hagin de grafiades als plànols.

Com a suport, i també situat al safareig s’ha instal·lat un escalfador
instantani elèctric de la marca Soleco, model G-351.

El consum d’aigua calenta
referent a aquesta vivenda es
pot consultar a l’annex càlcul de
subministrament d’ACS.
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f = (5·q·L4) / (E·I·384) ≤ L/400

1.3 ANNEX DE CÀLCUL

L/400 = 0,01213 m

Aïllem la I

1.3.1 CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA

I = (5·q·L4) / (E·f·384)
Llavors

AUGMENT DEL FORJAT PB RIERA

(5·q·L4) / (E·f·384) = (b·h3) / 12

D’aquesta manera trobem el canto mínim necessari per complir amb la fletxa
h3 = (5·q·L4·12) / (E·f·384·0,15) = (5·2,430·4,854·12) / (9.000.000·0,01213·384·0,15)
h = 0,234 m

COMPROVACIÓ DE RESISTÈNCIA (tenint en compte el canto calculat)
Com que la secció actual és 15x19 i la h anterior ens demana 23cm augmentem el canto amb una

Conjunt d'accions a tenir en compte: (i = 0,57 m)
· Pp Rajola hidràulica d’espessor 3cm amb morter inclòs = 0,5 KN/m² · 0,57 m = 0,285 KN/m
· Pp Poliestirè expandit (0,30 KN/m3) Secció mesurada = 0,052 m² · 0,30 KN/m3 = 0,016 KN/m
· Pp Volta de maó (18 KN/m3) d’espessor 3cm = 0,54 KN/m² · 0,43 m = 0,232 KN/m
(43cm = perímetre d’arc de volta per a cada intereix)
· Sq Ús = 2 KN/m² · 0,57 m = 1,140 KN/m
ΣPp = (0,285 + 0,016 + 0,232) x γM

· Pp llosa de reforç d’espessor 4cm
24 KN/m3 del formigó + 1KN/m3 de l’armat = 25 KN/m3 · 0,04 m · 0,57 m = 0,57 KN/m
on γM= 1,35
q = 2,310 KN/m + (0,570 KN/m · 1,35) = 3,080 KN/m

on γM= 1,35

ΣPp = 0,533 KN/m² · 1,35 = 0,7020 KN/m
ΣSq = 1,140 x γM

llosa de 4cm d’espessor.

on γM= 1,5

ΣSq = 1,140 KN/m² · 1,5 = 1,710 KN/m

σ ≤ σfmd = kmod · (σfmk / γM)
on kmod = 0,6 és el coef. de correcció de la durada segons Classe de servei 1
on σfmk = 18.000 KN/m2 és la resistència característica a flexió de la fusta C-18
on γM = 1,3

q = 0,720 + 1,710 = 2,430 KN/m
σfmd = kmod · (σfmk / γM) = 0,6 · 18.000 / 1,3 = 8.307,692 KN/m2
COMPROVACIÓ DE LA DEFORMACIÓ (cantell mínim)
L = 4,85 m
Mòdul de deformació E de la fusta serrada C-18 segons taula E.1 CTE-SE-M = 9.000.000 KN/m2

Md = (q·L2) / 8 = (3,080·4,852) / 8 = 9,00056 KN/m
Mòdul de resistència
Wnec = (b·h2) / 6 = (0,15·(0,24+0,04)2) / 6 = 1,96·10-3 m3
σ = Md / Wnec = 9,605 / 1,96·10-3 = 4.620,408 KN/m2 < 8.307,692 KN/m2

COMPLEIX
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RECÀLCUL DE L’ESTRUCTURA DE TERRAT PB RIERA

COMPROVACIÓ DE LA DEFORMACIÓ
L = 2,65 m
f = (5·q·L4) / (E·I·384) ≤ L/400

L/400 = 0,00663 m

I = (b·h3) / 12 = (0,11·0,243) / 12 = 1,267·10-4 m4
Modul de deformació E de la fusta serrada C-18 segons taula E.1 CTE-SE-M = 9.000.000 KN/m2
f = (5·3,568·2,654) / (9.000.000·1,267·10-4·384) = 0,00201 m < 0,00575 m

COMPLEIX

Conjunt d'accions a tenir en compte: (i = 0,54 m)
COMPROVACIÓ DE RESISTÈNCIA

· Pp Paviment rassilla ceràmica = 0,40 KN/m² · 0,540 m = 0,216 KN/m
· Pp Capa formigó de pendents. Gruix màx. 15 cm = 9 KN/m3 · 0,15 · 0,540 m = 0,729 KN/m
· Pp Poliestirè expandit (0,30 KN/m3) Secció mesurada = 0,034 m² · 0,30 KN/m3 = 0,010 KN/m

σ ≤ σfmd = kmod · (σfmk / γM)

· Pp Volta de maó (18 KN/m3) d’espessor 3cm = 0,54 KN/m² · 0,46 m = 0,248 KN/m
on kmod = 0,6 és el coef. de correcció de la durada segons Classe de servei 1

(46cm = perímetre d’arc de volta per a cada intereix)

on σfmk = 18.000 KN/m2 és la resistència característica a flexió de la fusta C-18
on γM = 1,3

· Sq Neu = 0,40 KN/m² · 0,540 m = 0,216 KN/m
· Sq Ús = 2,00 KN/m² · 0,540 m = 1,080 KN/m

σfmd = kmod · (σfmk / γM) = 0,6 · 18.000 / 1,3 = 8.307,692 KN/m2

ΣPp = (0,2167 + 0,729 + 0,010 + 0,248 ) x γM

on γM= 1,35

Md = (q·L2) / 8 = (3,568·2,652) / 8 = 3,132 KN/m
Módul de resistència

ΣPp = 1,203 KN/m² · 1,35 = 1,624 KN/m

Wnec = (b·h2) / 6 = (0,11·0,242) / 6 = 1,056·10-3 m3
ΣSq = (0,216 +1,080) x γM
ΣSq = 1,296 KN/m² · 1,5 = 1,944 KN/m

on γM= 1,5
σ = Md / Wnec = 3,132 / 1,056·10-3 = 2.965,942 KN/m2 < 8.307,692 KN/m2

COMPLEIX

q = 1,624 + 1,944 = 3,568 KN/m
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DIMENSIONAT DE LA COBERTA INCLINADA RIERA

COMPROVACIÓ DE LA DEFORMACIÓ
L = 4,95 m
f = (5·q·L4) / (E·I·384) ≤ L/300

L/300 = 0,01650 m

Aïllem la Inèrcia:
I = (5·q·L4) / (E·f·384)
I= 7,465·10-5
Aleshores,
(5·q·L4) / (E·f·384) = (b·h3) / 12
Suposem una b = 12 cm, d’aquesta manera trobem el canto mínim necessari per complir amb la
fletxa:
h3 = (5·q·L4·12) / (E·f·384·0,12) = (5·1,418·4,954·12) / (9.000.000·0,01650·384·0,12)
h = 0,195 m
Conjunt d'accions a tenir en compte: (i = 0,60 m)
Adoptarem una mida de 12x22 cm.

· Pp teules corbes corrents = 0,50 KN/m² · 0,60 m = 0,300 KN/m
· Pp Xapa Onduline = 0,03 KN/m2 · 0,60 m = 0,018 KN/m
· Pp Panell Sandwich Ondutherm = 0,22 m² · 0,60 KN/m3 = 0,132 KN/m

COMPROVACIÓ DE RESISTÈNCIA
· Sq Neu = 0,40 KN/m² · 0,60 m = 0,240 KN/m
σ ≤ σfmd = kmod · (σfmk / γM)

· Sq Ús = 0,50 KN/m² · 0,60 m = 0,300 KN/m

on kmod = 0,6 és el coef. de correcció de la durada segons Classe de servei 1
ΣPp = (0,300 + 0,018 + 0,132) x γM

on γM= 1,35

on γM = 1,3

ΣPp = 0,45 KN/m² · 1,35 = 0,608 KN/m
ΣSq = (0,244+0,300) x γM

on σfmk = 18.000 KN/m2 és la resistència característica a flexió de la fusta C-18

on γM= 1,5

σfmd = kmod · (σfmk / γM) = 0,6 · 18.000 / 1,3 = 8.307,692 KN/m2

ΣSq = 0,540 KN/m² · 1,5 = 0,810 KN/m
Md = (q·L2) / 8 = (1,418·4,952) / 8 = 4,343 KN/m
q = 0,608 + 0,810 = 1,418 KN/m

Módul de resistència
Wnec = (b·h2) / 6 = (0,12·0,222) / 6 = 9,680·10-4 m3
σ = Md / Wnec = 14,777 / 9,68·10-4 = 4.486,570 KN/m2 > 8.307,692 KN/m2

COMPLEIX
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DIMENSIONAT DE LA COBERTA INCLINADA ESCALA RIERA

COMPROVACIÓ DE LA DEFORMACIÓ
L = 2,55 m
f = (5·q·L4) / (E·I·384) ≤ L/300

L/300 = 0,00850 m

Aïllem la Inèrcia:
I = (5·q·L4) / (E·f·384)
I= 9,687·10-6
Aleshores,
(5·q·L4) / (E·f·384) = (b·h3) / 12
Suposem una b = 12 cm, d’aquesta manera trobem el canto mínim necessari per complir amb la
fletxa:
h3 = (5·q·L4·12) / (E·f·384·0,12) = (5·1,346·2,554·12) / (9.000.000·0,0085·384·0,12)
h = 0,099 m

Conjunt d'accions a tenir en compte: (i = 0,57 m)
· Pp teules corbes corrents = 0,50 KN/m² · 0,57 m = 0,285 KN/m

Adoptarem una mida de 12x22 cm.

· Pp Xapa Onduline = 0,03 KN/m2 · 0,57 m = 0,017 KN/m
· Pp Panell Sandwich Ondutherm = 0,22 m² · 0,57 KN/m3 = 0,125 KN/m
· Sq Neu = 0,40 KN/m² · 0,57 m = 0,228 KN/m

COMPROVACIÓ DE RESISTÈNCIA

· Sq Ús = 0,50 KN/m² · 0,57 m = 0,285 KN/m
σ ≤ σfmd = kmod · (σfmk / γM)
ΣPp = (0,285 + 0,017 + 0,125) x γM

on γM= 1,35

on kmod = 0,6 és el coef. de correcció de la durada segons Classe de servei 1
on σfmk = 18.000 KN/m2 és la resistència característica a flexió de la fusta C-18

ΣPp = 0,427 KN/m² · 1,35 = 0,576 KN/m

on γM = 1,3
ΣSq = (0,228+0,285) x γM

on γM= 1,5

ΣSq = 0,513 KN/m² · 1,5 = 0,770 KN/m

σfmd = kmod · (σfmk / γM) = 0,6 · 18.000 / 1,3 = 8.307,692 KN/m2

q = 0,576 + 0,770 = 1,346 KN/m

Md = (q·L2) / 8 = (1,346·2,552) / 8 = 1,0940 KN/m
Módul de resistència
Wnec = (b·h2) / 6 = (0,12·0,222) / 6 = 9,680·10-4 m3
σ = Md / Wnec = 1,0940 / 9,68·10-4 = 1.130,165 KN/m2 < 8.307,692 KN/m2

COMPLEIX
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2. MEMÒRIA DE CÀLCUL DE INATAL·LACIONS

AIGUA CALENTA

2.1 CÀLCUL DE CAUDAL DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA FREDA I D’AIGUA
CALENTA SANITÀRIA

COEFICIENT DE SIMULTANEITAT
•

APARELLS
LAVABO
BIDET
DUTXA
BANYERA de 1,4m
WC amb cisterna
AIGÜERA
RENTABAIXELLES
RENTADORA
AIXETA EXT.

Nº
6
1
2
1
4
1
1
1
1

CAUDAL MÍN.
FREDA
0,10 dm3/s
0,10 dm3/s
0,20 dm3/s
0,30 dm3/s
0,10 dm3/s
0,20 dm3/s
0,15 dm3/s
0,20 dm3/s
0,15 dm3/s

TOTAL
0,60
0,10
0,40
0,30
0,40
0,20
0,15
0,20
0,15

CAUDAL MÍN.
CALENTA
0,065 dm3/s
0,065 dm3/s
0,10 dm3/s
0,20 dm3/s
0,10 dm3/s
-

2,5 dm3/s

TOTAL
0,390
0,065
0,20
0,20
0,10
-

K1=1/√(N-1)

N= Nombre d’aparells
K1=1/√(11-1)
K1= 0,32

AIGUA CALENTA
•

Qcàlcul = Q instal·lat x K1

0.95 dm3/s
Qcàlcul = 0,95 x 0,32
Qcàlcul =0,30 l/s

COEFICIENT DE SIMULTANEITAT
0,26 l/s=18,34/m
•

K1=1/√(N-1)

Necessitarem un escalfador elèctric Junker ED 24-2S

N= Nombre d’aparells
K1=1/√(18-1)
K1= 0,24

DIMENSIONAT DE LES DERIVACIONS DELS APARELLS

AIGUA FREDA

TRAM

•

Qcàlcul = Q instal·lat x K1

Qcàlcul = 2,5 x 0,24
Qcàlcul =0,60 l/s

Tub. evacuació aigüera
Tub .evacuació rentabaixelles
Tub. evacuació de la banyera
Tub. evacuació del lavabo
Tub. evacuació de dutxa
Tub. evacuació del WC
Tub. evacuació del bidet
Tub. evacuació rentadora
Baixants d’aigües residuals
Tub. col·lector horitzontal
Connexió a xarxa pública

MATERIAL
P.V.C
P.V.C
P.V.C
P.V.C
P.V.C
P.V.C
P.V.C
P.V.C
P.V.C
P.V.C
P.V.C

DIAMETRE
40mm
40mm
40mm
32mm
40mm
100mm
32mm
40mm
125mm
125mm
125mm
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DIMENSIONAT DELS RAMALS

APARELLS

DIÀMETRE NOMINAL DEL RAMAL D’ENLLAÇ

2.2 CÀLCUL DEL CAUDAL DE VENTIL·LACIÓ

Bidet

12 mm coure

Segons el CTE-HS-3, per calcular els cabals de ventil·lació s’ha de fer cada “circuit” per separat,

Banyera

20 mm coure

adoptant un flux de ventil·lació igual a la necessitat màxima de les estances del circuit.

Lavabo

12 mm coure

Plat dutxa

12 mm coure

WC

12 mm coure

Aigüera

12 mm coure

Rentavaixelles
Rentadora

12 mm coure
20 mm coure

Nota: Ø d’entrada a distribuïdor principal = 25 mm de coure

APARELLS

ESTANÇA

CAUDAL DE

SUP.VENTIL·LACIÓ

VENTIL·LACIÓ (l/s)

(cm2)

Admissió 1

Sala d’estar 1

3x6 = 18

Extracció 1

Lavabo PB

15 = 15

Ventil·lació 1

-----

-----

Admissió 2

Menjador

3x6 = 18

Extracció 2

Lavabo

15 + (2x6,35)+8 = 34,24

De Pas 1

Portes Cuina i
distribuïdor

4x18 = 72
2,50x18 = 45
4x34,24 = 136,96

DIMENSION
S
(mm)
Fusteria
90x90
Ø 80
Fusteria
120x120

-----

8x34,24 = 273,92

100x300

Ventil·lació 2

-----

-----

2,50x34,24 = 85,60

Ø 110

Combustió 3

-----

-----

2,50x50 = 125

Ø 150

Admissió 3

Habitació 1

2x5 = 10

Extracció 3

Bany 1

15 = 15

Ventil·lació 4

-----

-----

Admissió 4

Habitació 2

2x5 = 10

Extracció 4

Bany 2

15 = 15

Ventil·lació 5

-----

-----

Admissió 5

Habitació 3

2x5 = 10

Extracció 5

Bany 3

15 = 15

Admissió 6

Sala d’estar 2

3x6 = 18

Extracció 6

Despatx

3x6 = 18

De Pas 2

Paret despatx

-----

8x18 = 144

100x150

Ventil·lació 6

-----

-----

2x(18+15) = 66

Ø 110

4x15 = 60
2,50x15 = 37,50
4x15 = 60
2x15 = 30
4x15 = 60

4x18 = 72

Fusteria
80x80
Ø 80
Fusteria
80x80
Ø 80
Fusteria
80x80
Fusteria
90x90
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- t xarxa : és la temperatura a la que arriba l’aigua freda de la xarxa de distribució. El valor l’obtindré
a partir de la taula de temperatures mitjanes mensuals provisionals. Al mes de Juny a Barcelona hi

3. DIMENSIONAT D’INSTAL·LACIÓ DE CAPTACIÓ SOLAR

ha una previsió de 15ºC
∆t = ( 60 - 15) = 45ºC

OBJECTIUS
Quantitat de calor
La realització d’aquest estudi té com a objectiu descriure i dimensionar el sistema de
captació i aprofitament de l’energia solar tèrmica per la producció d’aigua calenta sanitaria d’un
habitatge entremitjaneres al centre d’un poble del Maresme.
L’edifici de l’estudi, pel qual es dimensionarà l’instal·lació solar tèrmica, està situada a:

Ara calcularem l’energia diària a consumir(que dependrà de cada mes):
•

Q = V δ Ce ∆t

Sent:

V volum diari de consum expressat en l.

C/ Riera Bisbe Pol nº 63, Arenys de Mar, Barcelona

δ la densitat de l’aigua ( 1 kg/l)
Ce la calor especifica de l’aigua ( 1 kcal/kg ºC)

L’habitatge consta de Planta Baixa i dos Plantes Pis. A Planta Baixa està la zona de dia i la
resta de plantes serà zona de nit, amb una ocupació de sis persones.
L’instal·lació definida en l’estudi permetrà una utilització eficient i un ús racional de l’energia,
s’haurà d’equipar amb els corresponents controladors de regulació i manteniment i estarà conforme
amb la normativa vigent de CTE-DB HE “Estalvi d’energia” i amb algun apunt del ICAEN.

Edifici entremitjeres, amb una planta de forma rectangular. La façana posteriorl està encara a
SO i la principalr al NE, una mitjanera a SE i l’altre a NO.

CÀLCUL
Consum energètic
•

Nºpersones x consum mitjà(l/pers.)=consum

6 x 30 l/pers = 180 litres

Diferència de temperatura
- t servei : és la temperatura de l’aigua calenta de consum. Habitualment fem servir 60ºC

Q la quantitat de calor necessària expressada en kcal

∆t el increment de temperatura expressada en ºC
Taules per a la quantitat de calor depenen del mes:
MES
Volum
ACS
Temp.
xarxa
Temp.
servei
∆t
Energia
(kcal)
Energia
(MJ)
MES
Volum
ACS
Temp.
xarxa
Temp.
servei
∆t
Energia
(kcal)
Energia
(MJ)

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

180

180

180

180

180

180

8

9

11

13

14

15

60

60

60

60

60

60

52

51

49

47

46

45

9.360

9.180

8.820

8.460

8.280

8.100

39’12

38’37

36’86

35’36

34’61

33’86

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

180

180

180

180

180

180

16

15

14

13

11

8

60

60

60

60

60

60

44

45

46

47

49

52

7.920

8.100

8.280

8.460

8.820

9.360

33’11

33’86

34’61

35’36

36’87

39’12
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La millor orientació dels captadors perque tinguin un millor rendiment es cap al sud, nosaltres
els nostres captadors tindran una orientació SO, com no podem aconsegir una azimut 0º, tindrem
una azimut 53º.
A l’Atlas de Radiació Solar de catalunya és presenten taules de radiació global diària sobre

Interpolació:

superfícies inclinades , estacions metereològiques, per diferents orientacions i inclinacions.
En aquesta instal·lació s’utilitzen les taules per inclinació de 55º i orientació 30º i 60º, i per
interpolació s’obté la de 53º.
Avaluació de l’energia solar disponible
Considerarem l’azimut 53º i una inclinació del 55º del captador

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

30º
12,22
14,26
16,9
18,43
19,33
19,39
19,5
19,39
18,07
15,56
13,14
11,65

60º
9,57
11,73
14,98
17,85
19,4
19,94
19,84
18,91
16,38
13,05
10,44
8,96

53º
10,19
12,32
15,43
17,99
19,38
19,81
19,76
19,02
16,77
13,64
11,07
9,59

Radiació solar a Arenys per un Azimut 53º (MJ/m2 dia)
Font: Atles de Radiació a Catalunya
MES

GENER FEBRER

Radiació
a 55º
MES
Radiació
a 55º

10’90

13’00

JULIOL

AGOST

19’67

19’15

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

15’94

18’14

19’37

19’67

NOVEMBRE

DESEMBRE

11’79

10’31

SETEMBRE OCTUBRE
17’23

14’31

Es considerarà una instal·lació d’ús continuat, per tant, la inclinació del muntatge serà igual
que la del hivern, perquè es l’època més desfavorable.

Càlcul de l’energia que aprofita l’equip solar
Establim que el valor total de les hores no útils (començament i final de dia) és d’un 6%
respecte la radiació total diària.
Per tant, a l’hora de trobar la radiació efectiva farem el següent càlcul:
•

Radiació efectiva = radiació disponible x 0.94
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m el pendent de la recta i indica el factor de pèrdues del captador. L’han de
On: 0.94 és el factor conversió per eliminar el 6% residual.

facilitar per assaig el fabricant.
tm la temperatura mitjana del captador

MES

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

Radiació
disponible
Radiació
efectiva
MES

10’90

13’00

15’94

18’14

19’37

19’67

10’25

12’22

14’98

17’05

18’21

18’49

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

19’67

19’15

17’23

14’31

11’79

10’31

Radiació
disponible
Radiació
efectiva

18’49

18’00

16’20

13’45

11’83

9’69

Unitats: MJ/m2 dia

Radiació solar que aprofita el captador solar
Utilitzarem un Utilizaremos el model 2.3 Cu D de SOLECO.

Farem servir la següent expressió que ens permeti apropar-nos al rendiment mig diari del
captador per a cada un dels mesos de l’any.
•

η = ( 0.94 b ) – ( m ( tm – ta )/ l )

Sent: η el rendiment expressat en tant per un
b el valor de guanys del captador que ha de facilitar per assaig el fabricant

ta és la temperatura mitjana diürna (durant les hores de sol)
l la intensitat de radiació mitjana durant les hores de sol, expressada en W/m2.
Haurem de tenir en compte la relació 1000W = 3.6 MJ.
I = radiació efectiva / hores de sol diàries

-

Captador modelo 2.3 Cu D de SOLECO

-

Superfície útil: 2.17 m2

-

Valor de b: 0.75

- Valor de m: 3.85 (W/m2 Cº)

MES

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

Radiació
efectiva
Hores de
sol al dia
Intensitat
de
radiació
Temp.
mitjana
Rendiment
captador
Radiació
que
aprofita el
captador
MES

10’25

12’22

14’98

17’05

18’21

18’49

7’5

8

9

9’5

9’5

9’5

379’63

452’59

554’81

631’48

674’44

684’81

11

12

14

17

20

24

0’20

0’29

0’38

0’44

0’47

0’50

2’05

3’54

5’69

7’05

8’56

9’24

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

18’49

18’00

16’20

13’45

11’83

9’69

9’5

9’5

9

9

8

7

684’81

666’67

600’00

498’15

438’15

358’89

26

26

24

20

16

12

0’51

0’50

0’47

0’39

0’31

0’19

9’43

9’00

7’61

5’24

3’67

1’84

Radiació
efectiva
Hores de
sol al dia
Intensitat
de
radiació
Temp.
mitjana
Rendiment
captador
Radiació
que
aprofita el
captador

Unitats de radiació aprofitada: MJ/m2 dia
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Radiació que aprofita el sistema

Establim un valor de pèrdues, que correspon força a la realitat de les instal·lacions en
funcionament. Es tracta del 10 al 15 % en pèrdues per a instal·lacions d’ACS de producció i consum
diaris, però pot variar fins a un 8 % per a instal·lacions en què el consum sigui diürn.
De manera que per trobar l’energia que aprofita tot el sistema, hem d’aplicar el percentatge
corresponent.
•

Energia que aprofita el sistema = Energia que aprofita el captador x 0.85

MES
Radiació
que
aprofita el
captador
Radiació
que
aprofita el
sistema
MES
Radiació
que
aprofita el
captador
Radiació
que
aprofita el
sistema

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

2’05

3’54

5’69

7’05

8’56

9’24

1’74

3’01

4’84

5’99

7’30

7’85

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

MES

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

Energia
consums
Radiació
que
aprofita el
sistema
Sup.
captadors
Nombre
de
captadors
MES

39’12

38’37

36’86

35’36

34’61

33’86

1’74

3’01

4’84

5’99

7’30

7’85

22’48

12’75

7’61

5’90

4’74

4’31

10’35

5’87

3’50

2’72

2’20

1’99

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

33’11

33’86

34’61

35’36

36’87

39’12

8’01

7’65

6’47

4’45

3’12

1’56

4’13

4’43

5’35

7’95

11’82

25’08

1’90

2’04

2’46

3’66

5’45

11’56

Energia
consums
Radiació
que
aprofita el
sistema
Sup.
captadors
Nombre
de
captadors

Unitats: Energia i radiació MJ
9’43

9’00

7’61

5’24

3’67

1’84

Superfície m2
Escollim 2 captadors ja que així cobreix el 100% de les necessitats durant els mesos d’estiu

8’01

7’65

6’47

4’45

3’12

1’56

Unitats de radiació aprofitada: MJ/m2 dia

(Juny, Juliol i Agost) i més del 50% al Abril, Maig, Setembre i Octubre
Mirar que no sobrepasi el 100% de tres mesos.
Escollire, 2 captadors degut a que si posem 3 ens sobrepasem el 110% máxim permesos
pels mesos de julio i agost i també sobrepasariem més dels tres mesos del 100%.

Càlcul de la superfície de captació per cobrir les necessitats:
El càlcul de la superfície que cal per a cobrir les necessitats el realitzarem mitjançant la
següent formula:
•

De totes maneres també es garanteix, la contribució solar mínima en els mesos mes freds
per a la zona climàtica II que es del 30%.

Superfície captadora = energia de consums / energia que aprofita el sistema
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Volum acumulador

QUADRE RESUMEN HABITATGE C/de L’ESGLÉSIA:

La relació és la següent.
50 a 70 litres d’acumulador per a cada metre quadrat de captador.
50 < V / A > 180

MES

GEN.

FEBR.

180

180

8

MAR.

ABRIL

MAIG

JUNY

JUL.

AGOS.

SET.

OCT.

NOV.

DEC.

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

9

11

13

14

15

16

15

14

13

11

8

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

52

51

49

47

46

45

44

45

46

47

49

52

9.360

9.180

8.820

8.460

8.280

8.100

7.920

8.100

8.280

8.460

8.820

9.360

39’12

38’37

36’86

35’36

34’61

33’86

33’11

33’86

34’61

35’36

36’87

39’12

10’90

13’00

15’94

18’14

19’37

19’67

19’67

19’15

17’23

14’31

11’79

10’31

10’25

12’22

14’98

17’05

18’21

18’49

18’49

18’00

16’20

13’45

11’83

9’69

Volumen

Sent: V volum acumulador

ACS

A superfície

viviendas
SUP. CAPTADORS NUMERO DE
CAPTADORS
2’17
2

SUP. TOTAL
4’34

VOLUM
ACUMULACIÓ
217 < 350> 781

Temp.
Red
Temp.

Agafarem un acum ulador vertical de la casa Soleco model G-351 amb unes dimensions
1430x785x750 mm.

Servicio
∆t
Energía
(kcal)
viviendas
Energía
(MJ)
viviendas
Radiación
a 55º
Radiación
efectiva
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MES
Horas de
sol al día

GEN.

FEBR.

MAR.

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOS.

SET.

OCT.

NOV.

DEC.

7’5

8

9

9’5

9’5

9’5

9’5

9’5

9

9

8

7

379’63

452’59

554’81 631’48

674’44

684’81

684’81

666’67

600’00

498’15

438’15

358’89

11

12

14

17

20

24

26

26

24

20

16

12

0’20

0’29

0’38

0’44

0’47

0’50

0’51

0’50

0’47

0’39

0’31

0’19

2’05

3’54

5’69

7’05

8’56

9’24

9’43

9’00

7’61

5’24

3’67

1’84

1’74

3’01

4’84

5’99

7’30

7’85

8’01

7’65

6’47

4’45

3’12

1’56

22’48

12’75

7’61

5’90

4’74

4’31

4’13

4’43

5’35

7’95

11’82

25’08

10’35

5’87

3’50

2’72

2’20

1’99

1’90

2’04

2’46

3’66

5’45

11’56

Intensidad
de
radiación
Temp.
Media
Rendimient
o captador
Radiación
que
aprovecha
el captador
Radiación
que
aprovecha
el sistema
Sup.
captadores
Numero de
captadores

Demanda min anual (julio) x 1.1 (110%) = demanda max a passar-se. = 36,42
Demanda max / rad. Q aprofita el sistema = sup. Captadors
Sup. Captadores / sup. De 1 captador = nº de captadores max (redondear abajo)
Mirar q no sobrepassi el 100% de tres mesos.
Triem 2 captadors degut a que si posem 3 sobrepasem el 110% máx. permés per als mesos de juliol y agost i tambié sobrepasem més de tres mesos al 100%.
De todes maneres, també s’organitza la contribució solar mín. en els mesos més freds que per la zona climàtica II es del 30%.
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4. CÀLCUL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA

Els edificis disposaran d’un envolven de característiques tals que limiti adequadament la

Transmitàncies

FAÇANA CARRER PB

Gruix
(metres)

Conductivitat
(λ)

demanda energética necessaria per trobar el benestar tèrmic en funció del clima de la localitat, del
ús de l’edifici i del règin d’estiu i hivern, així com les seves característiques d’aïllament i inèrcia,
permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació solar.
Procediment de verificació: Opció simplificada, basada en el control indirecte de la demanda
energética dels edificis mitjançant la limitació dels paraments característics dels tancaments o
particions interiors que componen l’envolvent tèrmic. La comprovació és realitza a través de la
comparació dels valors obtinguts del càlcul amb el valors límits permessos.

Rse

Resistència
Tèrmica
RT =
(K·m2)/w
0,040

Monocapa

0,015

0,54

0,028

Pedra

0,75

2,5

0,300

llana

0,04

0,041

0,976

placa pladur

0,015

0,06

0,250

Rsi

0,130

1,723

Demanda energética

Resistència
total
(K·m2)/w

- Zona climàtic Æ C2

Transmitància
U = w/(k·m2)

0,580

- Baixa carga interna
- Permeabilitat de les carpinteries (Zona climàtica C) Æ 27 m3/hxm2

A la façana principal està orientada al NE (Nort-Est), estàn formada pel següents materials,

FAÇANA CARRER
P1

Gruix
(metres)

Conductivitat
(λ)

Resistència
Tèrmica
RT = (K·m2)/w

amb el que aconseguirem la tranmitància tèrmica que es reflecteic a la taula. S’hagut de modificar la
compossició del tancament exterior afegint.li la llana i un trasdosat de plaques de cartró-guix per a
que complís i ens dongués correctament la demanda energética, ja que tal i com està originàriament
era deficient.
Càlcul de trnsmitància térmica U (W7m2xK) al tancaments en contacte amb l’aire exterior tals

Rse

0,040

Monocapa

0,015

0,54

0,028

Pedra

0,6

2,5

0,240

llana

0,04

0,041

0,976

placa pladur

0,015

0,06

0,250

Rsi

0,130

com els de façana, cobretes i terres en contacte amb l’aire exterior. De la mateixa forma es
calcularan els ponts tèrmics integrats en els citats tancaments on la seva superfici sigui superior a
0,5 m2.
Farem com exemple els tancaments de façana principal diferenciats per els seus 3 gruixos
marcat per les plantes, el forjat del terrat i la coberta inclinada.

Resistència total
(K·m2)/w

1,663

TransmitànciaU =
w/(k·m2)

0,601
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FAÇANA CARRER
P2

Gruix
(metres)

Conductivitat
(λ)

Rse

Resistència
Tèrmica
RT = (K·m2)/w

FORJAT TERRAT

Gruix
(metres)

Conductivitat
(λ)

Resistència
Tèrmica
RT = (K·m2)/w

0,040

Monocapa

0,015

0,54

0,028

Rse

Pedra

0,450

2,5

0,180

Estesa de rassilla

0,02

1

0,020

llana

0,040

0,041

0,976

Morter de ciment

0,02

0,55

0,036

placa pladur

0,015

0,06

0,250

2 lamines polietile

0,02

0,23

0,087

0,130

Formigó de pendents

0,10

1,15

0,087

Poliestirè extruït

0,11

0,039

2,821

Rsi

COBERTA
INCLINADA

Gruix
(metres)

Rsi

Resistència
total
(K·m2)/w

1,603

Transmitància
U = w/(k·m2)

0,624

Conductivitat
(λ)

Rse

0,040

0,130

Resistència total
(K·m2)/w

3,221

Transmitància
U = w/(k·m2)

0,310

Resistència
Tèrmica
RT = (K·m2)/w

0,040

Teula arab

0,012

1

0,012

Onduline bajo teja

0,003

0,04

0,075

Placa Ondutherm
Panell aïllant
Ondutherm
Placa Ondutherm

0,019

0,13

0,146

0,06

0,027

2,222

0,01

0,13

0,077

Rsi

0,100

Resistència
total
(K·m2)/w

2,672

Transmitància
U = w/(k·m2)

0,374
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Ponts tèrmics de façana principal:
Condensacions
Façana Principal PB

CARPINTERIA METÀL·LICA AMB
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC
Transmitància
I ENVIDRAMENT 4-12-4 DE
U = w/(k·m2)
BAIXA EMISSIVAT A
L'EXTERIOR

UH,v
UH,m

Envidrament
Marc 7cm

Temperatures
(ºC)

1,80
4,00

Temperatures

8,800

1.132,044

T1 (sup.a)

9,060

1.152,110

T2 (a-b)

9,240

1.166,228

T3 (b-c)

11,190

1.328,684

T4 (c-d)

17,530

2.002,712

T5 (sup.d)

19,155

2.217,498

Tint

20,000

2.336,951

(ºC)

UH = ( 1 - FM ) · UHv + FM · UHm

Finestres

L(m)

H(m)

A forat ( m2 )

A marc ( m2 )

FM
A marco / A
finestra

Transmitància
UH = w/(k·m2)

P1

0,90

2,30

2,07

0,43

0,21

3,204

F1

1,27

1,47

1,87

0,36

0,19

3,684

P8

1,50

2,86

4,29

0,59

0,14

2,601

F3

1,00

1,94

1,94

0,39

0,20

2,045

P8

1,50

2,86

4,29

0,59

0,14

2,801

F3

1,00

1,94

1,94

0,39

0,20

3,204

Pressió de Saturació
de Vapor
Psat = Pa

Pressió vapor
exterior
Pext = Pa

826,392

Pressió vapor
interior
Pint = Pa

1.285,323

Humitat relativa ext.
(Provincia)

Фext = %
Humitat relativa
interior.

Фint = %

73,00%

55,00%

Si no hi ha informació considerarem
Tint = 20ºC
i humitat relativa de 75% en espais
generals i 85% en cambres
humides.
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Pressió vapor
exterior
Pext = Pa

826,392

Pressió vapor
interior
Pint = Pa

1.285,323

Capa

Gruix

Factor de
resistència al
vapor d'aigua (µ)

Gruix d'aire
equivalent
( Sd )

Pressió de vapor
P = Pa

Pext

-

-

-

826,392

P1 (sup.a)

-

-

-

826,392

P2 (a-b)

0,015

10,000

0,150

826,401

P3 (b-c)

0,750

10.000,000

7.500,000

1.285,317

Humitat relativa ext.
(Provincia)

Фext = %

P4 (c-d)

0,040

1,000

0,040

1.285,319

P5 (d-e)

0,015

4,000

0,060

1.285,323

Pint

-

-

-

1.285,323

Sd total (Sdn)

7.500,250

Humitat relativa
interior.

Фint = %

73,00%

55,00%

Si no hi ha informació considerarem
Tint = 20ºC
i humitat relativa de 75% en espais
generals i 85% en cambres
humides.

Façana Principal P1

Temperatures
(ºC)
Temperatures

Pressió de Saturació
de Vapor
Psat = Pa

Capa

Gruix

Factor de
resistència al
vapor d'aigua (µ)

Gruix d'aire
equivalent
( Sd )

Pressió de vapor
P = Pa

Pext

-

-

-

826,392

P1 (sup.a)

-

-

-

826,392

P2 (a-b)

0,015

10,000

0,150

826,407

P3 (b-c)

0,600

10.000,000

6.000,000

1.285,315

8,800

1.132,044

T1 (sup.a)

9,069

1.152,840

P4 (c-d)

0,040

1,000

0,040

1.285,317

T2 (a-b)

9,256

1.167,478

P5 (d-e)

0,015

4,000

0,060

1.285,323

T3 (b-c)

10,872

1.300,920

Pint

-

-

-

1.285,323

T4 (c-d)

17,441

1.991,482

T5 (sup.d)

19,125

2.213,291

Tint

20,000

2.336,951

(ºC)

Sd total (Sdn)

6.000,250
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Façana Principal P2

Temperatures
(ºC)
Temperatures

Pressió de Saturació
de Vapor
Psat = Pa

8,800

1.132,044

T1 (sup.a)

9,079

1.153,624

T2 (a-b)

9,273

1.168,823

T3 (b-c)

10,531

1.271,649

(ºC)

T4 (c-d)

Capa

Gruix

Factor de
resistència al
vapor d'aigua (µ)

Gruix d'aire
equivalent
( Sd )

Pressió de vapor
P = Pa

Pext

-

-

-

826,392

P1 (sup.a)

-

-

-

826,392

P2 (a-b)

0,015

10,000

0,150

826,409

P3 (b-c)

0,450

10.000,000

4.500,000

1.285,313

P4 (c-d)

0,040

1,000

0,040

1.285,316

P5 (d-e)

0,015

4,000

0,060

1.285,323

Pint

-

-

-

1.285,323

610,500

T5 (sup.d)

6,815

988,678

Tint

20,000

2.336,951

Sd total (Sdn)
Pressió vapor
exterior
Pext = Pa

826,392

Pressió vapor
interior
Pint = Pa

1.285,323

Humitat relativa ext.
(Provincia)

Фext = %
Humitat relativa
interior.

Фint = %

4.500,250

73,00%

55,00%

Si no hi ha informació considerarem
Tint = 20ºC
i humitat relativa de 75% en espais
generals i 85% en cambres
humides.
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FINESTRES

FITXA 1 - CÀLCUL DE PARÀMETRES CARACTERÍSTICS MITJANS

TIPUS

A
(m2)

U (W/m2
ºK)

A·U
(W/ºK)

RESULTADOS

FAÇANA PB

24,83

0,58

14,401

ΣA =

FAÇANA P1

21,27

0,601

12,783

FAÇANA P2

22,62

0,624

14,115

NE
Principal

MUROS (Umm) y (Utm)

NE
Principal

A (m2)

U (W/m2
ºK)

A·U
(W/ºK)

P1

6,88

4,374

30,76

ΣA =

22,28

F1

2,94

3,394

9,98

Σ(A · U) =

85,99

P8

4,29

3,915

16,80

Σ(A · U) / ΣA
=

3,859

F3

1,94

3,004

5,83

P8

4,29

3,915

16,80

F3

1,94

3,004

5,83

TIPUS

C2

ZONA CLIMÀTICA

67,72

Σ(A · U) = 41,299
Σ(A · U) / ΣA
=

0,609

Tancaments i divisòries interiors

COBERTA INCLINADA (Umm) y (Utm)
TIPUS

A (m2)

U (W/m2 ºK)

A·U
(W/ºK)

COBERTA
INCLINADA

79,18

0,374

29,613

RESULTADOS

RESULTADOS

Umax
(projecte)

Umax

Murs de façana

0,624

≤

0,93

Terrat

0,31

≤

0,93

ΣA =

79,18

Cobertes

0,374

≤

0,80

Σ(A · U) =

29,613

Vidres i marcs

4,374

≤

4,40

Σ(A · U) / ΣA
=

0,374

Murs de façana

UMm
FORJAT TERRAT (Umm) y (Utm)

N Principal

TIPUS

A (m2)

U (W/m2 ºK)

A·U
(W/ºK)

FORJAT
TERRAT

17,01

0,31

5,273

0,609

UMlim
≤

0,73

COMPLEIX

RESULTADOS
ΣA =

17,01

Σ(A · U) =

5,273

Σ(A · U) / ΣA
=

0,31

Forats

UMm
N Principal

3,859

UMlim
≤

3,90

COMPLEIX

Terrat

USm
0,31

USlim
≤

0,50

COMPLEIX

Cobertes

UCm
0,374

UClim
≤

0,41

COMPLEIX
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CÀLCUL DELS CANALONS
ESTANÇA

SUP
m²

ALÇADA
m²

VOLUM
M3

Nº INDEX
FRIG/H m²

POT.FRIG.
FRIG/H

POT.CAL
KCAL/H

CABAL
IMPULSIÓ
M3/H

3,45

86,80

100

2516

1736

670,94

Segons el CTE-HS-5, els diàmetres dels canalons van en funció de les superfícies en
Sala d’estar

projecció a que donen suport.
Aquesta superfície es multiplica pel coef. f = i/100 i entrant a la taula 4.7 pàg. HS5-9 del
CTE, en funció de la pendent del canaló, es troba el diàmetre dels canalons.
L’índex i va en funció de la situació geogràfica, i en el cas d’Arenys de Mar és 135. La
pendent que es va tenir en compte és de l’1% ja que és la més desfavorable de les comunes.

SITUACIÓ

SUP. COBERTA
(m2)

f = i / 100

SUP. RELATIVA

Ø CANALÓ

(m2)

(mm)

Façana Principal

35,14

1,35

47,44

Ø 125

Caixa d’escala

17,70

1,35

23,90

Ø 100

Façana Interior

26,36+17,70

1,35

59,48

Ø 125

25,16

Menjador

21,59

3,45

74,46

100

2159

1489,20

575,74

H.Matrimoni

20,47

3,45

70,62

100

2047

1412,40

545,87

H.Doble

30,85

3,45

106,43

100

3085

2128,65

822,67

Sala d’estar 2

22,77

4,53

102,97

100

2277

2059,40

607,20

H.Matrimoni 2

17,59

4,40

77,39

100

1759

1547,80

469,07

CÀLCUL DELS BAIXANTS PLUVIALS
Segons el CTE-HS-5, els diàmetres dels baixants van en funció de les superfícies en
projecció a que donen suport.
Aquesta superfície es multiplica pel coef. f = i/100 i entrant a la taula 4.8 pàg. HS5-9 del
CTE, en funció de la pendent del canaló, es troba el diàmetre dels canalons.
L’índex i va en funció de la situació geogràfica, i en el cas d’Arenys de Mar és 135.

SITUACIÓ

SUP. COBERTA
2

(m )

f = i / 100

SUP. RELATIVA
2

Ø CANALÓ

(m )

(mm)

Façana Principal

35,14

1,35

47,44

Ø 50

Caixa d’escala

17,70

1,35

23,90

Ø 50

Façana Interior

26,36+17,70

1,35

59,48

Ø 50
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CÀLCUL DELS ELEMENTS CONTRA EL SOROLL SEGONS EL CTE DB-HR

Segons la Taula 3.1, els paràmetres a complir per una fulla estructural de la caixa d’escala
són una m = 70 kg/m2 i 35 dBA .
Buscant les característiques del maó massís trobem que per a 15cm la m = 345 kg/m2 i

ENVANS INTERIORS

entrant a la Taula 3.2 veiem que els dBA són 55.
Segons la Taula 3.1, els paràmetres a complir pels envans d’entramat autoportant són una m
= 25 kg/m2 i 43 dBA.

Consultant les especificacions tècniques del producte que proposem comprovem que són
suficients i compleixen la norma.

TABIQUERIA INTERIOR
Tipus A
Sistema PLADUR 15/46/15 amb llana interior

Característiques
Projecte

Exigides

m kg/m2 = 26,77 ≥
dBa = 43,5

≥

25

43
Segons aquestes dades podem assegurar que compleix.

CAIXA D’ESCALA
Tipus B
Paret de fàbrica de maó massís de 15 cm

Característiques
Projecte

Exigides

m kg/m2 = 345 ≥
dBa = 55

≥

70
35

35

SEPARACIÓ ENTRE VIVENDES

SEPARACIÓ ENTRE VIVENDES A – TRASDOSSAT
Tipus

Pel que fa als trasdossats sobre fàbrica ceràmica de 15cm, en el cas d’elements de
separació verticals de tipus 1 i m = 345 kg/m2, a la Taula 3.2, trobem que proporciona una dBA de

Paret de fàbrica de maó massís de 15 cm

55.

Sistema PLADUR 15/60 amb llana interior

Característiques
Projecte

Exigides

m kg/m2 = 345 ≥

130

dBa =

55

≥

45

dBa =

15

≥

1

El mur de separació compost de pedra granítica es regeix de manera semblant. Sabem que
el mur més desfavorable és de 32,50 cm i que la seva m = 845 kg/m2. A la Taula 3.2 veiem que a
partir de 400 kg/m2 no cal cap tipus de protecció enfront al soroll.

SEPARACIÓ ENTRE VIVENDES B
Tipus

Característiques
Projecte

Exigides

2

Mur de 32,50 cm de pedra granítica

m kg/m = 845 ≥

130

dBa = + de 57 ≥

45

En el quadre es pot veure com el mínim exigible en el cas de la tabiqueria d’entramat autoportant és
d’1 dBA. Segons les especificacions del producte, la sol·lucio compleix.

Tipus

Trasdossat

Aïllament acústic dBA. Augment aproximat sobre
les característiques del mur.
Sense Aïllament

Amb Aïllament 60mm

aprox 6

aprox 15

A

B

36

FAÇANES EXTERIORS
Amb els 30 dBA exigibles en Dormitoris i Estances generals i aquesta dada de 57
El valor de l’índex de soroll del dia, Ld, pot obtenir-se de les administracions competents o
mitjançant plànols estratègics de soroll. Si no es poden aconseguir aquestes dades es considerarà

dBA del mur entrem a la taula 3.4. En aquesta taula, i segons el % de forats, podem trobar
els dBA mínims que la fusteria ens ha de garantir.

un valor de 60 dBA per a una àrea acústica predominantment residencial.
En els patis de façana interiors es considerarà un valor de 10 dBA inferior al de la zona
considerada, és a dir, en el nostre cas 50 dBA.

FAÇANA PRINCIPAL (P2 més desfavorable)

Segons el material de la façana, i seguint la taula 3.2, calculem els dBA del nostre element
base. L’estructura de granit més desfavorable de la façana principal és de 40cm, que ens dona una
m = 1040 kg/m2 . Segons la taula (entrant en 400 que és el valor màxim) equival a 57 dBA.

Element

Tipus

Àrea

Constructiu

(material)

(m2)

Part Cega

Granit

52,52

Característiques
% de Forats
Projecte

Exigides

dBa = 57 ≥

45

dBa = 28 ≥

28

25,30%
Forats

Fusteria Alumini

13,29

Segons les característiques d’aquest mur, no cal posar
trasdossat, però en els càlculs d’aïllament tèrmic queda
reflectit que si que és necessari, per tant el portarà.
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Pel que fa a la façana que dona al’eixida, les seves característiques són 20 cm
gruix i la m = 460 kg/m2. A

FORJATS I COBERTES

la Taula 3.2 veiem que a partir de 400 kg/m2 no cal cap tipus
Segons el CTE DB-HR, pel que fa a separacions horitzontals, només té en compte

de protecció enfront al soroll.

terres flotants i falsos sostres.
En aquest projecte el CTE entra en contradicció amb els criteris de disseny.

FAÇANA EIXIDA

L’objectiu d’aquest treball és adequar la vivenda a la normativa, però sense perdre la

Element

Tipus

Àrea

Constructiu

(material)

(m2)

Part Cega

Maó massís

Característiques
% de Forats
Projecte

20,37

Exigides

dBa = 57 ≥

45

Fusteria Alumini

5,12

Pel que fa al terres flotants, em de dir que no és funcional col·locar-los degut a que
les escales es volen conservar tal i com estan, i no hi ha manera de mantenir la cota
superior del forjat si afegim el terra flotant.
Per altra banda, la col·locació de falsos sostres implica tapar una estructura

25,14%
Forats

perspectiva del projecte.

dBa = 28 ≥

28

arquitectònicament interessant. En estances humides, com banys i cuines, si que s’ha
procedit a posar falsos sostres amb llana de roca com a aïllant, però a la resta de la
vivenda s’ha optat per deixar vista l’estructura de fusta.
De tota manera, em considerat no necessària la presencia d’aquestes sol·lucions ja
que no es tracta de diferents unitats habitades per diferents propietaris, sinó que pertanyen
totes a una sola vivenda.

De tota manera, igual que en el cas anterior, les necessitats
tèrmiques predominaran sobre aquestes i es col·locarà de totes
maneres.
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1.4 PLÀNOLS DE L’ESTAT REFORMAT

-

ER-00 Æ Situació i Emplaçament

-

ER-01 Æ Plantes Distribució

-

ER-02 Æ Plantes Cotes

-

ER-03 Æ Seccions Transversals Cotes

-

ER-04 Æ Seccions Transversals Cotes

-

ER-05 Æ Secció Longitudinal Cotes

-

ER-06 Æ Secció Longitudinal Cotes

-

ER-07 Æ Estructura Plantes i Detalls

-

ER-08 Æ Estructura Plantes i Detalls

-

ER-09 Æ Estructura Secció Constructiva i Detalls

-

ER-10 Æ Plantes Materials

-

ER-11 Æ Carpinteries

-

ER-12 Æ Carpinteries

-

ER-13 Æ Instal·lacions Sanejament i Ventilació

-

ER-14 Æ Instal·lacions Sanejament i Ventilació

-

ER-15 Æ Instal·lacions Fontaneria i ACS

-

ER-16 Æ Instal·lacions Electricitat

-

ER-17 Æ Instal·lacions Climatització

-

ER-18 Æ Instal·lacions Telecomunicacions

-

ER -19 Æ Acústica
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CAPÍTOL 1. ENDERROC, DESMUNTATGE I REPICATS
1.2.3 Enderroc d’envanets de sostre mort a terrat, mitjançant medis manuals i càrrega de runa sobre
camió o contenidor i transport de runa a abocador autoritzat.
1.2.3

MEDICIÓ
2

16,82 m

1.1 ENDERROCS D’ESTRUCTURA PER A REHABILITACIÓ

PREU UNITARI

5,23€/m²

1.1.1 Desmuntatge de sostre amb bigues de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, s’inclou transport de runa a abocador autoritzat. Separació residus i
reutilització.
1.1.1

MEDICIÓ
2

83,51 m

PREU UNITARI

35,69 €/m²

PREU PARTIDA

TOTAL 1.1.1

3

1,14 m

PREU UNITARI

149,33 €/m²

MEDICIÓ

PREU UNITARI

11,24 m3

9,22 €/m²

TOTAL 1.1.2

MEDICIÓ
2

PREU UNITARI

12,41 €/m²

9,38 m

1.3.2

MEDICIÓ
2

TOTAL 1.1.3

103,63 €

TOTAL 1.1

3.254,34 €

48,20 m

PREU UNITARI

10,35 €/m²

MEDICIÓ
2

131,94 m

PREU UNITARI

5,41 €/m²

1.2.1 Desmuntatge de teules mitjançant medis manuals i posterior aplec del material per l’aprofitament
de les teules en bon estat.

83,51 m2

23,13 €/m²

PREU PARTIDA

TOTAL 1.3.2

498,87 €

Enderroc d’envà ceràmica de 5 cm. de gruix, mitjançant medis manuals i/o mecànics amb martell
trencador i càrrega de runa sobre camió o contenidor i transport de runa a abocador autoritzat.
1.3.3

PREU UNITARI

116,41 €

1.3.2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm. de gruix, mitjançant medis manuals i/o mecànics
amb martell trencador i càrrega de runa sobre camió o contenidor i transport de runa a abocador
autoritzat.

PREU PARTIDA

1.2 ENDERROC DE COBERTES

MEDICIÓ

PREU PARTIDA

TOTAL 1.3.1

170,24 €

1.3.3

1.2.1

2.284,28 €

1.3.1 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm. de gruix mitjançant medis manuals i/o
mecànics amb martell trencador i càrrega de runa sobre camió o contenidor i transport de runa a
abocador autoritzat.

PREU PARTIDA

1.1.3 Buidat de reblert de runa en forjats de volta catalana, amb mitjans manuals, s’inclou transport de
runa a abocador autoritzat.
1.1.3

TOTAL 1.2

1.3 ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1.3.1
MEDICIÓ

87,97 €

2.980,47 €

1.1.2 Enderroc de mur de pedra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
s’inclou transport de runa a abocador autoritzat.
1.1.2

PREU PARTIDA

TOTAL 1.2.3

PREU PARTIDA

TOTAL 1.3.3

713,80 €

TOTAL 1.3

1.329,07 €

PREU PARTIDA

TOTAL 1.2.1

1.931,59 €

1.4 DESMUNTATGE, ENDERROC I REPICAT DE REVESTIMENTS
1.2.2 Desmuntatge d’encadellat ceràmic i llates de fusta en coberta, mitjançant medis manuals,
posterior aplec del material per l’aprofitament i/o càrrega de runa sobre camió i transport de runa
a abocador autoritzat.
1.2.2

MEDICIÓ
2

83,51 m

PREU UNITARI

3,17 €/m²

PREU PARTIDA

TOTAL 1.2.2

1.4.1 Enderroc i arrencada d’enrajolat, en paraments verticals dels banys i en façana principal del
c/Riera Bisbe Pol, mitjançant medis manuals i/o mecànics i càrrega de runa sobre camió o
contenidor i transport de runa a abocador autoritzat.
1.4.1

264,73 €

MEDICIÓ
2

40,20 m

PREU UNITARI

8,59 €/m²

PREU PARTIDA

TOTAL 1.4.1

345,32 €

1.4.2 Desmuntatge de cel ras i entramat de suport, mitjançant medis manuals i/o mecànics. Inclou
acopi i classificació per a posterior gestió de residus.
1.4.2

MEDICIÓ
2

74,92 m

PREU UNITARI

5,97 €/m²

PREU PARTIDA

TOTAL 1.4.2

429,36 €

TOTAL 1.4

774,68 €

1.5 ENDERROC DE PAVIMENTS I SOLERES
1.5.1 Desmuntatge de paviment de rajola hidràulica amb mitjans manuals, inclou acopi i classificació
per a posterior reciclatge. Inclou part proporcional de sòcols.
1.5.1

MEDICIÓ
2

149,87 m

PREU UNITARI

9,33 €/m²

1.6 DESMUNTATGE DE DIVISÒRIES PRACTICABLES
1.6.1 Desmuntatge de full i bastiment de finestres mitjançant medis manuals, aplec del material per a
posterior reciclatge i/o càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a abocador
autoritzat.
1.6.1

1.5.2

2

8,52 m

7,47 €/m²

TOTAL 1.5.1

MEDICIÓ
2

83,83 m

PREU UNITARI

5,60 €/m²

1.6.2

MEDICIÓ
2

15,33 m

PREU UNITARI

5,60 €/m²

TOTAL 1.5.2

PREU UNITARI

46,08 ml

5,60 €/ml

MEDICIÓ

PREU UNITARI

10,00 U

5,60 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.6.2

56,00 €

MEDICIÓ

PREU UNITARI

15 U

3,73 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.6.3

55,95 €

TOTAL 1.6

139,95 €

PREU PARTIDA

TOTAL 1.5.3

469,45 €

1.7 DESMUNTATGE, ARRENCADES I DEMOLICIONS D’ELEMENTS DE
SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
1.7.1 Arrencada de barana de 90 a 110 cm d’alçària, amb mitjans manuals, per a posterior col·locació.

1.7.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

12,35 ml

6,23 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 1.7.1

76,94 €

PREU PARTIDA

TOTAL 1.5.4

85,85 €

1.7.3 Arrencada de barana de pou amb mitjans manuals, per a posterior col·locació.

1.5.5 Desmuntatge de elements d’acabat d’escala, grassoneres i peces ceràmiques, de l’esca-la de
c/Riera Bisbe Pol mitjançant medis manuals i aplec del material per a posterior aprofitament.

MEDICIÓ

28,00 €

63,64 €

1.7.3

1.5.5

TOTAL 1.6.1

1.6.3 Desmuntatge de full i bastiment de portes interiors mitjançant medis manuals, aplec del material
per a posterior reciclatge i/o càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a abocador
autoritzat.

PREU PARTIDA

1.5.4 Desmuntatge de paviment de rasilla tova mitjans manuals, inclou acopi i classificació per a
posterior reciclatge.
1.5.4

5,60 €/U

1.398,29 €

1.5.3 Desmuntatge de paviment de rasilla comuna amb mitjans manuals, inclou acopi i classificació
per a posterior reciclatge.
1.5.3

5U

PREU PARTIDA

1.6.2 Desmuntatge de full i bastiment de balconeres mitjançant medis manuals, aplec del material per
a posterior reciclatge i/o càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a abocador
autoritzat.

1.6.3
PREU UNITARI

PREU UNITARI

PREU PARTIDA

1.5.2 Desmuntatge de paviment de terratzo amb mitjans manuals, inclou acopi i classificació per a
posterior reciclatge. Inclou part proporcional de sòcols.
MEDICIÓ

MEDICIÓ

3,14 ml

6,23 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 1.7.3

19,56 €

258,05 €
1.7.4

TOTAL 1.5

PREU UNITARI

1.7.4 Enderroc de balustrada amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor i transport a abocador autoritzat.

PREU PARTIDA

TOTAL 1.5.5

MEDICIÓ

2.275,28 €

MEDICIÓ

PREU UNITARI

5,75 ml

11,20 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 1.7.4

64,40 €

TOTAL 1.7

160,90 €

1.8 DESMUNTATGE D’ELEMENTS D’EVACUACIÓ

1.9.3 Desmuntatge puntual de tubs i accessoris d’instal·lacions elèctrica superficial amb mitjans
manuals i transport de runa a abocador autoritzat.

1.8.1 Desmuntatge de baixants de fibrociment i connexions de desguassos amb mitjans manuals i
amb seguretat adhient en temes de fibrociment, mitjançant medis manuals i càrrega de runa
sobre camió o contenidor i transport de runa a abocador autoritzat.
1.8.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

44,91 ml

5,22 €/ml

MEDICIÓ

PREU UNITARI

18,00 ml

4,27 €/m²

TOTAL 1.8.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

3,80 ml

3,27 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 1.8.2

76,86 €

PREU PARTIDA

TOTAL 1.8.3

12,43 €

TOTAL 1.8

323,72 €

1.9.1 Desmuntatge de quadre elèctric mitjançant medis manuals i/o mecànics i transport de runa a
abocador autoritzat.
MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

2,57 €/U

112,29 ml

0,86 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 1.9.3

96,57 €

TOTAL 1.9

186,52 €

1.10 DESMUNTATGE I ARRENCADES D’INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I
APARELLS SANITARIS
1.10.1 Arrancada de cisterna alta i d’inodor,suport, aixetes, mecanismes, i desconnexions de les xarxes
d’aigua i d’evacuació amb mitjans manuals. Inclou acopi i classificació per a posterior
reutilització.
1.10.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

3U

13,40 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.10.1

40,20 €

1.10.2 Arrancada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, i desconnexions de les xarxes d’aigua i
d’evacuació amb mitjans manuals. Inclou acopi i classificació per a posterior reutilització.
1.10.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

13,40 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.10.2

13,40 €

1.10.3 Arrancada de banyera, suport, aixetes, mecanismes, i desconnexions de les xarxes d’aigua i
d’evacuació amb mitjans manuals. Inclou acopi i classificació per a posterior reutilització.

1.9 DESMUNTATGE D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ENLLUMENAT

1.9.1

PREU UNITARI

234,43 €

1.8.3 Desmuntatge de xemeneies d’obra ceràmica de xemeneies amb revestiment inclòs mitjançant
medis manuals i/o mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor i transport de runa a
abocador autoritzat.
1.8.3

MEDICIÓ

PREU PARTIDA

1.8.2 Desmuntatge de canaló ceràmic i connexions amb mitjans manuals i amb seguretat adhient en
temes de fibrociment, mitjançant medis manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor i
transport de runa a abocador autoritzat.
1.8.2

1.9.3

1.10.3

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

21,25 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.10.3

21,25 €

PREU PARTIDA

TOTAL 1.9.1

2,57 €
1.10.4 Arrancada d’aigüera i lavabo, suport, aixetes, sifó, i desconnexions de les xarxes d’aigua i
d’evacuació amb mitjans manuals. Inclou acopi i classificació per a posterior reutilització.

1.9.2 Desmuntatge de aparells d’il·luminació superficial amb mitjans manuals i/o mecànics i transport
de runa a abocador autoritzat.
1.9.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

34 U

2,57 €/U

1.10.4

MEDICIÓ

PREU UNITARI

3U

12,02 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.10.4

36,06 €

PREU PARTIDA

TOTAL 1.9.2

87,38 €
1.10.5 Desmuntatge d’escalfador d’aigua, accessoris i desconnexions de les xarxes d’aigua i
d’evacuació amb mitjans manuals. Inclou acopi i classificació per a posterior reutilització.
1.10.5

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

21,43 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.10.5

21,43 €

CAPÍTOL 2. MOVIMENT DE TERRES

1.10.6 Arrencada d’instal·lacions de distribució d’aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor i transport a abocador autoritzat.
1.10.6

MEDICIÓ

PREU UNITARI

3U

210,92 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.10.6

632,76 €

1.10.7 Desmuntatge i arrencada de dipòsits d’aigua de fibrociment fins a base de suport amb mitjans
manuals i amb seguretat adient en temes de fibrociment, mitjançant medis manuals i càrrega de
runa sobre camió o contenidor i transport de runa a abocador autoritzat.

2.1 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
2.1.1 Excavació per a rebaix en terreny fluix amb càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
s’inclou transport de runa a abocador autoritzat.
2.1.1

MEDICIÓ
3

39,31 m
1.10.7

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

22,41 €/U

PREU UNITARI
3

65,33 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 2.1.1

2.568,12 €

PREU PARTIDA

TOTAL 1.10.7

44,82 €
2.1.2 Excavació per a rasa per a pas d’instal·lació de fins 1,00m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora.

1.10.8 Arrencada col·lectors i derivacions, amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega manual sobre
camió o contenidor i transport a abocador autoritzat.
1.10.8

MEDICIÓ

PREU UNITARI

41,00 ml

7,56 €/ml

2.1.2

MEDICIÓ
3

28,76 m

PREU UNITARI
3

7,7 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 1.10.8

309,96 €

TOTAL 1.10

1.119,88 €

PREU PARTIDA

TOTAL 2.1.2

221,45 €

TOTAL 2.1

2.789,57 €

2.2 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
2.2.1 Terraplenat i piconatge amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una

1.11 DESMUNTATGE I ARRENCADES D’INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE
COMUNICACIÓ
1.11.1 Arrancada d’antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor i transport a abocador autoritzat.
1.11.1

MEDICIÓ

1U

PREU UNITARI

11,20 €/U

53,60 €

MEDICIÓ
3

4,91 m

PREU UNITARI
3

5,37 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 2.2.1

26,37 €

2.2.2 Reblert amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm com a màxim.
2.2.2

PREU PARTIDA

TOTAL 1.11.1

2.2.1

MEDICIÓ
3

PREU UNITARI
3

PREU PARTIDA

TOTAL 2.2.2

629,99 €

TOTAL 2.2

656,35 €

TOTAL CAPÍTOL 2. MOVIMENT DE TERRES

3.445,93 €

14,74 m

42,74 €/m

1.11.2 Arrancada d’instal·lació superficial de telefonia per unitat d’habitatge, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a abocador autoritzat.
1.11.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

6,22 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.11.2

6,22 €

TOTAL 1.11

59,82 €

TOTAL CAPÍTOL 1. ENDERROC, DESMUNTATGE I REPICATS

11.908,44 €

CAPÍTOL 3. GESTIÓ DE RESIDUS

CAPÍTOL 4. FONAMENTS

3.1 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS "IN SITU"

4.1 FONAMENTS

3.1.1 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials
3.1.1

MEDICIÓ
3

118,94 m

PREU UNITARI
3

18,67 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 3.1.1

4.1.1 Formació de forjat de llosa massissa, horitzontal, canto de 15 cm, de formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central i abocat amb bomba; acer UNE-EN 10080 B 500 S. Inclòs p/p de nervis i
cèrcol perimetral de planta i forats.

2.220,61 €
4.1.1

TOTAL 3.1

2.220,61 €

MEDICIÓ

PREU UNITARI

98,27 m2

74,26 €/m2

PREU PARTIDA

TOTAL 4.1.1

7.297,53 €

TOTAL 4.1

7.297,53 €

TOTAL CAPÍTOL 4. FONAMENTS

7.297,53 €

3.2 TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRES AUTORITZATS
3.2.1 Inclòs en partides.

TOTAL CAPÍTOL 3. GESTIÓ DE RESIDUS

2.220,61 €

CAPÍTOL 5. ESTRUCTURES

5.3 APUNTALAMENT D’ESTRUCTURES
5.3.1 Muntatge i desmuntatge d’apuntalament de biga a una alçària <= 5m. amb puntal tubular
metàl·lic de 3 tubs <= 150KN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament

5.1 ESTRUCTURA DE FUSTA
5.3.1
5.1.1 Biga de fusta de pi pinastre C18 acabat a tall de serra, de 12X22 cm de secció i llargària 4,95m.i
2,6m treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció mitja,
col·locada a l’obra.
5.1.1

MEDICIÓ
3

2,73 m

PREU UNITARI
3

629,72 €/m

MEDICIÓ

PREU UNITARI

345,70 ml

9,70 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 5.3.1

3.353,29 €

TOTAL 5.3

3.353,29 €

PREU PARTIDA

TOTAL 5.1.1

2.958,14 €

5.4 ESTRUCTURES D’OBRA CERÀMICA
5.1.2 Tractament curatiu per a elements de fusta, amb protecció químic insecticida-fungincida, amb
una dotació de més de 0,25 l/m2, aplicat mitjançant injecció.
5.1.2

MEDICIÓ
2

91,16 m

PREU UNITARI
2

32,45 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 5.1.2

5.4.1 Paret estructural de maó calat d’elaboració mecànica de 14 cm de gruix, per a revestir i de
categoria I, segons normativa UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:5, amb additiu plastificant, elaborat a l’obra i amb una resistència compressió de 4
N/mm2.

2.958,14 €
5.4.1

MEDICIÓ
2

TOTAL 5.1

22,67 m

5.916,28 €

PREU UNITARI
2

53,02 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 5.4.1

1.201,96 €

5.4.2 Reparació de esquerda existent en parament vertical, mitjanant; retirada material inconsistent,
neteja i cosit amb grapes de varilla de rea inoxidable, en forma de "U", cada 20-30 cm. aprox.

5.2 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
5.4.2
5.2.1 Reforç de forjat amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres
corrugades d’acer de Ø5mm cada 15x15 cm, i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó estructural
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, fixant cada entrebigat amb connector per a estructures de
fusta de vis cargolat a la biga, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de
residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida.

MEDICIÓ

PREU UNITARI

30 U

30,00 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 5.4.2

900,00 €

TOTAL 5.4

2.101,96 €

5.5 ESTRUCTURES DE PEDRA
5.2.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

66,98 m2

13,58 €/m²

PREU PARTIDA

TOTAL 5.2.1

909,59 €

5.2.2 Reparació de cantell de sostre o balcó , amb repicat de formigó, sanejament i raspallat de les
armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont
d’unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric
de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a abocador autoritzat.
5.2.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

5,81 ml

99,85 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 5.2.2

580,13 €

TOTAL 5.2

1.489,72 €

5.5.1 Reparació de fissures en paret de pedra, previ repicat i sanejament dels elements solts, segellat
amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l’obra i col·locació de malla de fibra de vidre amb recobriment
de PVC en les franges repicades, s’inclou transport de runa a abocador autoritzat.
5.5.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2,46 ml

20 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 5.5.1

73,80 €

TOTAL 5.5

73,80 €

CAPÍTOL 6. COBERTES

5.6 ESCALES
5.6.1 Col·locació de nou revestiment per a esglaons i replans, mitjançant grassoneres de fusta de pi de
flandes o similar, prèviament tractat. Posterior col·locació de paviment a base de rasilla gruixuda
rústica agafada amb morter mixt de calç i c.p.
5.6.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

46,8 ml

105,00 €/ml

2

18,27 m

2

30,00 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 5.6.1
TOTAL 5.6.1

2.764,80 €
548,10 €

5.6.2 Raspallat de barrots i passamans de barana de ferro d’escala, eliminen rugositats i restes de
pintura. Aplicació de dues mans d’esmalt de poliuretà.
5.6.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

16,26 ml

27,00 €/ml

6.1 COBERTES PLANES TRANSITABLES
6.1.1 Coberta transitable amb pendents de formigó cel·lular, impermeabilització amb una membrana
d’una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, aïllant amb plaques de poliestirè
extruït, feltre de polipropilè.
6.1.1

MEDICIÓ
2

16,81 m

PREU UNITARI
2

91,37 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 6.1.1

1.535,93 €

PREU PARTIDA

TOTAL 5.6.2

439,02 €

TOTAL 5.6

3.751,92 €

TOTAL CAPÍTOL 5. ESTRUCTURES

6.1.2 Junta de dilatació en paviment i posterior reblert amb massilla de poliuretà.
6.1.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2,70 ml

26,67 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 6.1.2

72,01 €

16.686,97 €
6.1.3 Subministra i col·locació de rajola ceràmica fina de 14x28 cm. en posició espigada, col·locada
amb morter mixt de cal i c.p. M-40b, elaborat a obra.
6.1.3

MEDICIÓ

16,81 m2

PREU UNITARI
2

26,67 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 6.1.3

448,32 €

6.1.4 Subministra i col·locació de minvell contra parament, de rajola ceràmica fina.
6.1.4

MEDICIÓ

PREU UNITARI

19,89 ml

15,00 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 6.1.4

298,35 €

6.1.5 Subministra i col·locació de bonera sifònica d’acer inoxidable amb tapa metàl·lica, adherida sobre
làmina bituminosa en calent.
6.1.5

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

35,00 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 6.1.5

70,00 €

TOTAL 6.1

2.424,61 €

CAPÍTOL 7. TANCAMENTS I DIVISÒRIES

6.2 COBERTES INCLINADES
6.2.1 Formació de coberta inclinada per posterior col·locació de teula ceràmica àrab amb una pendent
del 27% i 20%, mitjançant plaques sota teula tipus "Onduline" BT-200 i recolzades sobre panells
sandwich tipus "Ondutherm" de 9cm de gruix de 6cm de poliestirè extrusionat.
6.2.1

MEDICIÓ
2

88,51 m

PREU UNITARI
2

56,73 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 6.2.1

5.021,17 €

6.2.2 Teulada de teula àrab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació
d’un 30% de teulada del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l’obra amb
formigonera 165 l.
6.2.2

MEDICIÓ

22,13 m2

PREU UNITARI
2

27,79 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 6.2.2

614,99 €

6.2.3 Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185
mm i de 40cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant.

7.1 PARETS I ENVANS
7.1.1 Subministrament i muntatge de trasdosat, prèviament anclades amb cargols d’acer, de plaques
de guix laminat tipus N (normal) de 15 cm d’espessor, "Pladur". Inclús p/p d’acer en perfils
laminats per la subjecció de les peces, pasta i cinta de juntes.
7.1.1

MEDICIÓ
2

149,58 m

7.1.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

17,23 ml

37,26 €/ml

19,66 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 7.1.1

2.940,74 €

PREU UNITARI
2

PREU PARTIDA

TOTAL 5.1.2

5.227,33 €

TOTAL 7.1

8.168,07 €

TOTAL CAPÍTOL 7. TANCAMENTS I DIVISÒRIES

8.168,07 €

125,99 m
MEDICIÓ

2

7.1.2 Subministrament i muntatge d’envà múltiple "PLADUR" autoportant, de 98 mm de gruix total,
format per una estructura de perfils de xapa d’acer galvanitzat de 46 mm d’ample, a base de
muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, i canals. Inclou p/p de pasta i cinta de
juntes.

2

6.2.3

PREU UNITARI

41,49 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 6.2.3

641,99 €

TOTAL 6.2

6.278,15 €

TOTAL CAPÍTOL 6. COBERTES

8.702,77 €

CAPÍTOL 8. IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

8.4 BARRERES DE VAPOR
8.4.1 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50µm i 48 g/m2, col·locada no adherida.
6.4.1

8.1 MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ

MEDICIÓ

PREU UNITARI
2

2

1,1 €/m

100,61 m
8.1.1 Membrana d’una làmina de polietilè d’alta densitat permeable al vapor, no resistent a
d’intempèrie, amb massa específica de 60 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fixada
mecànicament.
8.1.1

MEDICIÓ
2

182,00 m

PREU UNITARI
2

12,69 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 8.1.1

PREU PARTIDA

TOTAL 8.4.1

100,61 €

TOTAL 8.4

100,61 €

8.5 GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ
2.309,58 €
8.5.1 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2, col·locat
sense adherir.

8.1.2 Membrana d’una làmina asfàltica polimèrica de 4 Kg/m2 amb armadura de polièster i acabat amb
film termofusible per les dues cares, amb la p/p de solapes, entregues i regates.

8.5.1

MEDICIÓ
2

8.1.2

MEDICIÓ
2

6,5 m

25,00 €/m2

TOTAL 8.1.2

162,50 €

TOTAL 8.1

2.472,08 €

8.2.1 Aïllament amb feltres de llana de fibra de vidre (MW) UNE-EN 13162, col·locada amb fixacions
mecàniques.
MEDICIÓ

PREU UNITARI

326,50 m2

6,50 €/m2

PREU PARTIDA

TOTAL 8.1.2

2.122,25 €

TOTAL 8.2

2.122,25 €

8.3 TRACTAMENT D’HUMITAT CAPIL·LARITAT EN PARAMENT VERTICAL
8.3.1 Tractament del nivell d’humitat capil·laritat en parament vertical, a una cara, pel sistema de
injecció, amb producte hidrofugant, amb perforacions perpendiculars a la base del mur, al portell
i inclinades cap a terra, 25 per metro aprox. Inclinades 30º cap al terra, equidistant 20 cm, de
20mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3 del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a
la saturació amb broquetes de pressió alta de producte hidrofugant a base àcid silícic i
hidrofugant i obturament amb morter mixt 1:2:10.
8.3.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

67,62 ml

196,54 €/ml

PREU PARTIDA

201,45 €

TOTAL 8.5

201,45 €

TOTAL CAPÍTOL 8. IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLANTS

18.186,43 €

2,05 €/m

PREU PARTIDA

8.2 AÏLLAMENT AMB FELTRES DE LLANA DE VIDRE

8.1.2

2

TOTAL 8.5.1

98,27 m
PREU UNITARI

PREU UNITARI

PREU PARTIDA

TOTAL 8.3.1

13.290,03 €

TOTAL 8.3

13.290,03 €

CAPÍTOL 9. REVESTIMENTS

9.1.6 Enguixat reglejat sobre paraments horitzontals interiors, a més de 3,00m. d’alçària, amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF.
9.1.6

MEDICIÓ
2

137,97 m

9.1 ARREBOSSATS I ENGUIXATS

PREU UNITARI
2

11,67 €/m

9.1.1 Reparació superficial de paraments arrebossats verticals exteriors, amb repicat de les zones
malmeses i/o deteriorades, amb mitjans manuals, s’inclou retirada de runa a abocador autoritzat,
recomposició ed les zones repicades amb morter mixt de calç i c.p.

PREU PARTIDA

TOTAL 9.1.6

1.610,11 €

TOTAL 9.1

17.968,26 €

9.2 ENRAJOLATS
9.1.1

MEDICIÓ
2

53,95 m

PREU UNITARI
2

36,47 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 9.1.1

6.559,13 €

9.1.2 Arrebossat reglejat sobre paraments horitzontal exterior, a més de 3m. d’alçària, amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, amb acabat remolinat.

9.2.1 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària superior a 3,00 m. amb rajola de gres
porcel·lànic premsat polit, de 16 a 25 peces m2, col3locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada (UNE-EN 13888).
9.2.1

MEDICIÓ
2

152,13 m
9.1.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI
2

2

26,13 €/m

7,58 m

MEDICIÓ
2

152,13 m

PREU UNITARI

18,60 €/m2

2

37,15 €/m

TOTAL 9.1.2

198,07 €

TOTAL 9.1.3

MEDICIÓ

50,95 m

81,62 m

PREU UNITARI
2

30,00 €/m

TOTAL 9.1.4

81,62 €

PREU UNITARI
2

19,77 €/m

PREU UNITARI

453,54 m2

14,75 €/m

2

PREU PARTIDA

TOTAL 9.3.1

1.007,28 €

TOTAL 9.3

1.007,28 €

9.4 PINTATS
9.4.1 Pintat de paraments verticals exteriors de ciment amb una mà de fons fixador i dues mans de
pintura de resines siloxàniques.
9.4.1

MEDICIÓ

5.651,63 €

PREU PARTIDA

9.1.5 Enguixat reglejat sobre paraments verticals interiors, a una alçada màxima 4,00m., amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF.
9.1.5

TOTAL 9.2

2.829,62 €

9.1.4 Arrebossat de morter monocapa acabat raspat, amb morter de ciment i pigments naturals
damunt suport net i preparat.

2

5.651,63 €

9.3.1 Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir, fibra de vidre incorporat al guix (ignífuga),
sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autonivelladora de barra roscada.

PREU PARTIDA

2

MEDICIÓ

TOTAL 9.2.1

9.3 CEL RASOS

9.3.1

9.1.4

PREU PARTIDA

PREU PARTIDA

9.1.3 Arrebossat per a posterior enrajolat, realitzat en paraments verticals amb morter de ciment 1:6.
Inclosa preparació del parament fins una alçada de 3,5m.
9.1.3

PREU UNITARI

PREU PARTIDA

TOTAL 9.1.5

MEDICIÓ
2

179,85 m

6.689,72 €

PREU UNITARI
2

2,81 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 9.4.1

505,38 €

9.4.2 Pintat de paraments horitzontals exteriors de ciment amb una mà de fons fixador i dues mans de
pintura de resines siloxàniques.
9.4.2

MEDICIÓ
2

7,58 m

PREU UNITARI
2

7,59 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 9.4.2

57,53 €

9.4.3 Pintat de paraments verticals interiors de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa d’acabat segelladora i dues d’acabat.
9.4.3

MEDICIÓ
2

576,98 m

PREU UNITARI

7,17 €/m2

9.7.1 Subministrament i col·locació de malla de fibra de vidre el fissures amb recobriment antiàlcalis de
PVC a tota la superfície i regularització d’aquesta amb morter de reparació.

PREU PARTIDA

TOTAL 9.4.3

9.7 MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

4.129,92 €
9.7.1

MEDICIÓ
2

53,95 m

PREU UNITARI
2

10,00 €/m

9.4.4 Pintat de paraments horitzontal interiors de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa d’acabat segelladora i dues d’acabat.
9.4.4

MEDICIÓ
2

188,92 m

PREU UNITARI
2

8,52 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 9.7.1

539,50 €

TOTAL 9.7

539,50 €

PREU PARTIDA

TOTAL 9.4.4

1.609,60 €

TOTAL 9.4

6.302,43 €

9.8 PAVIMENTS
9.8.1 Paviment de mosaic hidràulic de 20x20c., col·locat a tub de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a obra amb formigonera.

9.5 TRACTAMENT ÒXID

9.8.1

MEDICIÓ
2

233,36 m

PREU UNITARI
2

68,40 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 9.8.1

15.961,82 €

9.5.1 Tractament de baranes de ferro mitjançant neteja, fregat de l’òxid i/o raspallat de les rugositats i
zones oxidades i aplicació de pintura antioxidant i dues capes d’acabat.
9.5.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

16,14 ml

16,97 €/ml

9.8.2 Paviment de tova 20x20 cm., col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a
obra mab formigonera, amb tractament antilliscant i contra la presència d’organismes.

PREU PARTIDA

TOTAL 9.5.1

273,90 €

TOTAL 9.5

273,90 €

9.8.2

9.6.1 Subministra i col·locació de peça de 15 cm., de trencaaigües ceràmic amb doble goteró a la part
exterior, col·locada amb ciment cola.
MEDICIÓ

PREU UNITARI

22,80 ml

30,00 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 9.6.1

684,00 €

9.6.2 Subministra i col·locació de peça de 29 cm. ceràmic amb doble goteró a la part exterior,
col·locada amb ciment cola.
9.6.2

2

21,68 m

PREU UNITARI
2

32,00 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 9.8.2

496,64 €

9.8.3 Paviment de rasilla fina de 14x28 cm., col·locada amb morter mixt de calç i c.p., confeccionat a
obra.

9.6 ESCOPIDORS

9.6.1

MEDICIÓ

MEDICIÓ

PREU UNITARI

9,20 ml

30,00 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 9.6.2

276,00 €

TOTAL 9.6

960,00 €

9.8.3

MEDICIÓ
2

15,31 m

PREU UNITARI
2

30,00 €/m

PREU PARTIDA

TOTAL 9.8.3

459,30 €

TOTAL9.8

16.917,76 €

CAPÍTOL 10. TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

9.9 ESTORES
9.9.1 Estora de coco de gruix de 17 mm, amb base de PVC, col·locat sense adherir.
9.9.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

60 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 9.9.1

60,00 €

TOTAL 9.9

60,00 €

TOTAL CAPÍTOL 9. REVESTIMENTS

49.680,76 €

10.1 TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA
10.1.1 Subministra i col·locació de conjunt de porta d’entrada de fusta envernissada amb balda de
seguretat, amb una fulla batent de fusta de pi del país, amb panell de doble vidre translúcid, fixes
laterals i tarja superior del mateix tipus, per a un buit t’obre de 2,50x2,30 cm. amb bastiment per
divisòria de pladur.
10.1.1
P1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

540,00 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.1.1

540,00 €

10.1.2 Subministrament i col·locació de porta interior de fusta de pi, d’una llum de pas aproximada de
0,80x2,00 cm. de fulla corredissa i tapajunts de fusta, amb bastiment per a divisòria doble de
pladur.
10.1.2
P2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

179,00 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.1.2

358,00 €

10.1.3 Subministrament i col·locació de porta interior de fusta de pi, d’una llum de pas aproximada de
1,10x2,29 cm. de fulla batent i tapajunts de fusta, amb bastiment per a mur.
10.1.3
P4

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

197,50 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.1.3

197,50 €

10.1.4 Subministrament i col·locació de porta interior de fusta de pi, amb panell de vidre transparent,
d’una llum d’obra aproximada de 0,90x2.17 cm. tapajunts de fusta, amb bastiment per a divisòria
doble de pladur.
10.1.4
P6

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

203,00 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.1.4

203,00 €

10.1.5 Subministrament i col·locació de porta interior de fusta de pi, d’una llum de pas aproximada de
0,80x2,18 cm. de fulla corredera i tapajunts de fusta, amb bastiment per a divisòria doble de
pladur.
10.1.5
P9

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

192,40 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.1.5

384,80 €

10.1.6 Subministra i col·locació de conjunt de porta de fusta envernissada amb dues fulles batents de
fusta de pi del país, amb panell de doble vidre transparent fixes laterals i tarja superior del mateix
tipus, per a un buit t’obre de 1,45x2,62 cm. amb bastiment per a paret.
10.1.6
P10

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

216,20 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.1.6

432,40 €

10.1.7 Subministrament i col·locació de porta interior de fusta de pi, d’una llum de pas aproximada de
0,90x2,17 cm. de fulla batent i tapajunts de fusta, amb bastiment per a divisòria doble de pladur.

10.1.7
P11

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

194,30 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.1.7

194,30 €

10.1.8 Subministra i col·locació de conjunt de porta de fusta envernissada amb dues fulles batents de
fusta de pi del país, amb panell de doble vidre transparent fixes laterals i tarja superior del mateix
tipus, per a un buit t’obre de 1,30x2,62 cm. amb bastiment per a paret.
10.1.8
P12

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

325,00 €/U

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

188,65 €/U

TOTAL 10.1.8

650,00 €

PREU PARTIDA

TOTAL 10.1.9

188,65 €

TOTAL 10.1

3.148,65 €

10.2.1 Balconera d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents amb doble vidre transparent amb càmera d’aire, per un buit d’obra
aproximat 1,60x2,88 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l’aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d’estanqueïtat a l’aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-En 12210, sense persiana.

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

897,40 €/U

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

536,05 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.2.2

536,05 €

10.2.3 Balconera d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents amb doble vidre transparent amb càmera d’aire, amb tarja
superior fixa d’igual característiques, per un buit d’obra aproximat 2,55x2,66 cm, elaborat amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-En 12207,
classificació mínima 9A d’estanqueïtat a l’aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
10.2.3
P7

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

1.381,43 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.2.3

1.381,43 €

10.2.4 Balconera d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents amb doble vidre transparent amb càmera d’aire, per un buit d’obra
aproximat 1,75x2,86 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l’aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d’estanqueïtat a l’aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-En 12210, sense persiana.

10.2.4
P8

MEDICIÓ

PREU UNITARI

4U

1.177,80 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.2.4

4.711,20 €

10.2.5 Finestra d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla una batent i l’altre oscil·lobatent amb doble vidre transparent amb càmera d’aire
amb tarja superior fixa, per un buit d’obra aproximat 1,40x2,10 cm, elaborat amb perfils de preu
alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d’estanqueïtat a l’aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-En 12210, sense persiana.

10.2 TANCAMENTS PRACTICABLES D’ALUMINI

10.2.1
P3

10.2.2
P5

PREU PARTIDA

10.1.9 Subministrament i col·locació de porta interior de fusta de pi, amb balda de seguretat, d’una llum
de pas aproximada de 0,84x1,92 cm. de fulla batent i tapajunts de fusta, amb bastiment per a
mur.
10.1.9
P13

10.2.2 Balconera d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents amb doble vidre transparent amb càmera d’aire, per un buit d’obra
aproximat 1,10x2,13 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l’aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d’estanqueïtat a l’aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-En 12210, sense persiana.

PREU PARTIDA

TOTAL 10.2.1

897,40 €

10.2.5
F1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

952,56 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.2.5

952,56 €

10.2.6 Finestra d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles corredisses amb doble vidre transparent amb càmera d’aire, per un buit d’obra
aproximat 1,00x1,70 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l’aire segons UNE-En 12207, classificació mínima 9A d’estanqueïtat a l’aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

10.2.5
F2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

423,61 €/U

11.1 DESGUASSOS I BAIXANTS
11.1.1 Desguàs d’aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissada d’aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de diàmetre 100 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

PREU PARTIDA

TOTAL 10.2.6

CAPÍTOL 11. INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ

423,61 €
11.1.1

10.2.7 Finestra d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla una batent i l’altre oscil·lobatent amb doble vidre transparent amb càmera d’aire,
per un buit d’obra aproximat 1,25x1,94 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació mínima
4 de permeabilitat a l’aire segons UNE-En 12207, classificació mínima 9A d’estanqueïtat a
l’aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana.
MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

755,70 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 10.2.7

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

432,61 €/U

TOTAL 10.2.8

11.1.3

1U

376,92 €/U

60,79 €

MEDICIÓ

PREU UNITARI

4,43 ml

14,33 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 11.1.2

63,48 €

MEDICIÓ

PREU UNITARI

6,82 ml

13,12 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 11.1.3

89,48 €

432,61 €

PREU PARTIDA

TOTAL 10.2.9

376,92 €

TOTAL 10.2

11.223,18 €

TOTAL CAPÍTOL 10. TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICAB.

14.371,83 €

MEDICIÓ

PREU UNITARI

6,17 ml

11,10 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 11.1.4

68,49 €

11.1.5 Baixant residual de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d’aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de diàmetre 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
11.1.5

PREU UNITARI

TOTAL 11.1.1

11.1.4 Desguàs d’aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissada d’aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de diàmetre 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

PREU PARTIDA

10.2.9 Finestra d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla fixa amb doble vidre transparent amb càmera d'aire, per un buit d’obra aproximat
1,50x0,68 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l’aire
segons UNE-En 12207, classificació mínima 9A d’estanqueïtat a l’aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

MEDICIÓ

21,18 €/ml

11.1.3 Desguàs d’aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissada d’aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

11.1.4

10.2.9
F5

2,87 ml

PREU PARTIDA

1.511,40 €

10.2.8 Finestra d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles corredisses amb doble vidre transparent amb càmera d’aire, per un buit d’obra
aproximat 0,90x1,65 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l’aire segons UNE-En 12207, classificació mínima 9A d’estanqueïtat a l’aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

10.2.8
F4

PREU UNITARI

11.1.2 Desguàs d’aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissada d’aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de diàmetre 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
11.1.2

10.2.5
F3

MEDICIÓ

MEDICIÓ

PREU UNITARI

13,10 ml

15, 30 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 11.1.5

200,43 €

11.1.6 Baixant pluvials de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d’aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de diàmetre 50 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
11.1.6

MEDICIÓ

PREU UNITARI

20,75 ml

13,30 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 11.1.6

275,98 €

TOTAL 11.1

758,64 €

11.4.2 Reixa de ventilació, de planxa d’acer galvanitzat de 0,6mm d’espessor.

11.2 COL·LECTORS
11.2.1 Col·lector de tub de PVC-U per a sanejament sense pressió, de diàmetre 125 mm i de SN 2 (2
KN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra i reblert de sorra
fina.
11.2.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

27,30 ml

52,22 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 11.2.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

24,35 ml

31,21 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 11.2.2

759,96 €

11.2.3 Col·lector de tub de PVC-U per a sanejament sense pressió, de diàmetre 63 mm i de SN 2 (2
KN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra i reblert de sorra
fina.
1.2.3

MEDICIÓ

PREU UNITARI

0,80 ml

21,85 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 11.2.3

17,48 €

TOTAL 11.2

2.203,05 €

11.3 ARQUETES PER A CANALITZACIONS
11.3.1 Subministrament i col·locació d’arqueta, amb parets de 10 cm de gruix de maó calat i solera de
formigó HM-20/P/20/I, sobre llit de sorra.
11.3.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

57,98 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 1.3.1

115,96 €

TOTAL 11.3

115,96 €

11.4 EVACUACIÓ DE FUMS I VENTILACIÓ ESTÀTICA
11.4.1 Aspirador estàtic d’acer inoxidable per a conductes circulars de 70 a 150 mm de diàmetre,
3
regulable, amb una capacitat d’aspiració aproximada de 220 m /h amb una velocitat del vent de
5 m/s, inclosos els elements de fixació i adaptació al conducte.
11.4.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

6U

79,60 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 11.4.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

10U

8,68 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 11.4.2

86,80 €

TOTAL 1.4

564,40 €

TOTAL CAPÍTOL 11. INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ

3.642,05 €

1.425,61 €

11.2.2 Col·lector de tub de PVC-U per a sanejament sense pressió, de diàmetre 90 mm i de SN 2 (2
KN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra i reblert de sorra
fina.
11.2.2

11.4.2

477,60 €

CAPÍTOL 12. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

CAPÍTOL 13. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

12.1 APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D’EXPANSIÓ DIRECTA

13.1 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

12.1.1 Bomba de calor partida d’expansió directa amb condensació per aire amb unitats interiors
12.1.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

2.862,00€/U

PREU PARTIDA

TOTAL 12.1.1

2.862,00 €

12.1.2 Bomba de calor partida d’expansió directa amb condensació per aire amb unitats interiors
múltiples de tipus manual, unitat exterior amb ventiladors axials, 2 unitats interiors amb ventilador
centrófug, comandament a distància i termòstat, de 5,6 KW de potència tèrmica aproximada, de
1,6 KW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentador monofàsic de 230 V, amb 1
compressor hermètic i fluid frigorífic R401A col·locada.
12.1.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

2.862,00€/U

PREU PARTIDA

TOTAL 12.1.2

2.862,00 €

12.1.3 Bomba de calor partida d’expansió directa amb condensació per aire amb unitats interiors
múltiples de tipus manual, unitat exterior amb ventiladors axials, 2 unitats interiors amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 5,3 KW de potència tèrmica aproximada, de
1,65 KW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentador monofàsic de 230 V, amb 1
compressor hermètic i fluid frigorífic R401A col·locada.
12.1.3

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

1.796,00 €/U

13.1.1 Instal·lació elèctrica interior de vivenda de 244,11 m2 amb grau d’electrificació elevada i de 10
circuits.

PREU PARTIDA

TOTAL 12.1.3

1.796,00 €

TOTAL 12.1

7.520,00 €

TOTAL CAPÍTOL 12. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

7.520,00 €

13.1.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

15267,34 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 13.1.1

15.267,34 €

TOTAL 13.1

15.267,34 €

TOTAL CAPÍTOL 13. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

15.267,34 €

CAPÍTOL 14. INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT

CAPÍTOL 15. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

14.1 LLUMS DECORATIUS

15.1 APARELLS SANITARIS

14.1.1 Subministra i col·locació de llumenet tipus downlight de fluorescència per a cuines.
14.1.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

4U

45 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 14.1.1

180,00 €

15.1.1

14.1.2 Subministra i col·locació de llumenat tipus downlight dicroica per a banys.
14.1.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

17U

21,60 €/U

MEDICIÓ

PREU UNITARI

3U

96,73 €/U

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

280,95 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.1.1

280,95 €

PREU PARTIDA

TOTAL 12.1.2

367,20 €

14.1.3 Subministra i col·locació de llumenat tipus aplic de eflorescència de paret per a exterior.
14.1.3

15.1.1 Subministrament i instal·lació de banyera acrílica gamma bàsica color blanc, de 70x150 cm,
sense nanses, equipada amb conjunt d’aixetes monocomandament sèrie bàsica, acabat cromat.
Fins i tot connexió a les xarxes d’aigua freda i calenta i a la xarxa d’evacuació existent fixació de
l’aparell i segellat amb silicona.

15.1.2 Mampara per banyera de vidre a l’àcid 0,7x1,50 m, i estructura d’alumini col·loca manualment.
15.1.2

PREU PARTIDA

TOTAL 14.1.3

290,19 €

TOTAL 14.1

837,39 €

TOTAL CAPÍTOL 14. INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT

837,39 €

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

514,00 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.1.2

514,00 €

15.1.3 Subministrament i instal·lació de plat de dutxa acrílic gamma bàsica color, de 70x150 cm, amb
joc de desguàs, equipat amb conjunt d’aixetes monocomandament sèrie bàsica, acabat cromat.
Fins i tot connexió a les xarxes d’aigua freda i calenta i a la xarxa d’evacuació existent fixació de
l’aparell i segellat amb silicona.
15.1.3

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

200,87 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.1.3

401,74 €

15.1.4 Mampara per a plat de dutxa 0,7x1,50 mm, de vidre a l’àcid i estructura d’alumini col·locada.
15.1.4

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

574,00 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.1.4

1.148,00 €

15.1.5 Subministrament i instal·lació de vàter de porcellana sanitària amb dipòsit baix sèrie mitja-alta,
color blanc, compost de tassa, seient, tapa especial, mecanisme de doble descàrrega, sortida
dual amb joc de fixació i colze d’evacuació. Fins i tot connexió a les xarxes d’aigua freda i calenta
i a la xarxa d’evacuació existent fixació de l’aparell i segellat amb silicona.
15.1.5

MEDICIÓ

PREU UNITARI

4U

253,29 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.1.5

1.013,16 €

15.1.6 Lavabo amb pedestal sèrie bàsica, color blanc, de 650x510 mm, equipat amb conjunt d’aixetes
monocomandament, sèrie bàsica, acabat cromat, amb aerador i desguàs, acabat blanc.

15.1.6

MEDICIÓ

PREU UNITARI

6U

159,98 €/U

15.3.2

PREU PARTIDA

TOTAL 15.1.6

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

250,91 €/U

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

197,03 €/U

PREU UNITARI

67,36 ml

13,45 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 15.3.2

905,99 €

15.3.3 Tub de coure semidur de 12 mm d'1,5 mm de gruix, soldat de capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat o soterrat.
15.3.3

MEDICIÓ

PREU UNITARI

33,88 ml

8,01 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 15.3.3

271,38 €

TOTAL 15.3

1.529,73 €

PREU PARTIDA

TOTAL 15.1.7

250,91 €

15.1.8 Subministrament i instal·lació d’aigüera d’acer inoxidable de 2 cubetes, de 800x490 mm, per
taulell de cuina, amb aixetes d’acer inoxidable sèrie alta acabat brillant, composta d’aerador, broc
giratori, vàlvula amb desguàs, sifó i enllaços d’alimentació flexibles. Fins i tot connexió a les
xarxes d’aigua freda i calenta i a la xarxa d’evacuació existent fixació de l’aparell i segellat amb
silicona.
15.1.8

MEDICIÓ

959,88 €

15.1.7 Subministrament i instal·lació de bidet de porcellana sanitària, sèrie mitja-alta, color blanc, sense
tapa, equipat amb conjunt d’aixetes monocomandament, sèrie bàsica, acabat cromat, amb
aerador i desguàs, acabat blanc. Fins i tot connexió a les xarxes d’aigua freda i calenta i a la
xarxa d’evacuació existent fixació de l’aparell i segellat amb silicona.
15.1.7

15.3.2 Tub de coure semidur de 20 mm d'1,5 mm de gruix, soldat de capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat o soterrat.

15.4 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
15.4.1 Desguàs sifònic per a banyera, amb sobreeixidor, tap i cadena incorporats, de PVC, de
diàmetres 40 mm, connectat al ramal de PVC.

PREU PARTIDA

TOTAL 15.1.8

TOTAL 15.1

197,03 €

15.4.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

31,59 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.4.1

31,59 €

4.765,67 €
15.4.2 Desguàs recte per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre de 40 mm,
connectat a un ramal de PVC.

15.2 AIXETES I ACCESSORIS

15.4.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

23,32 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.4.2

46,64 €

15.2.1 Aixeta per a sistemes exteriors de regadiu, mural, preu alt.
15.2.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

2U

178,95 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.2.1

357,90 €

TOTAL 15.2

357,90 €

15.4.3 Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadena incorporats, de PVC de diàmetre de 32 mm,
connectat a un ramal de PVC.
13.4.3

MEDICIÓ

PREU UNITARI

6U

10,32 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.4.3

51,60 €

15.3 TUBS I ACCESSORIS PER A FLUÏTS
15.3.1 Tub de coure semidur de 25 mm d'1,5 mm de gruix, soldat de capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat o soterrat.

15.4.4 Desguàs recte per a bidet, amb tap i cadena incorporats, de PVC de diàmetre de 40 mm,
connectat a un ramal de PVC.
15.4.4

15.3.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

21,42 ml

16,45 €/ml

PREU PARTIDA

TOTAL 15.3.1

352,36 €

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

9,72 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.4.4

9,72 €

15.4.5 Sifó registrable per a aigüera de dues piques, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat amb ramal
de PVC.
13.4.5

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

7,89 €/U

CAPÍTOL 16. INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS

PREU PARTIDA

TOTAL 15.4.5

7,89 €

TOTAL 15.4

147,44 €

16.1 INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS
16.1.1 Instal·lació d’audiovisuals i comunicació per a interior d’un habitatge de 244,11 m2.
16.1.1

15.5 PRODUCCIÓ D’AIGUA SANITÀRIA

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

8397,03 €/U

15.5.1 Escalfador instantani elèctric monofàsic de 230 V, 24 KW de potència, ref. ED24-2S de la sèrie
Calentadors Elàstics Instantanis de JUNKERS.
15.5.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

340,01 €/U

340,01 €

15.5.2 Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 2,3 m2, amb un acumulador d’acer
inoxidable de capacitat 350 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb fixacions
mecàniques.
15.5.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

5.190,20 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 15.5.2

5.190,20 €

TOTAL 15.5

5.530,21 €

8.397,03 €

TOTAL 16.1

8.397,03 €

16.2.1 Dipols per a FM i TV (1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d’alçària i fixat en
paret.
16.2.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

523,07 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 16.2.1

523,07 €

16.2.2 Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal amb tapa, de preu alt
encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, conductors elèctrics de
material plàstic, conductor coaxial i caixa per a mecanismes instal·lada.
16.2.2

TOTAL CAPÍTOL 15. INSTAL. DE LAMP. I APA. SANITARIS

TOTAL 16.1.1

16.2 PRESES DE SENYALS DE TV AMB LÍNIA

PREU PARTIDA

TOTAL 15.5.1

PREU PARTIDA

12.330,95 €

MEDICIÓ

PREU UNITARI

7U

37,34 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 16.2.2

261,38 €

TOTAL 16.2

784,45 €

16.3 PRESA DE VEU I DADES, AMB LÍNIA
16.3.1 Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ11 simple,
connexió per cargols, amb tapa, de preu elevat, empotrat, amb tub flexible de PVC, muntant
sobre caixa o bastidor.
16.3.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

9U

26,37 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 16.3.1

237,33 €

CAPÍTOL 17. EQUIPAMENTS

16.3.2 Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so regulable, capacitat per a funcionament en
centraleta, retrucada i connector tipus RJ11 de 6 contactes.
16.3.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

6U

48,55 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 16.3.2

291,30 €

TOTAL 16.3

528,63 €

17.1.1 Bústia de planxa d’acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada
mecànicament a parament.
17.1.1

TOTAL CAPÍTOL 16. INSTAL. AUDIOVISUALS I COMUNICACIONS

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

32,69 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 17.1.1

32,69 €

TOTAL 17.1

32,69 €

9.710,11 €

17.2 MOBILIARI
17.2.1 Subministrament i col·locació de moblament de cuina, composada per 3,6 m de mobles baixos
amb sòcol inferior i 3 m de mobles alts acabat laminat amb portes recobertes d’un foli impregnat
de resines melamíniques amb un espessor de 0,2 mm i front de 18 mm de gruix per les dues
cares, cantoneres verticals postformades (R.4), cantoneres horitzontals en ABS de 1,5 mm de
gruix.
17.2.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

1.529,31 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 17.2.1

1.529,31 €

17.2.2 Subministrament i col·locació de placa de cuina de silestone, Blanc Cristall polit, acabat amb
cantell simple, polit, recte i bisellat de 360x60x2 cm, recolzada en els mobles baixos de cuina en
la que anirà encaixat l’aigüera. Inclús ancoratges, segellat perimetral, formació de forat i sòcol
perimetral completament acabat.
17.2.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

732,46 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 17.2.2

732,46 €

TOTAL 17.2

2.261,77 €

17.3 ELECTRODOMÈSTICS
17.3.1 Subministrament i instal·lació de placa vitroceràmica per taulell de cuina, polivalent bàsica, inclús
closa de la junta perimetral amb el taulell. Totalment muntada, instal·lada, connexionada i
comprovada.
17.3.1

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

550,73 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 17.3.1

550,73 €

15.3.2 Subministrament i instal·lació de forn elèctric convencional, d’acer inoxidable. Totalment muntat,
instal·lat, connexionat i comprovat.
15.3.2

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

297,76 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 17.3.2

CAPÍTOL 1. ENDERROC, DESMUNTATGE I REPICATS

MEDICIÓ

PREU UNITARI

1U

810,00 €/U

PREU PARTIDA

TOTAL 17.3.3

810,00 €

TOTAL 17.3

1.658,49 €

TOTAL CAPÍTOL 17. EQUIPAMENTS

11.908,44 €

297,76 €

17.3.3 Campana extractora d’acer inoxidable, de 80x60 cm, equipada amb dos motors, interruptor
parada/marxa, commutador i tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpares de 40
w amb xemeneia telescòpica.
17.3.3

RESUM D’IMPORT DE CAPÍTOLS

3.952,95 €

CAPÍTOL 2. MOVIMENT DE TERRES

3.445,93 €

CAPÍTOL 3. GESTIÓ DE RESIDUS

2.220,61 €

CAPÍTOL 4. FONAMENTS

7.297,53 €

CAPÍTOL 5. ESTRUCTURES

16.686,97 €

CAPÍTOL 6. COBERTES

8.702,77 €

CAPÍTOL 7. TANCAMENTS I DIVISÒRIES

8.168,07 €

CAPÍTOL 8. IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

18.186,43 €

CAPÍTOL 9. REVESTIMENTS

49.680,76 €

CAPÍTOL 10. TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

14.371,83 €

CAPÍTOL 11. INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ

3.642,05 €

CAPÍTOL 12. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

7.520,00 €

CAPÍTOL 13. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

15.267,34 €

CAPÍTOL 14. INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT

837,39 €

CAPÍTOL 15. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

12.330,95 €

CAPÍTOL 16. INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIONS

9.710,11 €

CAPÍTOL 17. EQUIPAMENTS

3.952,95 €

IMPORT TOTAL CAPÍTOLS

193.930,12 €

COSTOS INDIRECTES (16%)

31.028,82 €

IMPORT TOTAL PEM

224.958,94 €

PLEC DE CONDICIONS:
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PLEC DE CONDICIONS

Europees que els sigui d’aplicació.

ARTICLE 1:

ARTICLE 4:

El present Plec de Condicions del Projecte té per finalitat regular l’execució de les obres fixant
els nivells tècnics i de qualitat exigibles, precisant les intervencions que correspon, segons el
contracte i la legislació aplicable, al Promotor o al propietari de l’obra, al contractista o al constructor
de la mateixa i a l’Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents
obligacions en ordre al compliment del contracte de l’obra.

Tots els materials a que aquest capítol es refereix podran ser sotmesos a els anàlisis o
proves, per conte de la contracta, que es creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol
altre que hagi sigut especificat i sigui necessari utilitzar deurà ser aprovat por la direcció de les obres,
ben entès que serà refusat el que no reuneixi les condiciones exigides por la bona pràctica de la
construcció.

ARTICLE 5:
ARTICLE 2:
Els materials no consignats en projecto, reuniran les condiciones de bondat necessàries, a
Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de relació en quant al
valor de les seves especificacions en cas d’omissió o aparent contradicció:

judici de la Direcció Facultativa no tenint el contractista dret a reclamació alguna per aquestes
condicions exigides.

1.- Les condicions fixades en el contracte d’empresa o arrendament d’obra, si existís.
2.- Memòria, plànols, medicions i pressupost.
3.- El present Plec de Condicions particulars.

ARTICLE 6:

Las ordres e instruccions de la Direcció facultativa de les obres s’incorporen al Projecte como
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevaleixen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota prevaleix sobre la mida
a escala.

Condicions generals d’execució: tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran
esmeradament, d’acord a les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions
establertes a l’article 7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de març per el que s’aprova el Codi Tècnic
de la Edificació.

1.1 CONDICIONS TÈCNIQUES
ARTICLE 7:
ARTICLE 3:

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DE MATERIALS:
Tots els materials que s’utilitzaran en la present obra seran de primera qualitat i reuniran les

AIGUA: Font de subministrament de companyia. S’admetran totes les aigües potables i les

condicions exigides vigents referents a materials i prototips de construcció. Els productes de

tradicionalment empleades; en cas de dubte, l’aigua deurà complir les condicions d’acidesa,

construcció que s’incorporen amb caràcter permanent a els edificis, en funció del seu us previst,

continguda en substancies dissoltes, sulfats, clorurs,... especificades a les Normes.

portaran el marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció,

CIMENTS: Deuran disposar de Marca AENOR u Homologació del Ministeri de Foment.

transposat por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de desembre, modificat por el Real Decreto

SORRES: Deuran disposar de Marca AENOR u Homologació pel Ministeri de Foment.

1329/1995, de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives
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MORTERS: Es fabricaran els tipus de morters especificats a les unitats d’obra, indicant-ne quin ha de

especials, rebuts al suport mitjançant material de fixació, amb o sense acabat rejuntat. En qualsevol

fer-se servir en cada cas per la execució de les diferents unitats d’obra. Aquests es fabricaran en sec,

cas les peces no estaran trencades, esportellades ni tacades i tindran un color i una textura uniforme

continuant-ne el batut després d’abocar l’aigua en la forma i quantitat fixada, fins obtenir una pasta

en tota la seva superfície, i compliran amb l’establer en el DB-SU 1 de la Part II del CTE, en el

homogènia de color i consistència uniforme sense grumolls. Deuran disposar del Document

referent a la seguritat front al risc de caigudes i relliscades dels terres. Les juntes dependran de la

d’Idoneïtat Tècnica o bé altres sistemes de certificació de la qualitat del fabricant.

posició exterior/interior d’aquest però mai inferiors a 7 mm, es crearan a més suficients juntes de

FORMIGÓ ARMAT: El formigó armat es un material compost por altres dos: el formigó (barreja de

dilatació per absorbir els moviments.

ciment, àrids i aigua i, eventualment, additius i adicions, o només una d’aquestes dues classes de

FUSTERIA METÀL·LICA: Finestres i portes compostes de fulla/s fixa/s, abatible/s, corredissa/es,

productes) i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir sol·licitacions que

plegables, oscil·lobatent/s o pivotant/s, realitzades amb perfils d’alumini, amb protecció anoditzat o

generen tensions de tracció, disminuint a més la fisuració del formigó i donant una major ductilitat al

lacat. El subministrador acreditarà la vigència de la Certificació de Conformitat dels perfils amb els

material compost. Es seguiran les normes citades a la Instrucció EHE "Instrucción de Hormigón

requisits reglamentaris. Deuran disposar de Marca de Qualitat EWAA/EURAS de pel·lícula anòdica i

Estructural", amb la salvetat d’indicació expressa distinta.

distintiu de qualitat (Segell INCE). Els perfils i xapes seran de color uniforme i no presentaran

ENCOFRATS: Elements auxiliars destinats a rebre i donar forma a la massa de formigó abocat, fins el

alabejos, fissures, ni deformacions i els seus eixos seran rectilinis.

seu total fraguat o enduriment, es seguiran las prescripcions senyalades per la execució d’elements

PINTURA: Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d’estructura,

estructurals de formigó armat en la Instrucción EHE.

fusteria, ferreteria e instal·lacions, prèvia preparació de la superfície, o no, amb imprimació, situades

FORJATS UNIDIRECCIONALS: Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb

a l’interior o a l’exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. Deuran disposar de Marca

nervis de formigó armat, fletxat essencialment en una direcció. Format por Biguetes prefabricades de

de Qualitat AENOR. L’aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l’acabat requerit.

formigó + armadura complementaria + peces d’entrebigat amb funció d’alleugeriment o resistent +

La comprovació final consistirà en aspecte i color, desconxaments, embolsaments, falta d’uniformitat,

Formigó. El sistema deu disposar d’"Autorització d’ús" en vigor, justificada documentalment pel

etc.

fabricant i la autoritat competent.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: Instal·lació de la xarxa de distribució elèctrica per tensions entre 230/400

FÀBRICA DE MAÓ: Complirà tot el referent a control i acceptació especificat en el Projecte, i deuran

V, des del final de l’escomesa de la companyia subministradora en el quadre o caixa general de

disposar de segell INCE.

protecció, fins els punts d’utilització a l’edifici. El Control i acceptació: Identificació, segons

RAJOLES: Complirà tot el referent a control i acceptació especificat en el Projecto, i deuran

especificacions de projecte els components deuran disposar de Marca de Qualitat AENOR

disposar de Marca AENOR u Homologació pel Ministeri de Foment.

homologada pel Ministeri de Foment per materials i la documentació del fabricant, la normativa si

PANELL DE CARTRÓ - GUIX: Deuran disposar de Marca AENOR u Homologació pel Ministeri de

l’hagués, especificacions del projecte i a les indicacions de la direcció facultativa durant la execució

Foment.

de les obres. L’instal·lador deu tindre qualificació d’Empresa Instal·ladora.

GUIX: Identificació de guixos i correspondència conforme a projecte, deuran disposar de Segell INCE

IMPERMEABILITZACIONS: Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas del

/ Marca AENOR u Homologació del Ministeri de Foment.

aigua i la formació d’humitats interiors. Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per

ENRAJOLATS: Revestiment continu per acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de

millorar l’adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, làmines i

ciment, de cal, o mixtes, de 2 cm d’espessor, mestrejats o no, aplicant directament sobre les

plaques. Les imprimadores deuran portar a l‘envàs del producte els seus incompatibilitats i d’interval

superfícies a revestir, podent servir de base per un revoco o altre tipus d’acabat. La separació

de temperatures en el que deu ser aplicat. Les làmines i el material bituminós deuran portar, en la

mínima entre rajoles serà de 1,50 mm; separacions menors no permeten la bona penetració del

recepció a l’obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les

material de rejuntat i no impedeixen el contacte entre rajoles. En cas de suports deformables, la

dimensions i el pes net per metro quadrat. Disposaran de segell INCE-AENOR i d’homologació MICT.

rajola es col·locarà amb junta, es a dir, la separació entre rajoles serà major o igual a 3 mm.

La direcció facultativa pot simplificar la recepció, reduint a la identificació del material quan aquest

PAVIMENTS: Revestiment per acabats de paraments horitzontals interiors i exteriors i graons de

arribi a l’obra.

escales amb rajoles ceràmiques, o amb mosaic ceràmic de vidre, i peces complementaries i
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AÏLLAMENT TERMO ACÚSTIC: Materials que per les seves propietats serveixen per impedir o retardar

ARTICLE 11:

la propagació de calor, fred, i/o soroll. Els materials per l’aïllament es poden diferenciar per la seva
forma de presentació, els aïllaments rígids, semirígides i flexibles, granulars i finalment els pastosos

Correspon a l’Arquitecte Tècnic: Redactar el Projecte, planificar, a la vista del projecte

que es conformen a l’obra. Els materials deuran arribar a l’obra embalats i protegits, amb etiqueta

arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d’aplicació, el control de qualitat i econòmic de

identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Si els materials que vinguin

les obres, efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent, ordenar i dirigir l’execució

avalats per Segells o Marques de Qualitat deuran tindre la garantía per part del fabricant del

material segons el projecte, a les normes tècniques d’obligat compliment i a les regles de bona

complimento dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB-HE 1 del CTE, pel que podrà

construcció.

realitzar-se la seva recepció sense necessitat d’efectuar comprovacions o assajos. […]

ARTICLE 12:
ARTICLE 8:
Correspon al Coordinador de seguretat i salut: Aprovar abans del començament de l’obra, el
Els materials i equips d’origen industrial, deuran complir les condicions funcionals i de qualitat

Pla de Seguretat i Salut redactat pel constructor. Prendre les decisions tècniques i d’organització amb

que es fixen a les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control

la fi de planificar els distints treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o

industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el

successivament. Coordinar les activitats de l’obra per garantitzar que els contractistes, els

complimento de dites condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant,

subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis

únicament, les seves característiques aparents.

d’acció preventiva.

ARTICLE 9:

ARTICLE 13:

A més dels controls establerts en anteriors apartats i els que en cada moment dictamina la
Direcció Facultativa de les obres, es realitzaran tots els que prescrigui la "Instrucción EHE" pel
projecte i execució d’obres de formigó Estructural.

Correspon al Constructor: Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra
que es precisen i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i medis auxiliars de l’obra.
Elaborar, abans del començament de les obres, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en
aplicació de l’estudi corresponent, i disposar, en tot cas, l’execució de les mides preventives, vetllant
pel seu compliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat e higiene al

ARTICLE 10:

treball. Subscriure amb l’Arquitecte Tècnic, l’acta de replanteig de l’obra. Ostentar la Jefatura de tot el
personal que intervingui a l’obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes i treballadors

Les precaucions a adoptar durant la construcció de l’obra seran les previstes per l’Ordenança

autònoms. Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que

de Seguretat e Higiene en el treball aprovada por O.M. de 9 de març de 1971 y R.D. 1627/97 de 24

s’utilitzen, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció del

d’octubre.

Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministres o prefabricats que no contin amb les garanties o
documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. Portar a terme l’execució material de les

1.2 CONDICIONS FACULTATIVES

obres d’acord amb el projecte, les normes tècniques d’obligat compliment y las regles de la bona
construcció.
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Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’assabenta’t a les anotacions que es

El Constructor ve obligat a comunicar al promotor i a la Direcció Facultativa, qui és la persona

practiquen en el mateix. Facilitar a l’Arquitecte Tècnic, amb antelació suficient, els materials precisos

designada com delegat seu a l’obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació

pel compliment del seu objectiu. Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació

plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment quantes decisions competents a la

final. Concertar els segurs d’accidents de treball i de danys a tercers.

contracta. El incompliment d’aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part
del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà a l’Arquitecte tècnic per ordenar la
paralització de les obres sense dret a reclamació alguna, fins que s’elimini la deficiència.

ARTICLE 14:
Correspon al Promotor: Contractar els diferents implicats en el procés, donar el vist bo, a les

ARTICLE 18:

partides executades i certificacions, quan procedeixi. Quan el promotor, en lloc de encomanar
l’execució de les obres a un contractista general, contracte directament a varies empreses o

El Constructor, per si mateix o por medi dels seus tècnics, o encarregats estarà present

treballadors autònoms per la realització de determinats treballs de l’obra, assumirà les funcions

durant la jornada legal de treball i acompanyarà a l’Arquitecte Tècnic a les visites que facin a les

definitives pel constructor a l’article anterior.

obres, posant-se a la seva disposició per la pràctica dels reconeixements que es considerin
necessaris i subministrant les dades precises per la comprovació de medicions i liquidacions.

ARTICLE 15:
ARTICLE 19:
Abans de donar començament a les obres, el Constructor manifestarà que la documentació
aportada li resulta suficient per la comprensió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari,
sol·licitarà per escrit les aclaracions pertinents.

Quan es tracti d’esclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o
indicacions dels plànols o croquis, les ordres e instruccions corresponents es comunicaran al
Constructor, podent aquest sol·licitar que se li comuniquin per escrit, amb detalls necessaris per la
correcta execució de l’obra. Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per

ARTICLE 16:

aquests cregui oportú fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dintre precisament del plaç de tres dies, a
qui l’hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si aquest el sol·licités.

El Constructor adequarà un espai, en aquest tindrà sempre a disposició de la Direcció
Facultativa o la autoritat competent: El Projecte d’Execució + La Llicencia d’Obres + El Llibre

Constructor podrà requerir de l’Arquitecte Tècnic las instruccions o aclaracions que es precisin per la
correcta interpretació i execució del projecte.

d’Ordres i Assistències + El Pla de Seguretat e Higiene + El Llibre de Incidències + El Reglament i
Ordenança de Seguretat e Higiene en el Treball + La documentació de les assegurances
contractades.

ARTICLE 20:

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció
facultativa, solament podrà presentar-les, davant el promotor, si són d'ordre econòmic i d'acord amb
les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre
ARTICLE 17:

tècnic de l'Arquitecte Tècnic, no s'admetrà reclamació alguna, podent el Contractista salvar la seva
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte tècnic, el qual
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podrà limitar la seva contestació al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest
tipus de reclamacions.

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Contracte subscrit
amb el Promotor, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dintre dels períodes parcials en
aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es
dugui a efecte dintre del termini exigit en el Contracte. De no existir esment alguna referent a això en

ARTICLE 21:

el contracte d'obra, s'estarà al termini previst en l'Estudi de Seguretat i Salut, i si aquest tampoc ho
contemplés, les obres haurien de començar un mes abans que venci el termini previst en les

El Constructor no podrà recusar a l'Arquitecte tècnic o personal encarregat per aquests de la

normatives urbanístiques d'aplicació. Obligatòriament i per escrit, deurà el Contractista adonar a

vigilància de les obres, ni demanar que per part del promotor es designin altres facultatius per als

l'Arquitecte Tècnic i al Coordinador de seguretat i salut del començament dels treballs almenys amb

reconeixements i mesuraments. Quan es cregui perjudicat per la labor d'aquests procedirà d'acord

tres dies d'antelació.

amb l'estipulat en l'Article precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre's ni
pertorbar-se la marxa dels treballs.
ARTICLE 26:

ARTICLE 22:

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a tots els altres

L'Arquitecte tècnic, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta

Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que

incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir

hagi lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres

al Contractista perquè faci fora de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.

conceptes. En cas de litigi, ambdós Contractistes estaran al que resolgui la Direcció facultativa.

ARTICLE 23:

ARTICLE 27:

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials,

Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no

amb subjecció si escau, a l'estipulat en el Contracte d'obres i sense perjudici de les seves obligacions

s'interrompran els treballs, continuant segons les instruccions donades per l'Arquitecte tècnic en tant

com Contractista general de l'obra.

es fórmula o es tramita el Projecte Reformat. El Constructor està obligat a realitzar amb el seu
personal i els seus materials quant l'Adreça de les obres disposi per a fitacions, apuntalaments,
enderrocaments, recalces o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest

ARTICLE 24:

servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord
amb el que es convingui.

El Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el tancament o clos d'aquesta.
El Coordinador de seguretat i salut podrà exigir la seva modificació o millora.

ARTICLE 25:

ARTICLE 28:
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Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués

treballs, o finalitzats aquests, i abans de verificar la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que

començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis

les parts defectuoses siguin demolides i reconstruïdes d'acord amb el contractat, i tot això a costa de

prefixats, se li atorgarà una prorroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe

la contracta. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a la demolició i reconstrucció

favorable de l'Arquitecte Tècnic. Per a això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a l'Arquitecte

ordenades, es

Tècnic, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria

plantejarà la qüestió davant el Promotor de l'obra, qui resoldrà.

en els terminis acordats, raonant la pròrroga que per aquesta causa sol·licita.

ARTICLE 32:
ARTICLE 29:
Si l'Arquitecte Tècnic tingués fundades raons per a creure en l'existència de vicis ocults de
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats,

construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció

al·legant com causa la manca de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas que

de l'obra, els assajos, destructius o no, que crea necessaris per a reconèixer els treballs que suposi

havent-lo sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat.

defectuosos. Les despeses que s'ocasionin seran de compte del Constructor, sempre que els vicis
existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec del Promotor.

ARTICLE 30:
ARTICLE 33:
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del
mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva

El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts

responsabilitat imparteixin l'Arquitecte Tècnic, o el coordinador de seguretat i salut, al Constructor,

que li sembli convenient, excepte en els casos que el Projecte determini una procedència

dintre de les limitacions pressupostàries.

determinada. Obligatòriament, i abans de procedir a la seva ocupació o apilament, el Constructor
haurà de presentar a l'Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a
utilitzar en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i

ARTICLE 31:

idoneïtat de cadascun d'ells. A petició de l'Arquitecte tècnic, el Constructor li presentarà les mostres
dels materials sempre amb l'antelació prevista en el Calendari de l'Obra.

El Constructor ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en el
Projecte, i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb l'especificat també en
aquest document. Per això, i fins que tingui lloc la recepció sense reserves de l'edifici, és responsable

ARTICLE 34:

de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per
la seva dolenta execució o per la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col·locats,

Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no anessin de la qualitat prescrita en

sense que li exoneri de responsabilitat el control que competeix a l'Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet

aquest Plego, o no tinguessin la preparació en ell exigida o es reconegués o demostrés que no eren

que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran

adequats per al seu objecte, l'Arquitecte Tècnic donarà ordre al Constructor de substituir-los per uns

esteses i abonades a bon compte. Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan

altres que satisfacin les condicions o omplin l'objecte que es destinin. Si als quinze (15) dies de rebre

l'Arquitecte Tècnic adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials empleats o

el Constructor ordre que retiri els materials que no estiguin en condicions, no ha estat complerta,

els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels

podrà fer-lo el Promotor carregant les despeses a la contracta. Si els materials, elements
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d'instal·lacions o aparells anessin de qualitat inferior a la preceptuada però no defectuosos, i

especialitzades. Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un Certificat Final

acceptables segons el parer de l'Arquitecte tècnic, es rebran però amb la rebaixa del preu que aquell

d'Obra i si algun ho exigís, s'aixecarà un acta amb punts exemplars com intervinents i signats per tots

determini, tret que el Constructor prefereixi substituir-los per uns altres en condicions.

ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat
de ser admeses sense reserves. Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar
en l'acta i es donaran al Constructor les oportunes instruccions per a remeiar els defectes observats,

ARTICLE 35:

fixant un termini per a resoldre'ls, expirat el
qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció de l'obra. Si el

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en

Constructor no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb pèrdua de la fiança o de la

l'execució de les obres, seran de compte del Constructor. Tot assaig que no hagi resultat satisfactori

retenció practicada pel promotor.

o que no ofereixi les suficients garanties podrà començar de nou a càrrec del mateix.
ARTICLE 39:
ARTICLE 36:
L'Arquitecte Tècnic Director facilitarà al Promotor la documentació final de les obres, amb les
És obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant d'enderrocs com

especificacions i contingut amatents per la legislació vigent.

de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així
com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi bon
aspecte.

ARTICLE 40:

El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Contracte subscrit entre la Propietat i el
ARTICLE 37:

Constructor i en qualsevol cas mai haurà de ser inferior a un any. Si durant el primer any el
constructor no portés a terme les obres de conservació o reparació que vingués obligat, aquestes es

En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i per als quals no existeixin

portaran a terme a càrrec de la fiança o a la retenció.

prescripcions consignades explícitament en el Projecte, el Constructor s'atindrà, en primer terme, a
les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, al disposat en el Plego
General de la Direcció general d'Arquitectura, o en defecte d'això, en el disposat en les Normes, quan

ARTICLE 41:

aquestes siguin aplicables.
En el cas de resolució del contracte, el Contractista vindrà obligat a retirar, en el termini que
es fixi en el Contracte subscrit entre el Promotor i el Constructor, o de no existir termini, en el qual
ARTICLE 38:

estableixi l'Arquitecte Tècnic, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per altra

La Direcció facultativa de les obres comunicarà al Promotor la proximitat de la seva terminació

empresa. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables segons el parer de l'Arquitecte

a fi de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. Aquesta es realitzarà amb la intervenció

Tècnic, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.

del Promotor, del Constructor i de l'Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als restants tècnics que, si

1.3 CONDICIONS ECONÒMIQUES

escau, haguessin intervingut en l'adreça amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats
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La fiança o garantia retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedirà de
ARTICLE 42:

trenta (30) dies una vegada transcorregut el termini de garantia. El Promotor podrà exigir que el
Contractista li acrediti la liquidació i liquidació dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals

Tots els quals intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les

com salaris, subministraments, subcontractes.

quantitats reportades per la seva correcta actuació conformement a les condicions contractualment
establertes.
ARTICLE 47:

ARTICLE 43:

Si el Promotor, amb la conformitat de l'Arquitecte Tècnic, accedís a fer recepcions parcials,
tindrà dret el Contractista que se li retorni la part proporcional de la fiança o quantitats retingudes com

Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis prèviament establerts, i el seu import

garantia.

correspondrà precisament al de les certificacions aprovades pel promotor i/o per la Direcció
facultativa.
ARTICLE 48:

ARTICLE 44:

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l'aplicació
dels preus o de la forma d'amidar les unitats d'obres executades. S'estarà al previst en primer lloc, al

El contractista garantirà la correcta execució dels treballs en la forma prevista en el Projecte.

Plego Particular de Condicions Tècniques i en segon lloc, al Plego de Condicions particulars, i en
defecte d'això, al previst en les Normes aplicables.

ARTICLE 45:
ARTICLE 49:
Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en
les condicions contractades, l'Arquitecte Tècnic, en nom i representació del Promotor, els ordenarà

El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que el

executar a un tercer, o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb

Promotor ordeni per escrit. Els materials apilats, una vegada abonats pel promotor són, de l'exclusiva

la fiança o garantia, sense perjudici de les accions que tingui dret el Promotor, en el cas que l'import

propietat d'aquest; del seu guarda i conservació serà responsable el Contractista, sempre que no

de la fiança o garantia no bastés per a cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats

s'hagués convingut el contrari en el contracte.

d'obra que no anessin de rebut.
ARTICLE 50:

Es denominen 'Obres per Administració directa" aquelles en les quals el Promotor per si o per
ARTICLE 46:

mediació d'un representant seu, que pot ser el propi Arquitecte Tècnic, expressament autoritzat a
aquests efectes, dugui directament les gestions precises per a l'execució de l'obra, adquirint els
materials, contractant el seu transport a l'obra i, en suma intervenint directament en totes les
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operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes

Quan calgués efectuar esgotaments, assajos, injeccions i altra classe de treballs de qualsevol

obres el constructor, si ho hagués, o l'encarregat de la seva realització, és un nero depenent del

índole especial i ordinària, que per no estar contractats no siguin de compte del Contractista, i si no

propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és qui reuneix en si, per

es contractessin amb tercera persona, tindrà el Contractista l'obligació de realitzar-los i de satisfer les

tant, la doble personalitat de Promotor i Contractista.

despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran abonats pel propietari per separat de la
contracta.

ARTICLE 51:
ARTICLE 54:
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització de l'Arquitecte Tècnic, emprés materials de
més acurada preparació o de major grandària que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe
de fàbrica amb una altra que tingués assignat major preu o executés amb majors dimensions

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat
treballs qualssevol, per al seu abonament es procedirà així:

qualsevol part de l'obra, o, en general, introduís en aquesta i sense demanar-se-la, qualsevol altra

- Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa

modificació que sigui beneficiosa segons el parer de la Direcció facultativa, no tindrà dret, no obstant

justificada no s'haguessin realitzat pel contractista al seu degut temps; i la Direcció facultativa exigís

això, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb

la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figurin en el Pressupost i

estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

abonats d'acord amb l'establert en el Contracte subscrit entre Contractista i Promotor.
- Si s'han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la
construcció o de la qualitat dels materials, gens s'abonarà per ells al Contractista.

ARTICLE 52:

Excepte l’obligat en el Contracte subscrit entre Contractista i Promotor, l'abonament dels

ARTICLE 55:

treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui
entre els quals a continuació s'expressen: - Si existeixen preus contractats per a unitats d'obres

La indemnització per retard en la terminació haurà d'indicar-se en el Contracte subscrit entre

iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran previ mesurament i aplicació del

Contractista i Promotor, per cada dia natural de retard, contats a partir del dia de terminació fixat en

preu establert.

el Calendari d'obra. Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb va carregar a la fiança o

- Si no existeixen preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada

a la retenció.

s'abonarà íntegrament al Contractista, excepte el cas que en el Pressupost de l'obra
s'expressi que l'import d'aquesta partida ha de justificar-se, en aquest cas l'Arquitecte Tècnic indicarà
al Contractista i amb anterioritat a la seva execució, el procediment que de seguir-se per a dur aquest

ARTICLE 56:

compte, que en realitat serà d'Administració, valorant-se els materials i jornals als preus que figurin
en el Pressupost aprovat o, en defecte d'això, als quals amb anterioritat a l'execució convinguin les
dues parts.

Si el Promotor no efectués el pagament de les obres executades, dintre del mes següent al
que s'hagués compromès, el Contractista tindrà el dret de percebre la quantitat pactada en el
Contracte subscrit amb el Promotor, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps del
retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. Si encara transcorreguessin dos mesos a partir del

ARTICLE 53:

terme d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la
resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels
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materials apilats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat

El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la

no excedeixi de la necessària per a la terminació de l'obra contractada o adjudicada. No obstant això

seva execució fins a la recepció definitiva; la quantia del segur coincidirà a cada moment amb el valor

l'anteriorment exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundada en aquesta

que tinguin per contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el

demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data d'aquesta sol·licitud ha invertit

cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Promotor, perquè a càrrec d'ella s'aboni l'obra que

en obra o en materials apilats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució

es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament d'aquesta quantitat al

que tingui assenyalat en el contracte.

Contractista s'efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas,
excepte conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Promotor podrà disposar
d'aquest import per a menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de

ARTICLE 57:

l'anteriorment exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb
devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials apilats, etc., i una indemnització

No s'admetran millores d'obra, més que en el cas que l'Arquitecte Tècnic hagi ordenat per

equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat,

escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i

però solament en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia

aparells previstos en el contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades,

Asseguradora,

excepte cas d'error en els mesuraments del Projecte tret que l'Arquitecte Tècnic ordeni, també per
escrit, l'ampliació de les contractades. En tots aquests casos serà condició indispensable que

respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes per la
Direcció facultativa. En les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la porció

ambdues parts contractants, abans de la seva execució o ocupació, convinguin per escrit els imports

d'edifici que ha de ser assegurada i la seva quantia, i si gens es preveu, s'entendrà que el

totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats emprar i els

segur ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. Els riscos assegurats i les

augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats

condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de

contractades. Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte Tècnic introdueixi

contractar-los, en coneixement del Promotor, a fi de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o

innovacions que suposin una reducció apreciable en els

objeccions.

imports de les unitats d'obra contractades.
ARTICLE 60:
ARTICLE 58:
Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén a la conservació de l'obra durant el termini
Quan per qualsevol causa anés menester valorar obra defectuosa, però acceptable segons el

de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel promotor, l'Arquitecte Tècnic, en

parer de l'Arquitecte Tècnic de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després

representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui a la guarderia, neteja i

d'escoltar al Contractista, el qual haurà de conformar-se amb aquesta resolució, excepte el cas que,

tot el que anés menester per a la seva bona conservació, abonant-se tot això per compte de la

estant dintre del termini d'execució, prefereixi demolir l'obra i refer-la conformement a condicions,

contracta. A l'abandonar el Contractista l'obra, tant per bona terminació de les obres, com en el cas

sense excedir d'aquest termini.

de resolució del contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que l'Arquitecte
Tècnic fixi, tret que existeixin circumstàncies que justifiquin que aquestes operacions no es realitzin.
Després de la recepció provisional de l'obra i en el cas que la conservació de l'edifici corri càrrec del
Contractista, no haurà d'haver en ell més eines, útils, materials, mobles, etc., que els indispensables

ARTICLE 59:

per a la seva guarderia i neteja i per als treballs que calgués executar. En tot cas, ocupat o no l'obra,
està obligat el Contractista a revisar i reparar l'obra, durant el termini de garantia.
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de presupuestos para el año 2003. Modifica la disposición adicional segunda sobre la
obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos
en la construcción.
ARTICLE 61:

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del estado (BOE núm. 313, 31/12/2001).
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Llei

Quan durant l'execució de les obres ocupi el Contractista, amb la necessària i prèvia

de pressupostos per a l'any 2002. Conté l'article 82 que afegeix un nou epígraf dins

autorització del Promotor, espais de l'edifici o faci ús de materials o útils pertanyents al mateix, tindrà

l'apartat a) del núm. 1 de l'article 3 de la LOE, epígraf a.4). Facilitació per a l'accés dels

obligació de reparar-los i conservar-los per a fer lliurament d'ells a la terminació del contracte, en

serveis postals, mitjançant la dotació de les instal·lacions apropiades per al lliurament

perfecte estat de conservació, reposant els quals s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització

dels enviaments postals, segons disposa la seva normativa específica.

per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se

En el cas que a l'acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués

refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificació.

complert el Contractista amb el previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Promotor a costa

Instrucció de 11 de septiembre de 2000, de la Direcció General del Registro y del

d'aquell i a càrrec de la fiança o retenció.

Notariado (BOE núm. 227, 21/09/2000).
Ley de Ordenación de la Edificació. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del
estado
(BOE núm. 266, 06/11/1999)

1.4 CONDICIONS LEGALS I NORMES

Modificación de los Decretos 462/1971, de 11 de marzo, y 469/1972, de 24 de febrero,
referentes a la direcció de obras de edificación y cédula de habitabilidad.

ARTICLE 62:

Real Decreto 129/1985, de 23 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
(BOE núm. 33, 07/02/1985)

Les condicions Legals (Adjudicació, responsabilitats, terminis, etc.) haurien de quedar
estipulades en els contractes Constructor – Promotor i Direcció facultativa – Promotor.

Certificado final de direcció de obras. Orden de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la
Vivienda (BOE núm. 35, 10/02/1972)
Normas sobre el libro de órdenes y asistencias en obras de edificación.
Orden de 9 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 144, 17/06/1971)

PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES

* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE núm. 176, 24/07/1971)

Código Tècnic de la Edificació.

Normas sobre redacción de proyectos y direcció de obras de edificación.

Real Decreto 314, de 17 de març de 2006, del Ministerio de Vivienda

Decreto 462, de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de la Vivienda

(BOE núm. 74, 28/03/2006)

(BOE núm. 71, 24/03/1971) (C.E. - BOE núm. 160, 06/07/1971)

Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21 de 14

SEGURETAT I SALUT AL TREBALL DE LA CONSTRUCCIÓ

de febrer de 2006, del Departament de la Presidència

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de

(DOGC núm. 4574 - 16/02/2006) (C.E. - DOGC núm. 4678 - 18/07/2006)

exposición al amianto. Real Decreto 396, de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la

Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de la Jefatura del estado

Presidencia

(BOE núm. 313, 31/12/2002) (C.E. - BOE núm. 81, 04/04/2003)

(BOE núm. 86, 11/04/2006)

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social. Resolució TRI 1627/2006, de 18 de maig de 2006 del
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Departament de Treball i Indústria (DOGC núm. 4641, 25/05/2006)

*Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

* Correcció d'errades. (DOGC núm. 4644, 30/05/2006)

(BOE 274, 13/11/2004)

Código Tècnic de la Edificació. Annex II: Documentació del seguiment de l'obra.

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de

Real Decreto 314, de 17 de març de 2006, del Ministerio de Vivienda

seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i

(BOE núm. 74, 28/03/2006)

delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut.

Conveni col.lectiu provincial.

Decret 399 de 5 d'octubre, del Departament de Treball i Indústria (DOGC 4234,

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de

07/10/2004)

construcción. Real

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256,

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

25/10/1997)

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y

(BOE núm. 27, 31/01/2004)

Asuntos Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006)

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17

frente al riesgo eléctrico. Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la

de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1997)

Presidencia (BOE núm. 148, 21/06/2001)

* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados

Asuntos Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998)

con la exposición a agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y

abril, del Ministerio de la Presidencia

Asuntos

01/05/2001)

Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

agentes cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia(BOE núm. 52,

Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997)

01/03/2002)

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia

* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia

(BOE núm. 145, 17/06/2000)

(BOE

* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

núm. 106, 04/05/2006)

(BOE núm. 82, (05/04/2003)

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas

con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la

de trabajo temporal. Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y

Presidencia (BOE núm. 60, 11/03/2006)

Asuntos Sociales (BOE núm. 47, 24/02/1999)

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener

derivadosBo que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Real

de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998)

Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de

(BOE núm. 265, 05/11/2005)

los trabajadores en las actividades mineras. Real Decreto 1389/1997, de 5 de

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los

septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240, 07/10/1997)

trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores

Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997)

de equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del

(BOE núm. 104,
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Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997)

31/07/1973)
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971)

(BOE núm. 97, 23/04/1997)

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

* Derogación del Capítulo III, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, de

(BOE núm. 97, 23/04/1997)

13/11/2004).

*Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de

* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356,

la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)

22/12/1953)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de

* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE núm. 235,

cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbar, para los trabajadores. Real

01/10/1966)

Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE

* Derogación de los artículos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 (BOE núm. 33, 02/02/1956)

núm. 97, 23/04/1997)

RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del

Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995)

Decret 21 de 14 de febrer de 2006, del Departament de la Presidència (DOGC núm.

Regulación

de

las

condiciones

para

la

comercialización

y

libre

circulación

4574 -16/02/2006) (C.E. - DOGC núm. 4678 - 18/07/2006)

intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm.
42, 24/02/1993)
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i
construccions a línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del
Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988)
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05,
07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970)
* Modificación de niveles y categorías de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972
(BOE
núm. 78, 31/03/1972)
* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191,
10/08/1972)
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182,
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-nª323

-nº 202

-nº173
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-nº 138

-nº38
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-nº 219

-nº189

- ITC-BT Reglamento Baja Tensión

-nº 115

-nº192

-nº 212

-nº 252

-nº 203
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CONCLUSIONS
La nostra percepció global d’un projecte, desprès d’acabar-ne aquest, ha variat
substancialment de la que teníem. Ambdós membres del grup portem anys treballant en varis
despatxos de l’àmbit de l’arquitectura però no havíem dut a terme un projecte complert d’inici a fi
en cap cas. Això ens ha fet topar amb una sèrie d’aspectes del projecte que no coneixíem, i
sobretot una visió global d’aquest.

Això ens ha fet aplicar tots els coneixement que hem après a la carrera, de la primera a
l’última assignatura, cosa que verdaderament ens ha agradat ja que no és fàcil treure-la
endavant i aquestes coses fan adonar-te que ha valgut la pena l’esforç.

D’altra banda, i com a contrapartida del punt anterior, aquest projecte ha fet aflorar mil
coneixements que no tenim, mancances que ens omplen i que fan mirar-te el món laboral amb
un cert respecte, i més en aquets temps on s’haurà de lluitar més fort que mai per tirar endavant.
De tota manera tant un com l’altre membre del grup em vist que ens agrada, que no ens vem
confondre i que fem i farem el que ens agrada.

Per últim, i més a nivell personal, l’estudi d’aquest tipus de tipologia edificatòria, la casa
de cos, ens ha aportat coneixements molt satisfactoris i sobretot ens ha fet mirar-nos amb uns
altres ulls totes les iniciatives d’arreu, com per exemple els projectes de Rehabimed, que
treballen per a mantenir tipologies minoritàries o fins i tot en perill de desaparèixer. A nivell local
sort de molts ajuntaments que, com poden, regulen les normatives per protegir-les.
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