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RESUM                                                                                                                                                                                        

 

El present projecte de fi de grau pretén avaluar, adequar i projectar la possibilitat de dur a 

terme un canvi d’us sobre un local existent en compliment i aplicació de la normativa vigent 

en l’actualitat. 

El local d’estudi es troba emplaçat en el carrer Benet Mercadé número 28 de Barcelona, dins 

del barri de la Vila de Gràcia, en el districte de Gràcia de Barcelona. La parcel·la on esta 

enclavat el local, segons la normativa urbanística metropolitana de Barcelona, és una zona 

12, zona de nucli antic, i s’ha mantingut i adaptat l’execució del projecte a aquesta 

normativa, tot i que no s’ha exhaurit la seva edificabilitat, ja que es podria arribar a edificar 

un edifici plurifamiliar de 5 habitatges, inscrits en planta baixa i planta primera, tenint en 

compte l’edificabilitat i la densitat de la parcel·la, i en l’estudi es realitza l’adaptació del local 

existent a habitatge unifamiliar. 

L’objectiu principal que persegueix el projecte és estudiar la viabilitat i totes les mesures a 

realitzar per dur a terme el canvi d’ús sobre un edifici existent aplicant els requisits de la 

normativa actual. L’ús final de la proposta és la adaptació del local a un habitatge unifamiliar.  

No havent tingut accés físic a l’interior del local, s’ha fet un supòsit de la possible estructura 

del local seleccionat tenint en compte l’any d’edificació i els mètodes constructius emprats 

en la època de construcció. A més, s’ha assumit que durant la seva vida útil, el local no ha 

sofert cap modificació o reforma. 

En la proposta s’inclouen canvis que permeten al nou projecte gaudir de 9 espais de 

diferents usos proveïts d’una il·luminació natural proporcionada per la projecció de 2 nous 

patis interiors que s’han dissenyat i encabit dins de l’estructura actual aprofitant els pòrtics 

existents. Aquests no suposen una sobrecàrrega a l’estructura, si no tot el contrari, ja que 

alleugeren el pes dels pòrtics. 

El present projecte es composa d’una Memòria Descriptiva, Memòria Constructiva i els seus 

Annexes que inclouen: la normativa aplicable, conjunt de plànols, el pressupost 

corresponent, un diagrama de Gantt, l’estudi bàsic de seguretat i salut, un estudi de mercat 

(taxació immobiliària) i tota la documentació tècnica necessària per a dur a terme la proposta 

de canvi. 

Una de les premisses que m’han dut a realitzar aquest tipus de treball de fi de grau, és la 

pèrdua de petits comerços dins dels barris i, per tant, la conseqüent degradació dels petits i 



          
Projecte executiu de canvi d'ús d'un local comercial a habitatge unifamiliar 

   C/ Benet Mercadé 28, 08012 - Barcelona 
     Joan Goicoechea Targarona 

mitjans locals que queden sense ús ni activitat durant períodes de temps prolongats, o molts 

d’ells en abandonament de petites parcel·les de terreny, a vegades poc edificables. 

A través d’un diagrama de Gantt s’ha fet un supòsit de la possible planificació de l’execució 

de l’obra i dels solapaments que podrien tenir les activitats que es generen del projecte. En 

el diagrama es pot observar que no hi ha grans solapaments d’activitats, ja que, al tractar-se 

d’un habitatge unifamiliar, es contempla que el volum de treball a realitzar es desenvolupi 

per un número d’operaris reduït. On s’han tingut més en compte els solapaments amb la 

resta d’activitats és en les ajudes al ram de paleta, ja que es fa el supòsit que aniran en 

paral·lel amb altres activitats que requereixin d’aquestes ajudes per les necessitats 

d’execució. 

Per tal de veure la viabilitat del present projecte de final de grau, com a exercici 

complementari, s’ha realitzat una taxació immobiliària per tal d’obtenir el valor tant actual, 

com el valor final un cop realitzada la reforma que contempla l’actual projecte. D’aquesta 

manera, s’han obtingut els valors, tant del sòl, com de les variants que es podrien despendre 

de l’execució o no del projecte.  

L’estudi s’ha realitzat a partir de mostres d’habitatges d’obra nova, per tal d’obtenir el valor 

residual del sòl d’habitatges, ja que és l’objectiu d’aquest projecte. L’estudi s’ha realitzat a 

partir de mostres d’habitatges en un estat de conservació nou o bé totalment reforma. A 

través d’aquestes mostres, s’ha calculat la repercussió del sòl mitjançant el mètode residual 

estàtic, obtenint amb aquest el valor €/m² del sòl per habitatges d’obra nova, i després fent la 

comparació amb les mostres d’habitatges d’obra nova o totalment reformats per obtenir el 

valor final de l’habitatge que es projecta en aquest treball final de grau. 

Addicionalment, s’ha realitzat el càlcul del sòl per locals comercials d’obra nova a través del 

mètode residual estàtic a partir de les mostres de locals nous o totalment reformats, obtenint 

així el valor del sòl per ús comercial. Mitjançant el mètode del cost, s’ha obtingut el valor del 

local en l’estat de conservació actual. Fent la comparació amb les mostres de locals 

comercials d’obra nova o totalment reformat, s’obté el valor que podria tenir si el local es 

reformes però no canvies la seva condició de local comercial. 
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SUMMARY 

 

This Final Degree Project aims to evaluate, adequate and project the possibility to develop a 

change of use of an existing property in compliance and implementation of the current 

regulation. 

The selected property is located in Carrer Benet Mercadé number 28 in Barcelona, inside of 

the neighbourhood of Vila de Gràcia, in the Gràcia district of Barcelona. The plot where the 

property is located, according to the metropolitan urbanistic regulation, is a zone 12, at the 

downtown area. The execution of the project has been maintained and adapted to this 

regulation. The floor area ratio is up to 5 flats per each of the two floors as a multifamily 

building; however this ratio has not been exhausted as the project proposes the adaptation of 

the property to one unique flat. 

The main target of the current project is study the viability and implementation of all 

measures to perform the change of use of an existing building applying all requirements 

stated in the current law. The final use of the proposal is the adaptation to a house for one 

family. 

Haven’t had access to the inside of the property, an assumption of the probable structure has 

been done. For this assumption, it has been taken into account the year of construction and 

the building methods of that time. Additionally, it has been assumed that during his life time, 

the property hasn’t been modified nor refurbished. 

In the proposal there are changes that allow the new project have 9 spaces for different use 

that are natural lightened by 2 new courtyards that have been designed and fitted into the 

original structure taking advantage of the existing porticos. These courtyards are not 

overloading the structure, but are lightening porticos. 

The present project is composed of one Descriptive Report, one Constructive Report and 

their relevant Appendixes. These include: applicable legislation, drawings, budget, Gantt 

chart, Safety and Health Basic Study, market valuation and all technical documentation 

needed to run the proposed modification. 

One of the premises that led me to do this Final Degree project is the loss of small 

commerce inside the neighbourhood and the consequent deterioration of small and medium 

properties that end unused and without activity for long periods of time, or moreover in a 

abandonment of small plots sometime hardly workable. 
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Through a Gantt chart, it has been done an assumption of the probable execution scheduling 

of the works and of the possible overlaps of activities generated from the project. In the chart 

it can be observed that there aren’t too many overlaps of activities because, being a house 

only for one family, it is foreseen that the work load to be done will be performed by a 

reduced number of builders. Where the overlaps have been considered mostly, is in the 

helps to builders because it is supposed that they will work in parallel with other activities that 

require these helps. 

In order to check the viability of the current Final Degree Project, as a complementary 

exercise, it has been done a property valuation so that we can obtain both, the current value 

and the final value after the proposed refurbishment has been done. By this way, it has been 

obtained the values of the plot and the different possibilities of the property. 

This study has been done from samples of new constructed houses so that we obtain the 

residual value of the plot as it is the target of this project. The study has been done from 

samples in a good conservation or totally refurbished. Through these samples it has been 

calculated the repercussion of the plot through the static residual method, reaching with it the 

value €/m² of the plot for new buildings. Afterword a comparison has been done with other 

new constructed buildings in order to have the final value of the affected house  

Additionally, the calculation of the plot as a commercial office has been done through the 

static residual method from samples of new properties or properties totally refurbished, 

obtaining by this the value of the targeted plot for commercial purpose. By using the cost 

method we have obtained the value of our property in the current status. Comparing with 

samples of new commercial offices we have obtained the value that our property could have 

if it would be refurbished without changing the commercial use. 
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1. INTRODUCCIÓ                                                                                                                             

 

Havent fet un estudi de diferents tipus de locals, i veient la diversitat i quantitat de locals 

trobats, es va optar per agafar un local significatiu per la seva situació propera a vies 

comercials. Sobre aquest local es va fer l’estudi de viabilitat, la consulta urbanística i l’anàlisi 

del mateix. 

El local seleccionat és un local existent que es troba al carrer Benet Mercadé número 28 del 

districte de Gràcia de Barcelona ciutat. Es va intentar tenir accés al mateix, però no va ser 

possible ja que es troba en desús. No obstant això, es va fer un supòsit del seu possible 

sistema de suport donades les seves dimensions i l’època de construcció, intentant ser el 

més realista possible. 

Es va definir el sistema constructiu en base a l’estudi de la planta del local. A partir d’aquest 

estudi es van fer diferents plantejaments de distribució fins a obtenir una que complís amb 

totes les exigències urbanístiques de la zona i els requisits del Decret 141/2012, el qual 

regula les condicions mínimes d’habitabilitat.  

Cal destacar la creació de dos nous patis interiors que proporcionen la ventilació requerida a 

les estances de l’habitatge, a l’hora que donen il·luminació natural i sensació d’amplitud a 

l’espai. Aquests dos nous patis s’han situat de manera estratègica per poder aprofitar els 

pòrtics ja existents i no encarir així en excés el pressupost. 

La proposta de reforma s’ha fet per poder donar cabuda a una família i a una zona 

d’aparcament fent complir el Decret 141/2012 d’habitabilitat. Aquest exercici ha servit per 

estudiar l’anomenat Decret i comprovar la seva complexitat a l’hora de definir una distribució 

funcional que donés cabuda a totes les estàncies pròpies d’un habitatge, incloent-hi noves 

obertures per ventilar. Totes les superfícies i espais de pas proposats s’han dissenyat tenint 

en compte els requisits en el Decret 141/2012. 
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2. MEMÒRIA                                                                                                                                                                                          

 

MG. DADES GENERALS 

 

MG 1. Identificació del projecte. 

Títol del projecte: Projecte executiu de canvi d’ús d’un local comercial a habitatge. 

Emplaçament: C/ Benet Mercadé 28, local, Barcelona - 08012 

Ref. Cadastral: 9238119DF2893G0001RS 

 

MG 2. Agents del Projecte 

Alumne: Joan Goicoechea Targarona 

Escola: EPSEB - UPC 

 

Figura MG 2.1: Emplaçament del local d’estudi 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

MD 1.  Informació prèvia: Antecedents i condicions de partida 

 MD 1.1 Descripció general de les premisses i condicions 

L’edifici on es realitza el projecte de canvi d’ús, és un local comercial en planta baixa sense 

ús ni activitat actualment. Es troba situat a Barcelona, dins la Vila de Gràcia, amb façana al 

carrer Benet Mercadé número 28, i consta d’una sola planta baixa. 

L’any de construcció aproximat és del 1900 (segons cadastre), encara que, veient l’estat 

actual de l’exterior, es pot intuir que la façana ha estat rehabilitada. Degut a que no s’ha 

tingut accés a l’interior de la finca, s’ha fet un supòsit de l’estat actual i una proposta de 

distribució tenint en compte les característiques i possibilitats de construcció. 

Segons l’estudi, es preveu que el seu sistema estructural estigui basat per pòrtics realitzats 

amb murs de càrrega. 

 

Figura MD1.1.1: Façana actual 
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Figura MD1.1.2: Façana actual 

 

Figura MD1.1.3: Façana actual 
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MD 1.2 Marc legal 

EL planejament vigent al terme municipal de Barcelona és el “Pla territorial metropolità de 

Barcelona”, 1976/477/B Pla director urbanístic, amb data de publicació 12/05/2010. 

 

MD 2. Descripció del projecte 

MD 2.1 Programa de necessitats i descripció general 

Les necessitats expressades en el projecte, segons pròpia decisió són: 

En primer lloc, fer una nova distribució mantenint l’estructura actual i, per tant, adaptant les 

necessitats funcionals a l’antiga estructura de murs de càrrega. 

En segon lloc, crear noves obertures per tal d’il·luminar les diferent zones i dependències de 

la nova distribució, ja sigui, per complimentar el decret d’habitabilitat, com per donar més 

llum natural al nou habitatge. 

Tenint en compte la zona on ens trobem, es va plantejar un aparcament dins de l’habitatge. 

En aquesta zona del districte no existeixen places d’aparcament publiques suficients per 

cobrir la demanda d’aparcament. 

D’aquesta manera, mantenim la distribució d’obertures en façana, però donant-li uns nous 

usos a les  obertures ja existents i a la vegada transformant la façana amb pocs recursos en 

una façana més actual i disposada de forma que afegís valor a l’habitatge. 

La nova distribució de l’habitatge aconsegueix encabir un total de 4 persones amb la 

possibilitat de convertir un dels espais en un dormitori doble amb la que s’augmentaria a 6 el 

total de persones que podrien habitar la nova planta. 

Amb la nova distribució es crea un circuit que comprèn, l’entrada amb vehicle privat per 

l’accés superior del carrer a la zona d’aparcament, i, per l’accés més inferior de carrer, 

l’entrada per vianants. Es té doble accés a l’interior de l’habitatge ja que des de la zona 

d’aparcament es comunica directament a la zona de dia. A demés, dins de la zona 

d’aparcament trobem situada la zona de maquinaria 

(rentadora/assecadora/caldera/acumulador), que ventila directament a un dels patis creats 

amb la nova distribució.  
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En la zona de dia trobem l’estar-menjador de l’habitatge des d’on podem accedir, mitjançant 

un distribuïdor il·luminat per un pati de nova creació, a la zona de nit. 

També, des de la zona de dia accedim a la cuina, separada dels dormitoris a través del pati 

de llums del distribuïdor. Des de la cuina també tenim accés directe a la zona de nit, ja que 

aquesta desemboca en una zona posterior amb ús d’estudi, però que en qualsevol moment 

podem tancar per habilitar com a dormitori doble. Des d’aquest espai polivalent accedim a 

un bany i a la zona de dormitori principal de l’habitatge, al que s’accedeix a traves d’un 

vestidor que desemboca directament al dormitori principal que compte amb bany propi. 

El nou habitatge consta d’aparcament, quartet de maquines, sala d’estar-menjador, cuina,  

distribuïdor, 2 dormitoris individuals, bany, zona d’estudi+, dormitori principal amb vestidor i 

bany. 

A nivell constructiu, s’ha intentat mantenir tant l’estructura de murs de càrrega, com els 

sostres de volta catalana. S’han extradossat els tancaments a exterior per tal d’evitar 

possibles humitats per capil·laritat donades en aquests tipus d’habitatges. 
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MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 

municipals i d’altres normes. 

Local inscrit en el districte de Gràcia de Barcelona. 

Referència Cadastral : 9238119DF2893G0001RS 

Clau urbanística 12, zona de nucli antic: subzona I de substitució de l’edificació antiga. 

Amplada de carrer 5,80m (tipus A < 8m): Alçada reguladora màxima 7,55m, poden edificar 

planta baixa i una planta pis. 

Fondària edificable 11,00m. 

Segons la normativa, l’edificació actual podria augmentar el volum construint una planta pis 

amb una fondària d’onze metres. 

L’edificabilitat màxima amb aquest supòsit seria de : 

162,55 m² x 2 plantes = 325,10 m² 

325,10 m² / 80 m² = 4,06 

Per tant, per densitat podria tenir fins a 5 vivendes. 
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Figura MD1.2.1: Plànol urbanístic 
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MD 2.3 Programa funcional  

A continuació es fa una descripció de les principals característiques que es donen en aquest 

habitatge. 

L’habitatge es desenvolupa en una sola planta. En aquesta planta a nivell de carrer és on 

trobem una zona amb ús d’aparcament i la zona d’habitatge, unides ambdues. La coberta 

serà plana invertida catalana, amb un pendent màxim del 3%, tal  i com és en l’actualitat. 

En el disseny de la nova distribució es considera el compliment del Decret 141/2012 en el 

qual es regulen les “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 

d’habitabilitat”. L’alçada lliure de la planta baixa s’adaptarà en cada cas a la zona de 

l’habitatge on ens trobem, essent la part més baixa de 3.00m i 4.45m a la part més alta. Es 

podrà reduir l’alçada en banys fins a 2.50m d’alçada mitjançant fals sostre, a criteri de la DF. 

El programa funcional previst és per 4 persones:  

(és podrà ampliar amb 2 persones més) 

Dormitori    - 13.33 m² (>8 m²) = 2 persones 

Dormitori 1 -  9.39 m² (>6 m²) = 1 persones 

Dormitori 2 – 9.00 m² (>6 m²) = 1 persones 

Zona Estudi+ - 29.82 m² (>8 m²) = 2 persones 

Habitatge: Aparcament, sala d’estar – menjador, cuina, distribuïdor, dormitoris (1 i 2), sala 

estudi+, bany, dormitori principal amb vestidor i bany. 
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MD 2.4 Descripció de l’actuació. 

1.- Treballs previs 

Abans de l’inici de les obres es necessari conèixer i cercar tots els serveis afectats (aigua, 

gas, electricitat, telèfon, clavegueram), per estar previstos de qualsevol eventualitat i evitar 

riscos i accidents innecessaris. 

Es sol·licitarà a la companyia el tall si fos necessari de qualsevol dels subministraments i 

d’un comptador provisional d’obres elèctric. Tota la instal·lació constarà de les degudes 

proteccions i de la corresponent presa de terra. 

Per protegir l’accés a les persones alienes a l’obra, es col·locarà un rètol a l’entrada de 

l’obra i es mantindran el màxim de temps possible els tancaments actuals i en el moment 

oportú es tancarà l’accés amb un ballat provisional d’obra. Es tindran en compte les 

Ordenances Municipals (zona d’aparcament prohibit per càrrega i descàrrega, invasió de 

voreres, etc.) 

Es sol·licitarà a la companyia el corresponent comptador provisional d’obres pel 

subministrament d’aigua a l’obra, per dur a terme l’execució dels treballs. 

En cas de ser necessari la ocupació de la via pública per al dipòsit de runes, etc. Es 

sol·licitarà permís a l’ajuntament del districte. 

 

2.- Sustentació 

Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns: 

Pel que fa als condicionants amb les edificacions veïnes, el nostre local ja limita amb altres 

edificacions i es mantindran les parets mitgeres, així com les fonamentacions de suport , 

només s’actuarà en les parets mitgeres des de l’interior de la nova construcció. 

Per aquest motiu no es preveu cap interacció que pugui afectar a les fonamentacions de les 

edificacions veïnes. 

Tant mateix, la direcció facultativa, abans de l’inici de l’obra realitzarà una comprovació dels 

habitatges veïns, per tal de valorar els condicionants derivats de les edificacions i serveis 

limítrofs a la construcció. De la valoració d’aquests condicionants se’n derivaran les 
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oportunes mesures per adequar el procés constructiu i si és el cas les característiques de 

l’actuació a realitzar. 

 

3.- Estructura 

Es preveu l’obertura de dos patis de llum els quals no afectaran estructuralment a la 

sustentació de la construcció, ja que es situen en zones prèviament estudiades, entre els 

pòrtics, alliberant aquests de càrregues, i per tant millorant la seva capacitat estructural. 

Un cop degudament estintolades i apuntalades les zones afectades, es realitzarà l’actuació 

de les obertures. 

 

4.- Envolvent, compartimentació i acabats 

De forma genèrica, a continuació es descriuen les característiques fonamentals dels 

sistemes. 

Soleres 

Es realitzarà una revisió de la solera de formigó armat existent i si s’escau es faran els 

tractaments adequats en aquests tipus d’elements (sanejament formigó, passivació armat, 

imprimació d’aïllaments, etc.) 

Façanes 

Les façanes aniran extradossades des de l’interior de l’habitatge mitjançant plaques de guix 

tipus sandwich amb aïllament. 

Es canviarà l’obertura de la porta d’accés a la zona d’aparcament per tal d’encabir els 

comptadors pertinents dels subministraments contractats, d’aquesta manera la porta es 

redueix en un metre, deixant una obertura de 4 metres d’amplada per al seu accés. La porta 

utilitzada pel tancament de la zona d’aparcament és del tipus lliscant per la part superior i 

escamotejant-se en el sostre de l’interior de l’aparcament, d’aquesta manera s’evita 

qualsevol interrupció en la línea de façana. 

D’altra banda el tancament de façana en la part inferior de la construcció es modificarà 

totalment per tal de encabir-hi la porta d’accés a l’habitatge així com finestrals a mode de 
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lluernari amb els vidres amb tractament translúcid per donar major privacitat a l’interior de 

l’habitatge. 

Cobertes 

La coberta és plana transitable. En la proposta es manté per la seva part exterior, a falta 

d’una revisió exhaustiva de possibles filtracions i manteniment general de l’acabat exterior 

d’aquesta. Es mirarà la seva impermeabilitat i estanquitat per possible filtracions i 

desconeixement del seu manteniment. Ees pressuposa un estat òptim amb petites 

reparacions puntuals en zones conflictives o zones de nova creació com embornals i juntes 

perimetrals dels nous patis. 

Compartimentacions interiors verticals 

Per a les compartimentacions interiors verticals (envans), tenint en compte que molts d’ells 

són de nova creació, es resoldran a base de plafons lleugers prefabricats de guix tipus 

“Pladur”, amb aïllament acústic a l’interior de fibra de fusta. Les plaques tindran diferent gruix 

i tipologia en funció de la seva ubicació (cambres humides, dormitoris, sales...). 

Compartimentacions interiors horitzontals 

Les compartimentacions interiors horitzontals (fals sostres) es resoldran a base de plafons 

de guix amb aïllament tèrmic i acústic. Les plaques tindran diferent gruix i tipologia en funció 

de la seva ubicació (cambres humides, dormitoris, sales...). 

Acabats 

Els paviments, els acabats de sostres i paraments seran els següents: 

-Plaques de guix tipus “Pladur”, pintat amb pintura plàstica a excepció de banys i cuines. 

-Revestiments verticals hidròfugs de pintura en zones de paraments verticals fins al sostre 

de banys i cuines. Es garantirà que en els banys, les zones de dutxa tindran les seves 

parets impermeabilitzades fins una alçada de 2.10 m mitjançant un alicatat ceràmic o similar. 

Pel que fa a la cuina, sobre els mobles es col·locarà uns sobres tipus “Silestone”, que també 

s’aplicarà a la paret en una franja d’uns 60cm d’alçada. 

- A la cuina l’acabat de les zones impermeables es resol amb “Silestone”. La superfície de 

qualsevol element situat a menys de 30 cm dels límits de l’espai d’emmagatzematge 

immediat de residus és impermeable i de fàcil neteja.  
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-Cel ras de placa de fibra de guix, pintat amb pintura plàstica, a les cambres humides. 

-Els paviments interiors de l’habitatge seran de gres porcellànic imitant parquet (Marazzi – 

treverkmore Almond). La seva col·locació es farà sobre el suport sec i amb una baixa 

humitat per que s’adhereixi correctament, s’utilitzarà una pasta tipus “Weber”, pentinada 

amb paleta dentada per la seva regularització. 

Treverkmore Almond  Format: 20x120  Espessor: 10.5mm. 
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Característiques Tècniques Treverkmore 

(http://www.marazzi.es/mrz/prodotti/documenticollezioni/treverkmore_technicalfeatures.pdf) 
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En la zona d’aparcament s’aplicarà formigó fratassat amb junta de dilatació per absorbir 

possibles moviments. 

 

5.- Condicionament, instal·lacions i serveis 

Criteris generals de les instal·lacions a l’edifici 

En l’estat actual ja disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat, telefonia i 

clavegueram. 

S’ha previst que l’habitatge estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 

-Subministrament de servei d’aigua, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica, 

televisió terrestre i radiodifusió sonora): 

-Evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

-Sistema de ventilació mecànica amb recuperació de calor. 

-Calefacció de gas, mitjançant radiadors d’alumini. 

-Instal·lació d’aigua calenta sanitària. 

-Instal·lació de plaques solars per aigua calenta sanitària. 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetrà satisfer els requisits del CTE i de la 

resta de normativa d’aplicació. 

A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la 

transmissió de nivells de soroll i vibracions, en compliment del DB HR. 

En la façana de l’habitatge es situaran els armaris amb les connexions dels serveis d’aigua, 

electricitat, telecomunicacions i gas, així com dels seus comptadors. 

La xarxa d’evacuació anirà encastada sota del paviment i es deixaran les arquetes de 

registre i sifòniques necessàries pel correcte manteniment de la instal·lació. 

A l’entrada de l’habitatge, en la zona d’aparcament, es col·locaran les claus de pas i quadres 

de comandaments i control de l’usuari. La distribució interior horitzontal dels diferents serveis 

es farà per el extradossat dels murs i envans interiors, i per el forjat inferior de l’habitatge. 
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Recollida i evacuació de residus 

Es preveuen els espais necessaris per a la recollida i evacuació de residus de l’habitatge per 

tal de satisfer l’exigència bàsica HS-2. Segons les exigències de l’ordenança municipal de 

residus es garanteixen els paràmetres que determina el DB HS-2 així com les 

especificacions del D.21/2006 de Criteris ambientals i d’Ecoeficiència en els edificis. 

El sistema municipal de recollida d’escombraires és mitjançant contenidors de carrer de 

fases selectives, i es preveu l’espai d’emmagatzematge al mateix habitatge. Les 

característiques i superfícies són les següents: 

Espai d’emmagatzematge immediat dels habitatges: 

Els espais destinats a matèria orgànica i envasos lleugers es disposen a la cuina i l’alçada 

del punt més alt és ≤ 1,20 m. L’alçada de les superfícies de qualsevol element situat a 

menys de 0,30m dels límits de l’espai d’emmagatzematge serà impermeable i fàcilment 

rentable. 

Capacitat d’emmagatzematge (C) [dm³] per a cada fracció, en funció de: 

Coeficient 

d’emmagatzematge (CA) en 

dm³ per ocupant i per fracció 

(paper/cartró) 

Matèria 

orgànica 

Envasos 

lleugers 
Vidre Varis 

10.85 3.00 7.80 3.336 10.50 

 

Nombre d’ocupants de l’habitatge (Pv) : 6 usuaris 

C=CA· Pv amb un volum mínim de 45 dm³ i una superfície en planta de 0,30m x 0,30m per a 

cada fracció, (45 x 5 = 225 dm³) que supera àmpliament el volum de 150 dm³ per a les 5 

fraccions que especifica del D. 21/2006 d’Ecoeficiència. 

Subministrament d’aigua 

La instal·lació de fontaneria donarà servei a l’habitatge. El subministrament serà directe de 

la xarxa pública amb comptador situat a la façana de l’habitatge. L’habitatge disposarà 

d’aigua freda i calenta que alimentarà el següents equips: lavabo, dutxa i inodor dels banys, 

aigüera de la cuina i preses d’aigua dels patis. 
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Es deixarà una presa d’aigua freda i una altra de calenta per l’alimentació de la rentadora i 

rentavaixelles per tal de que aquests equipaments puguin ser bitèrmics. 

Les dimensions del comptador són d’acord a les especificacions fixades per la companyia 

subministradora i permetran efectuar amb normalitat la seva lectura, així com els treballs de 

manteniment i conservació. Es garantirà la seva ventilació així com el seu desguàs per 

gravetat a la xarxa de sanejament. 

La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i 

d’altres reglamentacions, en quant a: 

-Qualitat d’aigua 

-Proteccions contra retorns 

-Condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 

-Manteniment 

-Estalvi d’aigua 

En les següents condicions: 

Qualitat de l’aigua: Els materials i el disseny de la instal·lació garantiràn la qualitat de 

l’aigua subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents 

elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida útil de la instal·lació. 

Protecció contra retorns; Es disposaran de sistemes antiretorn. S’estalviaran 

discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament d’aigua i les seves 

d’evacuació, així com entre les primers i l’arribada de l’aigua als aparells i equips de 

la instal·lació. 

Condicions mínimes de subministrament als punts de consum: 

Cabals instantanis mínims: (Aigua freda i calenta) 

  Q ≥ 0,10 l/s             rentamans, inodor 

  q ≥ 0,15 l/s             rentavaixelles, aixeta aïllada 

  q ≥ 0,20 l/s             dutxa, banyera < 1,40 m aigüera i rentadora      

                                                     domèstica, safareig,  evocador 
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  q ≥ 0,30 l/s             banyera ≥ 1,40 m 

 

  Pressió: 

  Pressió mínima: Aixetes, en general         P ≥ 100 kPa 

  Escalfadors         P ≥ 150 kPa 

Pressió màxima: Qualsevol punt de consum         P ≥ 500 kPa 

Manteniment: Es farà possible el buidat de qualsevol tram de la xarxa. Els locals on 

s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tindran les dimensions suficients. 

Es garantirà l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones comunes. 

Estalvi d’aigua: Es disposaran de comptadors divisionaris per cada unitat de consum 

individualitza-ble. Les cisternes dels inodors disposaran de mecanismes d’estalvi 

d’aigua.  

Evacuació d’aigua 

La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les 

pluvials de l’habitatge, conduint-les a la xarxa separativa municipal i evitant l’entrada dels 

gasos de la instal·lació als locals amb la col·locació de taps hidràulics. La instal·lació es 

dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i d’altres 

reglamentacions en quant a: 

-ventilació 

-traçat 

-dimensionat 

-manteniment, 

En les següents condicions: 

Ventilació: Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels  gasos i 

garanteix el correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat: El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües 

residuals i dels residus evitant-ne la retenció. 
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Dimensionat: La instal·lació es dimensionar per a transportar els cabals previsibles 

en condicions segures. 

Manteniment: Es dissenya de forma que siguin accessible. 

Es deixa constància que el carrer Benet Mercadé disposa de xarxa de recollida separativa 

de les aigües residuals. 

Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació 

1. Subministrament elèctric 

La instal·lació d’electricitat donarà servei a l’habitatge, al garatge i als patis. El 

subministrament és directe de la xarxa pública amb potencia suficient, en Baixa Tensió, 

sense necessitat de disposar de centre de transformació i amb comptador empotrat a la 

façana de l’habitatge. El comptador s’ubicarà a l’armari exterior, en zona de fàcil i lliure 

accés i amb un espai lliure d’1,50 m davant. Les seves dimensions són d’acord a les 

especificacions de la seva normativa i a les de la companyia subministradora i permetran 

efectuar amb normalitat la lectura, així com els treballs de manteniment i conservació. Es 

garantirà la seva ventilació i s’evitaran possibles inundacions. El seu comportament al foc 

serà E-30. 

La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteix la 

potència i estabilitat necessària pel correcte funcionament dels diferents usos de l’edifici en 

condicions se seguretat. 

L’habitatge disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 

volts de l’alimentació monofàsica i 230/400 volts en alimentació trifàsica), garantint la 

seguretat de les persones i dels bens, i assegurant el normal funcionament d’altres 

instal·lacions i serveis. 

 

2. Instal·lació d’il·luminació 

Es consideren els requisits al CTE (RD 314/2006) en el DB SU “Seguretat d’Utilització” i en 

concret la seva Secció 4 “Seguretat enfront el risc causat per a il·luminació inadequada”, i 

les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència. 
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Telecomunicacions 

L’habitatge disposarà dels serveis de Telefonia bàsica (TB)  i de Televisió terrestre i 

Radiodifusió terrestre – analògica i digital – (RTV).  Pel que fa a la televisió i radiodifusió 

sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació haurà de permetre la distribució de senyals, 

però no es col·locarà cap antena per a les infraestructures de telecomunicacions, tot i que es 

preveurà tota la instal·lació necessària per al seu funcionament.  

Sistemes de ventilació 

L’habitatge disposarà d’un sistema de ventilació mecànic amb renovació de l’aire interior i 

recuperació de calor. Es satisfarà l’exigència bàsica HS 3 de Qualitat de l’aire interior, 

mitjançant l’aportació d’aire exterior i l’expulsió de l’aire contaminat. La extracció dels bafs de 

cocció de la cuina es realitzaran per mitjà d’una campana de recirculació, amb filtratge dels 

bafs i expulsió de l’aire ja filtrat de nou a l’estança. Es reforçarà la renovació de l’aire en la 

zona de la cuina amb la instal·lació de conductes d’extracció complementaris en aquesta 

zona. La extracció dels aires viciats dels banys i la renovació d’aire també es farà per mitjà 

d’aquest sistema. 

L’habitatge disposarà d’un sistema de ventilació mecànica que proporcionarà els cabals 

d’aire que s’indiquen a continuació. Garantirà la circulació de l’aire des dels locals secs fins a 

l’extracció pels locals humits. La sala i les habitacions tindran obertures d’admissió d’aire 

exterior i la cuina i els banys, obertures d’extracció dels aires viciats. 

Cabal mínim de ventilació de l’habitatge; 

 Admissió d’aire exterior: 

  -Dormitoris          5 l/s persona 

  -Sala         3 l/s persona 

 Extracció de l’aire viciat fins a la coberta: 

  -Banys _ 15 l/s local 

  -Cuina _ 2 l/s m² 

  -8 l/s locals (si hi ha aparells de combustió) 
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No serà necessari cap instal·lació d’evacuació de productes de la combustió de les calderes. 

En el projecte d’execució es definirà el sistema de ventilació amb recuperació de calor 

conforme a l‘estàndard d’eficiència energètica “passive house”. 

Instal·lacions tèrmiques 

El projecte preveu que l’habitatge disposi de calefacció per mitjà de caldera de gas, ubicada 

en la zona del safareig, contigua a la zona d’aparcament, i un equip de producció d’aigua 

calenta sanitària, com a energia renovable equivalent a les plaques solars tèrmiques 

exigides pel CTE DB HE-4. Les instal·lacions es dissenyaran de forma que garanteixi les 

exigències bàsiques HE-2 “Rendiment de les instal·lacions tèrmiques” i HE-4 “Contribució 

solar mínima per a la producció d’aigua calenta sanitària” i el Decret d’Ecoeficiència.  

Les instal·lacions tèrmiques compliran les exigències tècniques de benestar i higiene, 

eficiència energètica i seguretat que estableix el RITE 07 (RD 1027/2007). 

1. Instal·lació de calefacció 

La instal·lació per calefacció prevista, es composa d’una caldera d’alta eficiència energètica, 

ubicada en el safareig de l’habitatge, Chaffoteaux model Pigma Green 25FF, presenta 

microacumulació, i es una caldera preparada per instal·lacions solars i de classe 5 baix NOx 

(apte RITE), amb radiadors d’aigua on sigui necessari. 

Confort Sanitari 

• Prestacions d’aigua sanitària ***, nivell màxim previst per la norma EN 13203. 

• Caudal de 14,5 a 19,3 l/min. con ΔT = 25ºC. 

• Producció de ACS controlada per turbina modulant per donar resposta a les 

necessitats sense temps d’ espera i a temperatura constant, inclús en les  

extraccions molt reduïdes. 

• Funció confort on/off programable. 
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Confort en Calefacció 

• 4 estrelles de rendiment de combustió segons la norma EN92/42. 

• Alt rang de modulació de 20% a 100%. 

• Bomba d’alta eficiència amb modulació continua (menor 

 consum energètic, millor confort acústic). 

• Compatible amb protocol de comunicacions EBUS2 (solar, mòduls hidràulics, 

accessoris regulació modulats). 

• Cremador modulant de prebarreja total i intercanviador d’acer inoxidable. 

• Funció SRA: regulació automàtica de la caldera en funció de les necessitats 

de calefacció. 

• Display LCD retroil·luminat amb visualització: historial, autodiagnóstic, temperatures 

de funcionament. 

 

Confort d’ús i d’instal·lació 

• Compatible amb Expert Control. 

• Noves connexions elèctriques intuïtives. 

• Posada en marxa més fàcil: accés directe a funció purgat automàtic y regulació 

de combustió. 

• Manteniment més fàcil: tots els components són accessibles per davant. 

 

Estalvi d’energia i Respecte amb el Medi Ambient 

• Fins un 25% d’estalvi energètic combinat con el Expert Control i la funció SRA. 

• Fins un 35% d’estalvi energètic combinat amb el Expert Control, la funció SRA, 

sonda externa terra radiant. 

• Reducció de 40% de las emissions de CO2**. 

 

2. Instal·lació d’aigua calenta sanitària (ACS) 

En l’habitatge es preveu una producció instantània d’aigua calenta sanitària a partir de la 

caldera. Aquest sistema és un complement de la instal·lació de plaques solars tèrmiques. 
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3. Incorporació d’energies renovables per a producció d’ACS(justificació HE-4) 

Tal i com s’ha justificat, i complint amb el HE-4 i el Decret d’Ecoeficiència, a l’utilitzar un 

sistema d’energies renovables alternatiu, energia solar per plaques tèrmiques. 

 

Solució Solar per ACS 

• 30colectors marca CHaffoteaux, model Zelios XP 2.5-1 

• Fins a 2000 litres d’acumulació amb un acumulador model Elionax CDZ. 

 

Instal·lacions de protecció contra incendi 

Es comprovarà que l’habitatge estigui protegit amb un hidrant d’incendi, per a l’ús dels 

bombers, situat a la via pública a menys de 100 m de la façana accessible, donant 

compliment al D. 241/94 de Condicions urbanístiques i de protecció en cas d’incendi 

complementàries de la NBE-CPI/91. 
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MD 2.5 Relació de superfícies útils i construïdes 

 

 

 Id. Descripció Sup. Útil 

HABITATGE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Dormitori principal 
Bany dorm. 

Vestidor 
Zona estudi+ 

Bany 
Passadis 

Dormitori 1 
Dormitori 2 

Sala d’estar/menjador 
Cuina 
Pati 1 
Pati 2 

Safareig 
Aparcament 

13,33 m² 
5,13 m² 
5,28 m² 

29,82 m² 
5,13 m² 
5,70 m² 
9,39 m² 
9,00 m² 

32,06 m² 
11,81 m² 
13,35 m² 
9,00 m² 
3,18 m² 

28,31 m² 

 

TOTAL SUPERFÍCIES ÚTILS 

HABITATGE                                              158,14 m² 

PATIS                                              22,35 m² 
TOTAL SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES 

LOCAL                                             199,81 m² 
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

A continuació es desenvolupen els diferents sistemes existents en l’habitatge que són 

objecte d’estudi en aquest projecte, on es determinen elements i materials. 

 

Treballs previs 

 -Enderrocs: 

Els enderrocs es realitzaran amb mitjans manuals i petits compressors elèctrics. 

S’enderrocarà, segons projecte, les zones que per la nova distribució o necessitats 

constructives es vegin afectades, així com les zones d’estudi, que per causes de 

conservació o manteniment s’hagin vist afectades i necessitin de treballs específics. 

Es procurarà que l’enderroc sigui el més controlat possible i poder aprofitar/recuperar el 

màxim d’elements constructius. Es tindrà especial cura amb aquells elements que puguin 

tenir un valor estètic i patrimonial, sobre tot a nivell de façana. 

Per la seva execució es prendran totes aquelles mesures que es considerin necessàries 

segons criteris de la DF, per tal de complir amb els criteris de seguretat i salut preestablerts. 

Tots els enderrocs es faran manualment amb la maquinaria adequada segons tipologia. 

Enderrocs horitzontals: 

Es preveu l’enderroc del paviment existent així com la possibilitat de la solera, segons estudi 

fet per la DF, es requerirà o no el seu enderroc si la zona es troba en mal estat així com, en 

les zones que per la necessitat de pas de noves instal·lacions ho requereixi. 

Si es necessari es retirarà tot el paviment existent i es valorarà la possibilitat de repicar la 

solera existent, en el cas que es veies afectada o amb símptomes clars de mal estat. En 

aquest cas, es procedirà al seu repicat i sanejat, tenint especial cura amb l’armat, que si fos 

necessari es passivarà o es substituirà en les zones que ho necessiti. 

Enderrocs verticals: 

Es preveu l’enderroc dels paraments verticals requerits segons projecte, ja sigui per la 

creació de noves obertures o bé per la supressió d’elements en l’estat actual. 
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La totalitat de les obres d’enderroc queda definida en l’annex de plànols de projecte, 

concretament en el plànol N002. 

 

Sistema de sustentació 

- Sistema de sabates de cimentació. 

El projecte no intervé en l’apartat de cimentació ja que no es modifica l’estructura ni 

s’augmenta el volum. 

 

Sistema estructural 

Es segueix amb el supòsit de l’estat actual de murs de càrrega sense modificar ni desplaçar 

aquesta estructura pels nous requeriments de l’habitatge. Es manté l’estructura actual. 

 

Sistema envoltant i acabat exterior 

El local actual no és un edifici catalogat, però per la seva distribució i elements 

d’ornamentacions es decideix mantenir majoritàriament tota la façana, exceptuant les 

obertures, que es modifiquen a conveniència del projecte. 

- Cobertes 

Es preveu el manteniment de la coberta a excepció de les noves obertures requerides en el 

projecte per encabir els patis de nova creació, que permetran la ventilació i il·luminació de 

les noves dependencies de l’habitatge. Així com de les noves obertures requerides per les 

instal·lacions. 

Es revisarà totalment la part de coberta no afectada i en el cas que fos necessari es preveu 

intervenir-les fos necessari per canvis de pendents entre el 1 i el 5 % a base de formigó 

cel·lular. Posteriorment, es col·locarà una lamina impermeable de tela asfàltica amb un vel 

de polipropilè per ambdues cares de la lamina. La unió de les diferents capes o lamines es 

realitzarà a base de temperatura mitjançant cremador de gas. Els solapaments tindran una 

longitud de 15 cm i es realitzaran en el sentit del flux de l’aigua per millor la seva estanquitat. 

Els remats amb els murets i trobades amb murs perimetrals es remuntarà fins a una alçada 
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no inferior a 20 cm. Les trobades amb les boneres es duplicarà la lamina, i es resseguirà el 

tub de drenatge per tal d’impedir filtracions en el forjat. 

Per a realitzar el revestiment del paviment s’aprofitaran les peces extretes que es trobin en 

bon estat i es substituirà les que estiguin deteriorades o hagin quedat inservibles. Es 

realitzarà un nou minvell a base de peces de rajol ceràmic de forma rectangular. De remat 

dels murets de coronació es disposarà d’un trencaaigües de rajol ceràmic de la mateixa 

tipologia que els utilitzats per la confecció dels minvells i el paviment, units per mitjà de 

morter de ciment. 

 

- Sostres 

S’aïllarà per l’interior del fals sostres tots aquells sostres que hagin quedat rebaixats, en 

banys, dormitoris i cuina. 

L’aïllament anirà disposat directament en les plaqués de guix emprades com a cel ras, tenint 

especial cura en les unions amb façanes i tancaments verticals.. 

 

- Façanes 

El tractament exterior de la façana es rehabilitarà per donar una imatge de bon estat. Per 

altra banda es re-acondicionaran les obertures exteriors, per donar accés per vianants a 

l’habitatge des de carrer  i es modificarà l’obertura de la zona d’aparcament reduint la seva 

amplada però donant el mateix tractament a la zona de nova construcció per tal de igualar 

les propietats del conjunt. 

Les noves obertures realitzades en la façana que dona pas a la sala s’efectuaran amb 

tancaments fixes d’alumini que garanteixin el trencament del pont tèrmic per mitjà d’inserció 

de poliamida en el seu interior. L’envidriament es realitzarà amb vidre translúcid de doble 

lluna de 8mm amb una cambra interior reomplerta amb gas d’argó e 16mm. 

Les noves obertures garantiran les exigències de la normativa d’eficiència energètica 

esmentada, no superant el valor de 3,3 W/m²Cº i tindrà una permeabilitat a l’aire no inferior a 

3. 
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Per l’accés a l’habitatge per la zona d’aparcament s’utilitzarà una porta automàtica de la 

marca MPA, escamoteja-ble al sostre de l’aparcament, per tal de que a l’hora de que la porta 

quedi totalment oberta no envaeixi en cap moment la zona exterior de carrer. 

La porta tindrà un tractament exterior de fusta massissa natural sustentada per guies 

perimetrals des de l’interior de l’aparcament, cosa que farà que des de l’exterior només sigui 

visible la porta de fusta sense cap tipus de muntant o marc. D’aquesta manera es garanteix 

la ventilació de la zona de vehicles sense l’ús de reixes o mecanismes visibles des de 

l’exterior. El motor de la porta estarà instal·lat a l’interior de l’aparcament i serà 

d’accionament remot o intern. 

En les zones interiors de les façanes, les haurem de diferenciar en la zona de la sala i 

d’aparcament, ja que en la zona de la sala es realitzarà un extradossat per l’interior amb 

aïllament tèrmic, acabat amb una placa de guix i subjectat per una subestructura de guies 

metàl·liques interna. En la zona de l’aparcament no rebrà cap tractament d’aïllament al no 

requerir que sigui un espai aïllat i s’enfoscarà i pintarà el seu interior. 

 

- Divisòries verticals 

Parets: 

Es mantindran les parets existents de 15 cm estructurals en la línia paral·lela a la façana, 

aquestes rebran noves obertures i ens altres trams es veuran prolongades mitjançant maó 

calat de 29x14x10 cm revestit per tal de crear nous espais i dependencies. Degut a les 

noves obertures creades en la nova distribució, s’haurà de col·locar noves llindes, aquestes 

estaran formades per perfils d’acer laminat S-275 JR recolzats sobre de daus de formigó 

HM-20/B/12/II o platines metàl·liques segons la necessitat. Tots els perfils vindran de taller 

amb una capa d’imprimació antioxidant.  

Les llindes de la porta del garatge es realitzaran amb perfils HEB-160. El perfils es 

recolzaran en els seus extrems a sobre de dos daus de formigó de 30x30x20cm situats en la 

paret de façana ja existent. 

Es realitzaran amb fàbrica de maó calat de 29x14x10 cm per a revestir per les dues cares, 

col·locat amb morter M5. 

Pe separar el garatge de la zona d’habitatge, es realitzarà un tancament de 15 cm format 

per un envà de maó foradat de 7,5 cm de totxana de 29x14x7,5 cm revestit per la part en 



          
Projecte executiu de canvi d'ús d'un local comercial a habitatge unifamiliar 

   C/ Benet Mercadé 28, 08012 - Barcelona 
     Joan Goicoechea Targarona 

contacte amb l’habitatge i un extradossat autoportant de guix laminat que inclou aïllament 

tèrmic en la cara interna de la zona d’aparcament.  

 

Paredons: 

Es preveuen paredons de 10 cm d’espessor realitzats amb panells sandwich de plaques de 

guix hidròfug prefabricat, subjectats per guies d’acer galvanitzat, específics per a zones 

humides, per tal de realitzar el tancaments de banys i cuines, donant cabuda al pas 

d’instal·lacions per el seu interior. En cap cas seran elements estructurals o de sustentació. 

Les juntes verticals entre els diferents panells es resoldrà amb cinta de guix especifica per a 

aquests tipus d’unions. En els encontres amb tancaments d’obra ceràmica es preveurà la 

col·locació d’espuma absorbent per tal de deixar possibles moviments sense afectar a 

l’acabat final o aparició de possibles fissures. 

 

Envans: 

Els envans divisors interiors de l’habitatge es realitzaran per mitja d’envans de plaques de 

guix laminat muntat sobre estructura de guies d’acer galvanitzat d’un gruix de 5cm. Les 

plaques seran del tipus estàndard per a zones seques. En el seu interior es col·locarà una 

llana de roca que reompli la totalitat del buit de l’envà. Els envans aniran atracats al cel ras 

en les zones que així ho requereixi. 

 

- Divisòries horitzontals 

Cel ras: 

En les zones de dormitoris, banys i cuines es dotarà d’un cel ras continu per a revestir, 

format per plaques de guix laminat del tipus estàndard en les zones seques i hidròfug en les 

zones humides, subjectat per un entramat d’acer galvanitzat. L’alçada de cada un del cel ras 

vindrà definit en projecte. 

Es preveu la col·locació sobre les plaques de guix del cel ras, d’un aïllament de llana de roca 

amb barrera de vapor i un vel de polietilè per la cara calenta del aïllament.  
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- Revestiments 

Revestiments horitzontals: 

L’habitatge estarà dotat integrament, d’un paviment porcellànic de forma rectangular 20x120 

e= 10,5mm col·locat a 3/4, de qualitat alta i amb un acabat tipus fusta de la casa Marazzi, 

model Treverkmore Almond, es muntarà sobre d’una capa d’aïllament de g=2mm amb pasta 

autonivellant i col·locat amb ciment cola. 

 Els socols es realitzaran amb la mateixa pesa d’un gruix de 5 cm i adherida amb pasta 

sobre suport vertical. Totes les peces estaran rejuntades amb beurada de color veig. 

En la zona d’aparcament, per tal d’assolir el pendent necessari, es realitzarà una solera de 

formigó HA-25/P/20/I de g = 20cm amb acabat de pols de quars.  

 

Revestiments verticals: 

Els revestiments dels paraments verticals de les zones seques de l’habitatge es realitzarà 

mitjançant pintura plàstica d’acabat llis, finalitzat amb una capa segelladora i dues d’acabat. 

La cuina tindrà un acabat ceràmic per darrera del mobiliari, de tipus “Silestone” entre 

mobiliari de cuina baix i alt i en les zones sense mobiliari tindrà un acabat de “Silestone” de 

60cm d’alçada i pintura plàstica fins a fals sostre. 

Les cambres higièniques tindran un acabat ceràmic, col·locat amb adhesiu i rejuntat amb 

beurada fins a 1.20m d’alçada i pintura plàstica fins a fals sostres. La zona de dutxa estarà 

protegida per un acabat ceràmic fins a 2.10 d’alçada.  

 

Impermeabilitzacions i aïllaments: 

Degut a l’antiguitat de l’edifici i a que ens trobem en una planta baixa, s’ha optat per la 

col·locació d’una làmina separadora de polietilè de g = 100µm per tal d’evitar possibles 

humitats per capil·laritat, aquesta es col·locarà en tota la superfície de l’habitatge i es 

remuntarà 10 cm en totes les parets existents. 

Per tal de millorar l’aïllament de l’habitatge, es col·locaran planxes de EPS en tots els fals 

sostres. Al mateix temps, també es col·locarà aïllament tèrmic en les parets en contacte amb 

l’exterior i zones no habitables, com els dormitoris.  
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Fusteria: 

L’habitatge es dotarà de dos tipologies d’obertura de portes. Un primera localitzat en la zona 

de la cuina, que es realitzarà mitjançant portes corredisses vistes i una segona tipologia de 

portes d’una fulla abatible. Les portes seran de dimensions respecte el buit que ocupin. 

La porta d’accés a l’habitatge es composarà per una fulla de fusta massissa, amb marc 

metàl·lic, de fusta de cirerer tractat. La porta inclourà la ferradura, bastiment i blindatge de 

seguretat. Les portes interiors de l’habitatge seran massissés de DM amb un acabat laminat 

blanc i manetes d’acer inoxidable. 

Els armaris encastats tindran un acabat de fusta laminada lacada blanca. 

Els tancament dels patis es realitzarà mitjançant tancaments d’alumini amb ruptura de pont 

tèrmic de doble envidriament tipus Climalit de 5-12-4 en totes les obertures, les de la sala 

d’estar seran translúcids. 
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Sistema de condicionament ambiental i instal·lacions: 

Per tot el no especificat en aquesta memòria serà d’obligat compliment el Plec de 

Condicions Tècniques General i Particular i la normativa específica vigent en el moment de 

la sol·licitud de la llicencia. 

 

Instal·lació d’electricitat: 

Caldrà verificar l’estat de la instal·lació elèctric general i si la potencia contractada és 

l’adequada. 

Es produirà l’enderroc de la totalitat de la instal·lació existent ja que es preveu que es trobi 

obsoleta i que no sigui suficient per abastir la nova construcció, per aquest motiu e s 

realitzarà una nova escomesa de connexió amb l’habitatge per mitjà d’una nova CGP, que 

s’instal·larà a la façana de la zona d’aparcament. El cablejat del conducte general 

d’alimentació serà unipolar, lliure d’al·lògens, no propagador de la flama i amb protecció per 

0,6 KVA. En conducte exterior serà XLPE. 

Les línies es distribuiran des del quadre de distribució dins de tubs de PVC corrugat i per el 

extradossat, per fals sostre en les zones de dormitoris i on sigui possible la instal·lació es 

farà superficialment. 

Tota la instal·lació es realitzarà seguint el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i el grau 

d’electrificació serà mitjà. Tots els circuits tindran connexió a la xarxa de terra, que 

començarà amb les barres de coure i el cable nu de 35 mm enterrats a la fonamentació. 

Els interruptors aniran a 90 cm del terra, les caixes de connexions a 20 cm del sostre i els 

endolls a 30 cm per sobre del paviment. 

Els mecanismes seran de la marca Tcino o similar, a triar per la propietat. 
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Instal·lació de lampisteria: 

L’aigua s’agafarà directament de la xarxa subministradora per a tos els aparells sanitaris de 

l’habitatge de manera directa amb la pròpia pressió de carrer. Es realitzarà un bypass que 

connectarà la instal·lació amb un dipòsit de 200L connectat a un petit grup de pressió per a 

les ocasions en que sigui necessari. 

La instal·lació d’aigua calenta i freda es farà amb tub de polietilè reticular amb colzes de 

llautó. L’aigua es conduirà enterrada des de l’escomesa que es troba al carrer Benet 

Mercadé. 

Un cop les cambres humides l’aigua transcorrerà per l’ànima dels extradossats de guix 

laminat en el trams verticals i en sentit horitzontal. 

L’aigua calenta sanitària serà produïda mitjançant una caldera mixta de condensació 

alimentada amb gas natural situat en la zona de safareig des de la que s’excedeix des del 

garatge, aquesta tindrà un acumulador d’aigua calenta sanitària produïda per energia solar a 

traves de plaques col·locades en la coberta de l’habitatge. 

La marca de la caldera serà Chaffoteaux el model Pigma Green 5FF, presenta micro 

acumulació, i es una caldera preparada per instal·lacions solars i de classe 5 baix NOx (apte 

RITE) caldera ja preparada per suportar un circuit secundari de proporció d’aigua calenta 

sanitària solar. 

• Prestacions d’aigua sanitària ***, nivell màxim previst per la norma EN 13203. 

• Caudal de 14,5 a 19,3 l/min. con ΔT = 25ºC. 

• Producció de ACS controlada per turbina modulant per donar resposta a les 

necessitats sense temps d’ espera i a temperatura constant, inclús en les  

extraccions molt reduïdes. 

• Funció confort on/off programable. 
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http://www.chaffoteaux.es/upload/docs/product_10174/file_5614f5d74c9e9.pdf 
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A l’entrada de cada zona d’aigua, es disposarà d’una vàlvula de pas general per poder obrir 

o tancar el cabal, tant de l’aigua calenta com de la freda.  
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Els sanitaris dels banys de l’habitatge seran de color blanc, marca Roca model Inspira, 

adossat a la paret amb el colze d’evacuació integrat, amb tot el conjunt de fixació ja 

establert, de forma rodona, amb un pes de 31 kg, de sistema de descarrega per 

arrossegament, recolzat a terra. 
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EL lavabo serà de la marca Roca, model Veranda, de forma rodona. És un model per anar 

instal·lat al sobre del bany, de color blanc , preparat amb un forat central per la instal·lació 

de la grifaria i amb un pes de 8,6 kg. 
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La grifaria que s’ha triat per els banys serà del conjunt de la casa Roca, el model 

monocomandament Evol, de maneta tipus joystick. 
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Instal·lació de sanejament: 

La xarxa d’evacuació d’aigües residuals es realitzarà amb tub de PVC canalitzats per rases 

al terra, donant sempre una pendent mínima del 2% als col·lectors horitzontals. 

La instal·lació constarà de: bonera sifònica al garatge i als patis, i sifó als desguassos per 

dutxa, lavabos, inodors, safareig, pica i rentavaixelles. 

Els desguassos de la dutxa, lavabos, pica de la cuina, rentavaixelles i safareig es realitzaran 

amb un tub de PVC de Ø 50 mm, i els inodors amb tu de Ø 110 mm. El càlcul del diàmetre 

nominals dels baixants i col·lectors s’ha realitzat en funció del nombre de UD (unitats de 

descàrrega) adjudicades. 

La xarxa disposarà de tres conductes de ventilació i es faran compensacions de pressions 

en el bany i el safareig amb tub de PVC de Ø 90 mm que ascendirà dels patis fins a la 

coberta. 

 

Instal·lació d’aigües pluvials: 

Es dota d’un sistema vertical d’evacuació d’aigües pluvials distribuïts en quatre tubs que 

recullen la totalitat de l’evacuació procedent de la coberta. Les seccions dels tubs seran 

uniformes de cada tram i vindran determinades pel dimensionat de descarregues de la 

coberta a la que serveix. El sistema estarà dotat d’una ventilació primària ubicada a coberta 

per tal de garantir l’evacuació de males olors. El material dels conductes serà de PVC 

encolats entre sí per mitja de silicones SIKA FLEX. Els ancoratges als paraments es faran 

per mitja d’abraçadores d’acer inoxidable, exceptuant el punts de canvi de sector on 

s’instal·larà abraçadores intumescents per tal de garantir l’obturació del conducte en cas 

d’incendi. 

Els conductes verticals desembocaran en pericons de peu de baixant ubicats sota la solera. 

Aquests es realitzaran per mitjans d’arquetes dotades de registres prefabricades de formigó. 

La xarxa de col·lectors serà soterrada i es realitzarà amb tubs de PVC i dimensions segons 

cabal de càlcul. S’instal·larà arquetes de connexions en els punts necessaris i desembocarà 

a una arqueta sifònica ubicada a la llinda de façana principal. 

Tota la instal·lació de sanejament pluvial i els aparells disposaran de les característiques i 

tots els elements de connexió, regulació i control establerts per la normativa.  
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Instal·lació d’extracció de fums: 

L’extracció de fums de la cuina es realitzarà amb un tub rígid de Ø 160 mm per l’interior i 

que ascendirà fins a la coberta amb un tub galvanitzat. La ventilació de la caldera també es 

farà amb un tub d’acer lacat fins al pati immediat interior del safareig, rematat amb barret ja 

que es tracta d’una caldera de condensació. 

La campana extractora serà de la casa Pando, model P-861, campana disponible en frontal 

de 90, 105, 120, 140, 150 i 180 cm. Botonera electrònica, de classificació A+, acabat acer 

inoxidable, il·luminació amb LED de 4000k, i sistema automàtic de saturació de filtres. 
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Instal·lació de Telecomunicacions: 

Es dota l’habitatge d’un sistema de telecomunicacions general compost per la reserva 

d’espais necessària i exigida per la normativa vigent per tal de garantir la connexió de la 

xarxa de telecomunicacions. 

Aquest apartat també es preveu de dur-lo a terme n cada un dels habitatges disposant de 

totes les conduccions i punts de connexió que exigeix la normativa i afegint nous punt en 

espais on per criteri del redactor dels projecte. 

 

Instal·lació de calefacció: 

La calefacció de l’habitatge es resoldrà amb radiadors d’elements d’alumini. L’aigua calenta 

sanitària d’aquest sistema es produirà amb la caldera mixta de condensació Chaffoteaux 

Pigma Green que ja s’ha comentat en apartats anteriors. 

De la caldera naixeran tres circuits de sistema monotub de calefacció, tots ells es 

ramificaran encastats en el terra per tot l’habitatge. Tots ells es construiran amb tubs de 

polietilè. 

 

Instal·lació de gas natural: 

Serà necessari conduir el gas fins al garatge que es on es troba el safareig on s’instal·larà la 

caldera. Partint del comptador ubicat en la façana del garatge, el gas circularà per una 

instal·lació de tubs de coure, aquests s’embeinaran en la ramificació amb tubs d’acer negre i 

que recorrerà el sostre de la zona d’aparcament, que queda totalment ventilat fins a la 

caldera. 
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Equipaments: 

- Cuines i banys 

LA cuina s’equiparà amb mobles alts i baixo d’estructura de fusta laminada, cantells rectes, 

de color blanc. Es col·locarà lleixa de Silestone, model Integriti que integra la pica de la 

cuina, i el color Charcoal Soapstone, acabat recte. 
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La cuina estarà equipa da amb un placa d’inducció de 5 fogons de la casa Pando model 90.5 

REf. 24000 model 90, amb un consum màxim de 11100W, alimentada a 220-240 V 

(50/60Hz), la placa disposa de dos generadors independents. Acabada amb vidre R-5 amb 

Touch control, que fa que amb un sol dit puguis controlar la totalitat de la placa. Indicador de 

calor residual, auto bloqueig de seguretat, protecció de sobre escalfament.  

La placa esta preparat per recipients de 180-270 mm, 145-210 mm, 110-160 mm i la zona 

Bridge de 115-180 mm i 180-210 mm, la zona bridge esta preparada per poder utilitzar 

recipients de grans dimensions gracies a la suma del dos espais.

 

 

La zona inferior dels moble de cuina disposaran d’espai per la instal·lació de rentavaixelles, 

propera a la zona de la pica per tal de facilitar el seu desguàs. 
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CONCLUSIONS 

 

L’execució del treball de fi de Grau ha sigut un repte per la varietat de sistemes a tractar dins 

del projecte. 

Els principals criteris que vaig establir per seleccionar el local objecte d’estudi van ser que 

estigues en desús o desocupat, que fos un únic local en planta baixa sense cap mena de 

edificació en planta superior, i que estigues inscrit dins de la Vila de Gràcia i en un dels 

sectors comercials mes emblemàtics d’aquesta zona. 

La recerca de local la vaig realitzar principalment fent servir servidors webs i consultes al 

cadastre. Un cop feta una primera tria de locals, vaig realitzar una visita in situ a cadascun 

dels establiments, intentant tenir accés a l’interior dels mateixos. No obstant, no sempre 

m’ha sigut possible accedir-hi. 

Finalment, vaig escollir el local objecte d’aquest projecte per complir amb els requisits 

imposats, i perquè creia poder tenir accés al mateix; tot i que després ha resultat impossible 

després de diferents intents i esperes al exterior del local. 

Per tal de ser el més fidedigne possible tant amb l’estat actual com amb la possible nova 

distribució, vaig fer una proposta de possible estat i distribució actual, i en conseqüència, del 

seu possible sistema estructural. Aquest supòsit es va fer en base a l’època d’edificació del 

local i al seu tipus de planta. 

Vaig plantejar diferents propostes de distribució, arribant a la conclusió que es presenta en 

aquest projecte. La proposta m’ha permès l’estudi de les normatives aplicables a aquest 

tipus de treball. 

D’altra banda he utilitzat eines i he pogut aplicar coneixements establerts en les diferents 

assignatures treballades al llarg del Grau en Arquitectura Técnica i Edificació. 

La proposta presentada en aquest projecte de fi de carrera compleix amb totes les 

normatives urbanístiques, codis tècnics, i amb el Decret d’Habitabilitat. 
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CONCLUSIONS ESTUDI DE MERCAT 

 

Per tal de justificar la viabilitat del projecte de canvi d’us, s’ha realitzat un estudi econòmic 

(taxació) contemplant els diferents casos que es poden contemplar: 

 

- En el cas que es decidís no actuar sobre el local existent, per tant el seu valor 

actual, amb el supòsit d’estat d’abandonament seria de 294.080,36€. Aquest 

valor s’ha calculat a partir del mètode del Cost. La repercussió del sòl s’ha 

calculat a través del mètode residual estàtic a partir de mostres de locals d’obra 

nova o totalment reformats de característiques, ubicació i superfícies similars al 

del projecte de canvi d’ús. 

 

 

- En el supòsit que es mantingues l’ús de local, però reformant tota l’entitat, el seu 

valor seria de 502.322,34€. Aquest valor s’ha calculat per el mètode de 

comparació, amb mostres de locals d’obra nova o totalment reformats, de 

característiques, ubicació i superfícies similars del cas que ens ocupa. 

 

 

- Si realitzem el projecte de canvi d’ús, el valor final de l’habitatge seria de 

799.040,19€. Aquest valor s’ha calculat per el mètode de comparació, amb 

mostres d’habitatges d’obra nova o totalment reformats, de característiques, 

ubicació i superfícies similars del cas que ens ocupa. El valor de repercussió del 

sòl s’ha calculat a través del mètode residual estàtic a partir de mostres 

d’habitatges d’obra nova o totalment reformats de característiques, ubicació i 

superfícies similars a les del projecte. 
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ANNEXES 

1. Situació, emplaçament i condicions urbanístiques 
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DEPARTAMENT
DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

DECRET

141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat 
dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

L’article 137 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que la Generalitat té 
competència exclusiva en matèria d’habitatge. En exercici d’aquesta competència, es va aprovar la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, modificada 
per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.

L’article 26 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, estableix la nova regulació de la cèdula d’habitabilitat, i és per això que correspon modificar el reglament que desplega aquesta matèria, amb la finalitat d’adaptar els preceptes 
que regulen la cèdula d’habitabilitat i determinar condicions tècniques d’habitabi-litat més assequibles i ajustades als processos de construcció i rehabilitació actuals, 
sense oblidar els requeriments mínims de què han de disposar els habitatges del 
parc existent.

Així mateix, aquesta modificació ha de tenir en compte que la Llei 13/2009, del 22 de juliol, atribueix a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, com a òrgan d’exe-
cució i gestió de les polítiques d’habitatge competència de la Generalitat, sota les directrius del departament competent en matèria d’habitatge, les funcions relatives 
a la tramitació, la inspecció, el control i la concessió de les cèdules d’habitabilitat 
que atorga directament la Generalitat.

Amb el Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d’habitabilitat, es van regular les condicions d’habitabilitat 
dels habitatges en el marc de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habi-
tatge, i es van establir nivells elevats de qualitat per als habitatges, amb exigències importants en aplicació de criteris de sostenibilitat i d’ecoeficiència desitjables, que cal respectar considerant alhora altres paràmetres que permetin flexibilitzar les 
exigències reglamentàries, i adequar les disposicions al context actual.

L’objecte d’aquest Decret és establir les condicions mínimes que han de reunir els 
habitatges, tant de nova construcció com preexistents, i deixar la promoció d’acci-ons de foment de l’excel·lència, la distinció amb la creació de distintius de qualitat 
i l’aplicació d’altres mesures similars que preveu l’article 22.7 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, per a una regulació específica en la qual 
es podran recollir mesures per a l’assoliment de qualsevol altre nivell superior de qualitat relatiu a la funcionalitat, la seguretat, la salubritat, la confortabilitat i la 
sostenibilitat, que no són l’objecte d’aquesta disposició, amb la qual s’ha pretès 
regular les exigències per als habitatges, amb caràcter de mínims d’habitabilitat.

La problemàtica existent entorn a l’habitatge i les dificultats en què es troba el sector fan aconsellable regular noves condicions d’habitabilitat que permetin flexi-bilitzar i adequar els nivells exigibles al context actual, sense que això suposi deixar de fomentar la qualitat que ha establert la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret 
a l’habitatge, com a objectiu per a la millora de les condicions dels habitatges.

Així mateix, una de les modificacions introduïdes per la Llei 9/2011, del 29 de 
desembre, de promoció de l’activitat econòmica, determina que la cèdula d’habita-bilitat té la funció d’acreditar que un habitatge reuneix les condicions d’habitabilitat que el fan apte per a l’ús i residència de les persones, i que l’atorgament de la cèdula 
implica exclusivament que l’habitatge compleix els requisits tècnics d’habitabilitat de la normativa vigent i no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística.

D’altra banda, es considera convenient diferenciar les condicions d’habitabilitat 
per als habitatges de nova construcció o procedents d’actuacions de rehabilitació, 
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altres condicions d’habitabilitat per als habitatges usats o preexistents, i les que convé fixar per als habitatges anomenats dotacionals públics.
També, s’ha considerat convenient establir condicions d’habitabilitat específiques per als habitatges que han seguit un procés de rehabilitació, amb la finalitat de 

potenciar i estimular les actuacions de rehabilitació del parc d’habitatges i, especi-alment, que el seu marc normatiu sigui un element molt més flexible i permeti fer 
viable tècnicament i econòmicament la rehabilitació, atesa la casuística tan variada que comporta generalment un procés constructiu i de rehabilitació, per contribuir a fer minvar el procés de degradació que pateix el parc d’habitatges, principalment 
en els nuclis antics de les poblacions i ciutats de Catalunya. En aquest sentit s’ha considerat convenient que els habitatges resultants d’un procés d’intervenció en edificis existents consistent en una rehabilitació o gran rehabilitació obtinguin una 
cèdula d’habitabilitat de primera ocupació de rehabilitació, ja que les condicions mínimes d’habitabilitat són noves o diferents de les preexistents.

Aquest Decret s’estructura en 2 capítols amb 20 articles. El primer capítol conté 
disposicions generals que determinen l’objecte, la coordinació amb les ordenan-ces de l’edificació i les llicències, les dades per incloure en els projectes tècnics a presentar per a l’obtenció de llicència d’obres d’edificació, l’estàndard de superfície 
per persona i el llindar màxim d’ocupació dels habitatges, el manteniment de les 
condicions d’habitabilitat de l’habitatge, els principis generals de les intervenci-
ons de rehabilitació o gran rehabilitació i l’activitat d’inspecció. El segon capítol regula i defineix la cèdula d’habitabilitat, l’obligatorietat de la cèdula, els terminis 
de vigència, els supòsits d’exoneració, el contingut del document de la cèdula, la 
competència per a l’atorgament, la tramitació de la cèdula de primera ocupació i 
per a habitatges procedents d’actuacions de rehabilitació, la tramitació de la cèdula 
per a segones i posteriors ocupacions, el termini per a la resolució de les sol·licituds, 
els supòsits de denegació i de revocació de la cèdula d’habitabilitat, el Registre de cèdules i els informes d’assessorament del Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge.

El Decret inclou cinc disposicions transitòries, que regulen el règim d’habitabilitat 
dels habitatges anteriors a la vigència d’aquest Decret; les disposicions aplicables 
a les cèdules sol·licitades amb anterioritat, les condicions d’habitabilitat aplicables 
a construccions iniciades amb anterioritat a la vigència d’aquest Decret, l’adequa-ció del planejament urbanístic i les ordenances d’edificació a les determinacions d’aquest Decret i l’adequació del model de cèdula d’habitabilitat. També incorpora 
una disposició derogatòria de la normativa vigent sobre condicions d’habitabilitat i cèdula d’habitabilitat i altra normativa afectada, amb la finalitat de disposar d’un únic cos normatiu regulador d’aquests aspectes, i dues disposicions finals, la primera de facultats per a la persona titular del departament competent en matèria 
d’habitatge, i la segona, que determina l’entrada en vigor del Decret l’endemà de la 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Completen la norma quatre annexos que regulen les qüestions tècniques relati-ves a l’habitabilitat, en funció de les diverses tipologies dels habitatges. El primer 
annex es dedica als habitatges de nova construcció. El segon annex es dedica als habitatges usats del parc existent. El tercer annex es refereix als habitatges dotaci-onals públics, i el quart annex, als habitatges nous procedents de la intervenció en edificis d’habitatges existents.

Vist el dictamen emès pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;
Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,
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DECRETO:

CApíTOL IDisposicions generals
Article 1
Objecte

1.1 Aquest Decret regula les condicions mínimes d’habitabilitat que han de tenir tots els habitatges en el territori de Catalunya, diferenciant:a) Habitatges de nova construcció, per als quals s’aplica l’annex 1.b) Habitatges preexistents, construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984, per 
als quals s’aplica l’annex 2.c) Habitatges preexistents, construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984, 
per als quals s’aplica la disposició transitòria primera.d) Habitatges dotacionals públics, per als quals s’aplica l’annex 3.

1.2 En el cas d’habitatges que han estat sotmesos a algun dels processos d’in-
tervenció de rehabilitació o gran rehabilitació descrits a l’annex 4, s’aplicarà l’annex 
1 o el 2, amb les excepcions que es determinen a l’annex 4 esmentat.

Article 2Coordinació amb les ordenances de l’ediicació municipals i les llicències urba·
nístiques2.1 Les ordenances de l’edificació municipals han de respectar les determina-cions d’aquest Decret, sens perjudici que puguin contenir normes de qualitat més 
exigents que les normes d’habitabilitat que s’hi contenen.

2.2 Amb caràcter previ a l’atorgament de les llicències urbanístiques de cons-trucció i d’edificació de nova planta i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’habitatges o edificis amb habitatges, o qualsevol altra prevista a la 
legislació urbanística aplicable, els ens locals han de vetllar perquè els projectes 
presentats compleixin les determinacions d’aquest Decret.

Article 3Dades per incloure en els projectes tècnics a presentar per a l’obtenció de la lli·cència d’obres d’ediicació
3.1 En els plànols dels projectes d’habitatges de nova construcció o dels que hagin tingut modificacions a la superfície o alterin les condicions d’habitabilitat, s’hi ha de fer constar, per a cada habitatge, la superfície útil i el nombre d’estances i espais que conté, que han de complir les condicions d’habitabilitat previstes, que es classifiquen com a espais d’ús comú: sala d’estar (E), menjador (M) i cuina (C); com a habitacions (H); cambra higiènica (CH), espai destinat a l’emmagatzematge personal (EP), espai destinat a l’emmagatzematge general (EG), espais intermedis amb l’exterior (EI) i altres estances i espais interiors inclosos passadissos o distri-buïdors (AP), així com la demostració gràfica de tots els paràmetres d’accessibilitat 

dels espais practicables.Els plànols del projecte han de definir els elements que, segons el criteri de fle-
xibilitat que preveu l’apartat 3.3 de l’annex 1 d’aquest Decret, siguin susceptibles de ser efectivament executats o no. En el mateix sentit, la memòria del projecte ha de justificar la viabilitat dels criteris de flexibilitat emprats.3.2 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els ens locals poden delegar en els col·legis professionals competents per raó de la matèria les funcions públiques rela-tives a la comprovació documental i tècnica dels treballs realitzats pels professionals que certifiquen les condicions d’habitabilitat dels projectes d’habitatges esmentats a l’apartat anterior, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 10.8 de la Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Article 4
Estàndard de superfície per persona i llindar màxim d’ocupació dels habitatges4.1 Amb la finalitat de determinar l’existència dels supòsits de sobreocupació 
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que preveu la Llei del dret a l’habitatge, es fixa el nombre màxim d’ocupants per habitatge en funció del nombre d’habitacions i de la superfície d’aquestes, amb aplicació dels paràmetres següents:1 persona per habitació ≥ 5 m²2 persones per habitació ≥ 8 m²3 persones per habitació ≥ 12 m²2 persones en habitatges sense habitacions i únicament amb espai d’ús comú (E, M, E-M o E-M-C).
Aquest estàndard determina el llindar màxim d’ocupació d’un habitatge i el seu incompliment té els efectes que es deriven de la Llei del dret a l’habitatge. Se n’exceptuen les unitats de convivència vinculades per llaços de parentiu, si l’excés d’ocupació no comporta incompliments manifestos de les condicions exigibles de 

salubritat i higiene ni genera problemes greus de convivència amb l’entorn.Als efectes d’aquest Decret, s’entén que hi ha parentiu entre els cònjuges, les persones lligades per relació de consanguinitat i afinitat fins al quart grau o per 
adopció, i les que compleixin les condicions previstes en la regulació de la convi-
vència estable en parella.

4.2 Quan en les noves altes d’empadronament es detecti que es pot produir un excés d’ocupació sobre el llindar màxim establert en aquest Decret, les corporacions locals podran demanar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les dades relatives 
a la cèdula d’habitabilitat dels habitatges que presumptament estan sobreocupats. L’Agència facilitarà la consulta per mitjans telemàtics, amb la finalitat que l’Ad-
ministració local pugui iniciar, si escau, expedient sancionador d’acord amb el que 
estableix la Llei per al dret a l’habitatge.

Article 5
Manteniment de les condicions d’habitabilitat

Els habitatges que obtinguin la cèdula d’habitabilitat, d’acord amb algun dels 
nivells que exigeix aquest Decret, hauran de mantenir al llarg del temps les condi-
cions mínimes establertes per a aquest nivell, per obtenir les successives cèdules 
que se sol·licitin.

Article 6
Principis generals de les intervencions de rehabilitació o gran rehabilitació d’edi·icis existents que es destinen a l’ús d’habitatge

6.1 Els requisits que s’estableixen als quadres de condicions exposats a l’annex 4, per als diferents tipus d’intervenció en edificis existents, poden ser exceptuats 
motivadament per l’ens que ha d’atorgar la llicència d’obres, atenent els principis següents:a) Principi de no-empitjorament, pel qual la reforma que es proposa no pot em-pitjorar les condicions i requisits d’habitabilitat preexistents, inclòs quan la reforma 
que es proposa comporta la divisió de l’habitatge existent.b) Principi de proporcionalitat, atenent la relació entre l’abast de la intervenció 
exigida i la millora que aquesta comporta sobre les condicions mínimes d’habi-
tabilitat, sense que el requisit establert pugui suposar un cost no proporcionat a la millora en l’habitabilitat o bé que la faci inviable econòmicament.c) Principi de no-intervenció, pel qual la intervenció parcial sobre l’edifici o 
l’habitatge no ha de comportar la intervenció sobre la totalitat.d) Principi d’incompatibilitat, quan el requisit establert és d’impossible compli-ment perquè una part o la totalitat de l’edifici està protegit.e) Principi de millora, pel qual qualsevol criteri de flexibilitat només es pot aplicar parcialment i en la mesura que sigui totalment justificat que no cal aplicar 
íntegrament el requisit d’habitabilitat exigit.6.2 Quan s’apliquin els criteris de flexibilitat que eximeixin totalment o parci-alment d’algun requisit d’habitabilitat, s’haurà de justificar en un apartat específic del projecte cada un dels requisits d’habitabilitat afectat. L’aplicació dels criteris de flexibilitat no pot suposar una disminució per sota del nivell mínim exigit a 
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l’annex 2, o del nivell superior que sigui exigible, de conformitat amb les previsions 
de l’annex 4.

6.3 L’ens local competent per atorgar la llicència d’obres ha de ponderar la justificació dels criteris de flexibilitat emprats en el projecte a l’hora d’atorgar-la o denegar-la, i ha de fer menció expressa en la resolució de l’acceptació dels requisits d’habitabilitat afectats de l’exempció total o parcial, i en el cas que no sigui acceptat algun dels criteris de flexibilitat emprat en el projecte, o en el cas de denegació de la llicència per aquest motiu, caldrà que es justifiquin raonadament els motius pels quals no s’accepta la proposta de cada un dels requisits d’habitabilitat afectats. 
L’aplicació d’aquestes exempcions s’ha de posar en coneixement de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Article 7
Activitat d’inspeccióL’Agència de l’Habitatge de Catalunya, els ens locals i les altres administracions 
competents poden procedir a la inspecció dels habitatges per comprovar-ne les 
condicions d’habitabilitat que exigeix aquest Decret.

CApíTOL IILa cèdula d’habitabilitat
Article 8Deinició8.1 La cèdula d’habitabilitat és l’acte administratiu en virtut del qual s’acredita 
que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveuen la 
Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i aquest Decret i que, per tant, és apte per ser destinat a residència humana, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats degudament autoritzades.8.2 La cèdula s’anomena de primera ocupació quan es refereix a habitatges de nova construcció; de segona ocupació si es refereix a habitatges preexistents i de 
primera ocupació de rehabilitació quan s’atorga per a aquells habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació.
Article 9
Vigència i obligatorietat de la cèdula d’habitabilitat9.1 Tots els habitatges han de disposar de cèdula d’habitabilitat, de conformitat amb aquest Decret. Aquesta cèdula té una vigència de 25 anys per als habitatges de 
nova construcció i de 15 anys per a les cèdules de segones ocupacions i de primera 
ocupació de rehabilitació.9.2 Els habitatges de nova construcció, els que hagin tingut modificacions en la superfície o s’hi alterin les condicions d’habitabilitat i els que hagin estat sotme-
sos a algun dels processos d’intervenció de rehabilitació o gran rehabilitació com a conseqüència d’haver sofert danys derivats de riscos col·lectius amb afectació catastròfica han de disposar de cèdula prèviament a la seva ocupació.

En la resta de supòsits, i per tal que les persones transmitents puguin lliurar la cèdula als adquirents, de conformitat amb el que preveu l’article 26.2 de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, cal que els habitatges disposin 
de cèdula d’habitabilitat en el moment en què es produeixi la seva transmissió entre vius, lloguer o cessió d’ús, incloses les derivades de segones i posteriors 
transmissions.9.3 En cas d’habitatges promoguts sota qualsevol règim de protecció pública, la qualificació definitiva substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació durant el mateix període de 25 anys. Un cop transcorregut aquest període des de l’expedició de la qualificació definitiva, les segones i posteriors transmissions 
requeriran l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat.
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Article 10
Supòsits d’exoneració de l’obligació de lliurar la cèdula

En el supòsit de transmissió d’habitatges que no siguin de nova construcció, 
d’acord amb el que disposa la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habi-
tatge, les persones adquirents d’un habitatge poden exonerar de manera expressa 
les persones transmitents de l’obligació de lliurar-los la cèdula d’habitabilitat en els supòsits següents:

primer. Quan l’habitatge usat o preexistent hagi de ser objecte de rehabilitació o 
d’enderrocament. En el supòsit de rehabilitació, l’exoneració comporta l’obligació de presentar al fedatari públic autoritzant un informe emès per una persona tècnica 
competent, en què s’acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat un 
cop executades les obres de rehabilitació necessàries per complir la normativa tècnica d’habitabilitat. En aquests supòsits els registradors han de fer constar, en una nota 
marginal a la inscripció, que l’habitatge transmès resta subjecte a l’execució de les 
obres de rehabilitació o d’enderrocament. Aquesta nota marginal es cancel·la amb la presentació de la cèdula d’habitabilitat un cop finalitzades les obres de rehabi-litació o, en el cas d’enderrocament, amb la certificació municipal acreditativa de l’enderrocament realitzat amb un informe emès per una persona tècnica competent que confirmi l’enderrocament.

Segon. Quan el destí de l’immoble o entitat objecte de transmissió no sigui el de l’ús com a habitatge, si el transmitent i l’adquirent ho reconeixen de manera 
expressa.Tercer. Quan per causes excepcionals i degudament motivades les persones transmitents i adquirents acordin davant d’un fedatari públic el lliurament de la 
cèdula d’habitabilitat en un moment posterior a la data en què es produeixi l’acte de transmissió de l’habitatge, sempre que presentin al fedatari la sol·licitud de cèdula d’habitabilitat registrada, amb el certificat d’habitabilitat emès per una persona 
tècnica competent, que acrediti que l’habitatge reuneix les condicions necessàries 
per obtenir la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació.

Article 11
Exigència de la cèdula d’habitabilitat per part de les empreses subministradoresDe conformitat amb la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, 
les empreses subministradores d’energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis han d’exigir la cèdula d’habitabilitat vigent als usuaris finals per-
què aquests puguin contractar els serveis, i n’han d’incorporar una còpia al seu 
expedient de contractació, tot això sense perjudici del compliment d’altres normes 
sectorials aplicables.En el cas d’habitatges amb protecció oficial destinats a primera ocupació, s’ha d’incorporar una còpia de la qualificació definitiva.
Article 12
Contingut de la cèdulaLa cèdula i en el cas d’habitatges amb protecció oficial, la qualificació definitiva, han d’especificar com a mínim les dades següents:les dades identificadores de l’adreça i ubicació de l’habitatgela superfície útil de l’habitatge i de les habitacions

les estances i els espais que componen l’habitatge
el llindar màxim d’ocupacióla identificació i titulació de la persona tècnica que certifica l’habitabilitat.

Article 13
Competència per a l’atorgament de la cèdula13.1 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga la cèdula d’habitabilitat 
per mitjà dels serveis que tenen atribuïda la competència en cada demarcació 
territorial.També és atorgada pels ens locals interessats quan s’hagi produït una delegació de la competència d’atorgament de la cèdula d’habitabilitat a favor seu. L’efectivitat 
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de la delegació requerirà que aquesta sigui acceptada expressament per cada ens 
local interessat.L’acord de delegació determinarà l’abast, la durada de la delegació i les facultats 
de direcció i control de competències que es reserva l’Agència.

13.2 Els ens locals que s’acullin a la delegació han de mantenir la comunicació per via telemàtica amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per tal que aquesta disposi de la informació actualitzada sobre l’estat de tramitació de les cèdules d’habitabilitat i poder fer el seguiment de les condicions d’habitabilitat del parc d’habitatges de Catalunya. Per facilitar aquesta informació l’Agència de l’Habitatge 
ha d’elaborar un model de comunicació amb el contingut de les dades que l’ens 
local haurà de completar.

13.3 Els ens locals que s’acullin a la delegació han de mantenir l’arxiu correspo-
nent amb el contingut íntegre dels expedients d’atorgament, denegació i revocació 
de les cèdules d’habitabilitat. Sens perjudici d’això, mensualment han de remetre a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, preferentment en suport informàtic, una còpia dels expedients finalitzats.
Article 14
Tramitació de la cèdula de primera ocupació per als habitatges de nova construc·
ció i per als habitatges nous procedents d’una intervenció de rehabilitació o gran rehabilitació d’ediicis existents

14.1 La cèdula d’habitabilitat de primera ocupació que s’atorga amb els paràmetres 
de l’annex 1 i la que correspon als habitatges procedents d’una intervenció de l’annex 
4 s’ha de sol·licitar amb posterioritat a la comunicació prèvia a l’ajuntament de la primera utilització i ocupació de l’edifici, llevat d’aquells supòsits exempts, perquè 
es tracta de processos de rehabilitació o d’intervenció de l’annex 4 que no comporten modificacions de les condicions d’habitabilitat de què disposa l’habitatge.14.2 La sol·licitud s’ha de formular per via telemàtica o, si no pot ser, mitjançant l’imprès normalitzat i s’hi ha d’adjuntar el certificat final d’obra i d’habitabilitat amb els seus annexos, signat pel personal tècnic competent i amb el visat, només quan sigui preceptiu, del col·legi professional respectiu. També s’ha d’aportar còpia de la comunicació prèvia de primera ocupació als efectes d’acreditar la data de 
presentació davant l’ajuntament.

14.3 En els casos en què s’hagi produït la delegació que preveu l’article 26.5 
de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, la cèdula de primera 
ocupació la tramiten i atorguen els ajuntaments que hagin acceptat la delegació, 
d’acord amb el procediment que estableix aquest article.14.4 En el cas que no s’aporti el certificat final d’obra i d’habitabilitat, els serveis de l’Agència de l’Habitatge o de l’ens local corresponent poden certificar, excepci-onalment, l’habitabilitat, sempre que concorrin circumstàncies justificades que ho 
aconsellin, i ho hauran de posar en coneixement dels agents intervinents.

Article 15
Tramitació de la cèdula per a segona i posteriors ocupacions

15.1 La cèdula d’habitabilitat per a segona i posteriors ocupacions se sol·licita per via telemàtica o, si no pot ser, mitjançant l’imprès normalitzat.
15.2 En el cas en què s’hagi produït la delegació que preveu l’article 26.5 de 

la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, la cèdula per a segona i 
posteriors ocupacions la tramiten i atorguen els ajuntaments que hagin acceptat la 
delegació, d’acord amb el procediment que estableix aquest article.15.3 Per sol·licitar la cèdula s’ha de presentar un certificat d’habitabilitat, 
subscrit per un tècnic o tècnica competent, en el qual cal expressar que l’habitatge té les condicions d’habitabilitat exigides per aquest Decret.

15.4 En el cas d’habitatges construïts posteriorment al 1984 que no hagin obtin-
gut anteriorment la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació, han de sol·licitar la cèdula i aportar un certificat d’idoneïtat acreditatiu de les condicions d’habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció i de les condicions de solidesa 
i seguretat actuals.
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Article 16
Termini de resolució16.1 El termini per notificar l’atorgament o la denegació de la cèdula d’habita-bilitat és de 30 dies hàbils des de la data de recepció en el Registre de la sol·licitud 
amb la documentació completa.16.2 Si en el termini fixat a l’apartat anterior no s’ha notificat resolució expressa, 
les persones interessades poden entendre estimada la sol·licitud d’obtenció de la 
cèdula d’habitabilitat per silenci administratiu positiu, circumstància que es pot acreditar de conformitat amb el que preveu l’article 43.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 17Denegació de la cèdula d’habitabilitat

17.1 L’incompliment de les condicions mínimes d’habitabilitat dóna lloc a la denegació de la cèdula d’habitabilitat. També és motiu de denegació l’incompliment 
de les normes tècniques o les exigències bàsiques de compliment obligatori per als 
habitatges de nova construcció o per als sotmesos a una intervenció de rehabilitació 
o de gran rehabilitació.17.2 La no-adequació als requeriments urbanístics no és causa de denega-ció de la cèdula d’habitabilitat. Només en el cas que l’Administració atorgant tingui coneixement d’aquesta circumstància, es farà constar la no-adequació 
en el document d’atorgament de la cèdula sens perjudici d’iniciar el procedi-ment que habiliti la legislació urbanística a l’efecte de restaurar, si s’escau, la legalitat infringida.17.3 La denegació ha de ser motivada, amb les raons de fet i la fonamentació 
jurídica.

Article 18Revocació de la cèdula d’habitabilitat
18.1 La pèrdua de les condicions mínimes d’habitabilitat comporta la revocació 

de la cèdula d’habitabilitat, mitjançant el procediment corresponent amb audiència de la persona interessada, de conformitat amb el que estableix la normativa de procediment administratiu comú.
18.2 La cèdula pot ser revocada per l’òrgan que la va concedir o, en els casos en 

què s’hagi produït la delegació, per l’ens local que hagi assumit la competència.En aquest darrer cas, l’ens local ha de posar en coneixement de l’Agència de l’Ha-bitatge de Catalunya l’expedient de revocació, de conformitat amb el que disposa 
l’article 13 d’aquest Decret.

18.3 La revocació de la cèdula es pot dur a terme sens perjudici de les mesures 
dirigides a la conservació i a la rehabilitació de l’immoble i del règim sancionador 
que siguin aplicables.

Article 19Registre de cèdules d’habitabilitat19.1 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha de disposar d’un registre amb 
la base de dades relativa a les cèdules d’habitabilitat atorgades a Catalunya. De conformitat amb les dades d’aquest registre, es poden emetre certificats en què consti si els habitatges disposen de cèdula d’habitabilitat i, en cas afirmatiu, el seu contingut. L’accés a les dades del registre i l’emissió de les certificacions s’han de 
dur a terme d’acord amb el procediment que estableix la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

19.2 Els ens locals que s’acullin a la delegació prevista a la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, també poden emetre certificacions sobre les 
cèdules d’habitabilitat corresponents als habitatges del seu terme municipal, de conformitat amb el que preveu l’apartat anterior.

Disposicions



CVE-DOGC-A-12298038-2012

53440Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6245 – 2.11.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B 38014-2007

Article 20Informes del Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’HabitatgeDe conformitat amb les funcions d’assessorament que la Llei 18/2007, del 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge, preveu per al Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació, aquest òrgan consultiu ha d’emetre un informe a petició dels òrgans 
competents per a l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat en relació amb les dis-
crepàncies que puguin aparèixer, quant a la interpretació i el compliment de les previsions tècniques d’habitabilitat. Els informes, amb els acords adoptats, s’han de fer públics per mitjans electrònics a través de la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

DISpOSICIONS TRANSITòRIES

primeraRègim d’habitabilitat dels habitatges anteriors a la vigència d’aquest Decret
1. Les cèdules d’habitabilitat vàlidament obtingudes amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret mantenen la seva eficàcia durant el termini previst a la 

normativa vigent en el moment en què van ser concedides. per a les renovacions suc-
cessives de la cèdula, s’han d’aplicar les disposicions que preveu aquest Decret.

Les cèdules d’habitabilitat vigents a l’entrada en vigor d’aquest Decret no pro-dueixen efectes respecte al nombre màxim d’ocupants que s’indica a la cèdula 
atorgada.

El llindar màxim d’ocupació dels habitatges es determina, en tot cas, amb els 
paràmetres que es regulen a l’article 4.

2. Els habitatges construïts o que hagin obtingut cèdula abans de l’11 d’agost de 
1984, poden obtenir-la o renovar-la si s’acredita que les entitats per a les quals es 
demana compleixen les condicions d’habitabilitat de l’annex 2 d’aquest Decret.

3. Els habitatges construïts o que hagin obtingut la cèdula a partir de l’11 d’agost de 1984, fins a la data d’entrada en vigor d’aquest Decret, poden obtenir-la o reno-var-la de conformitat amb el procediment establert a l’article 15, si es compleixen els requisits següents:
Que es reuneixin i s’acreditin els requisits tècnics d’habitabilitat aplicables en la data d’obtenció de la llicència d’obres o, si s’escau, en la data de finalització de les 

obres de construcció, amb qualsevol mitjà probatori admès en dret per a la primera 
concessió de la cèdula.

Que es reuneixin i s’acreditin els requisits tècnics d’habitabilitat aplicables en 
la data d’expedició de la primera cèdula d’habitabilitat, en el cas que es tracti de 
renovació.En aquest cas, també es pot atorgar o renovar la cèdula d’habitabilitat si es 
compleixen els nivells exigits per als habitatges de nova construcció, a l’annex 1 
d’aquest Decret.

SegonaCèdules sol·licitades amb anterioritat a la vigència d’aquest Decret
Les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret es resoldran de conformitat amb el Decret 55/2009, de 7 

d’abril, sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, llevat que el sol·licitant manifesti expressament la voluntat que s’apliqui el règim 
jurídic establert en aquest Decret.

TerceraCondicions d’habitabilitat aplicables a construccions de noves ediicacions inici·ades amb anterioritat a la vigència del present Decret
1. En el cas d’habitatges construïts en una data anterior a l’entrada en vigor 

d’aquest Decret, seran aplicables les condicions d’habitabilitat regulades pel decret d’habitabilitat vigent en la data de finalització de la construcció dels habitatges, llevat que el promotor manifesti expressament la voluntat que s’apliquin les condi-
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cions d’habitabilitat que regula aquest Decret. En aquests supòsits, el procediment 
d’atorgament i el règim jurídic de la cèdula d’habitabilitat, que inclou el termini de 
vigència, seran els d’aquest Decret.

2. En el cas de projectes visats abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret, i 
sempre que es demani llicència d’obres per iniciar la construcció abans d’un any des 
de la data del visat, les condicions mínimes d’habitabilitat exigibles als habitatges 
són les que estableix el Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre condicions d’habitabilitat 
dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

QuartaAdequació del planejament urbanístic i les ordenances d’ediicació a les determi·nacions d’aquest DecretTots els instruments de planejament urbanístic i ordenances que s’aprovin inicial-
ment a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret s’han d’adequar als requeriments 
mínims d’habitabilitat que s’hi estableixen.

Cinquena
Adequació del model de la cèdula d’habitabilitat

Fins a l’entrada en vigor del nou model de cèdula d’habitabilitat que ha d’aprovar 
el departament competent en matèria d’habitatge, la cèdula s’atorgarà segons el 
model que regula l’annex 3 del Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

DISpOSICIÓ DEROGATòRIA

1. Es deroga el Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat 
dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, sens perjudici de la seva aplicació en els 
supòsits que preveuen les disposicions transitòries d’aquest Decret.

2. Es deroga l’article 6 del Decret 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació, relatiu al certificat de compliment del programa de control 
de qualitat.

3. Es deroguen les ordres de 25 de gener de 1989, de desplegament del Decret 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació; l’Ordre de 13 
de setembre de 1989, per la qual es desplega el Decret 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació, i l’Ordre de 16 d’abril de 1992, per la qual 
es desplega el Decret 375/1988, d’1 de desembre, sobre el control de qualitat de l’edificació.

DISpOSICIONS FINALS

primera
Es faculta el departament competent en matèria d’habitatge per:a) Adaptar el procediment d’atorgament de la cèdula d’habitabilitat a les dis-posicions que permetin simplificar i agilitar la tramitació de les sol·licituds, amb 
mitjans electrònics o similars.b) Aprovar l’adaptació i actualització dels requisits tècnics no substancials con-
tinguts en els annexos 1, 2, 3 i 4 a la normativa tècnica vigent en cada moment. A aquests efectes, es consideren substancials la superfície útil de l’habitatge i de les 
habitacions i el nombre d’habitacions, estances i espais.c) Aprovar el model de la cèdula d’habitabilitat.
Segona

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 30 d’octubre de 2012
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ARTUR mAS I GAvARRÓ

president de la Generalitat de Catalunya

LLUíS RECODER I mIRALLESConseller de Territori i Sostenibilitat

ANNEX 1

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges de nova construcció

Apartat 1DeinicionsA l’efecte del que preveu aquest annex, s’entén com a:Habitatge practicable: l’habitatge que, sense ajustar-se a tots els requeriments de l’habitatge accessible, permet, a les persones amb mobilitat reduïda, l’accés i la utilització de manera autònoma dels espais d’ús comú, les habitacions, la dotació higiènica mínima i l’equip de cuina en les condicions definides a 
l’apartat 3.4.Habitatge flexible: l’habitatge concebut de manera que faciliti la seva adaptabi-
litat a les necessitats canviants dels ocupants i que resti obert a la intervenció dels 
usuaris en la seva compartimentació.Espais intermedis amb l’exterior: els que, situats fora de l’envolupant tèrmic de la superfície habitable interior i que no disposin de calefacció ni refrigeració, puguin oferir una resposta versàtil i eficaç davant dels condicionaments tèrmics, acústics o de millora de les possibilitats d’estalvi energètic de l’habitatge en les diferents 
estacions climàtiques i orientacions. Es consideren espais intermedis amb l’exterior 
les galeries, les tribunes, els porxos i les terrasses cobertes.Dotació higiènica obligatòria: és el conjunt d’aparells higiènics que correspon a 
un habitatge, segons el nombre d’habitacions.Longitud de façana: la que resulta de mesurar la línia recta que uneix els punts extrems de la porció de façana que limita l’habitatge.Perímetre de façana de l’habitatge: el que resulta de la suma de les longituds de cada una de les façanes que donin a un espai obert, pati d’illa o de parcel·la que definides pel planejament vigent en cada cas siguin aptes per complir les condicions exigides de ventilació i il·luminació. Per considerar porcions de façanes diferents, les longituds d’aquestes façanes han de formar entre si un angle amb un valor situat entre 60º i 120º, sense tenir en compte els cossos sortints, i en cas d’una façana a pati de parcel·la, la longitud de façana és el màxim polígon còncau que es pot 
inscriure en planta.Superfície útil interior: és la superfície compresa dins el perímetre definit per la cara interna dels tancaments de cada espai habitable. Del còmput de superfície útil, en quedarà exclosa la superfície ocupada pels tancaments interiors de l’habitatge, siguin fixes o mòbils, pels elements estructurals i per les canalitzacions o conductes amb secció horitzontal superior a 0,01 m², així com les superfícies de les zones amb una alçada lliure inferior a 1,90 m sota sostre horitzontal o a 1,50 m en els espais 
sota coberta amb pendent igual o superior als 45º. Quan l’habitatge es desenvolupi en més d’una planta, encara que hi hagi mitjans de circulació mecànica, aquests s’hauran de comunicar sempre per una escala interior i la superfície ocupada per l’escala interior es comptabilitzarà com a superfície útil.Llums directes: en els espais d’ús comú (excepte cuines) i les habitacions, 
qualsevol punt de la seva obertura obligatòria a l’exterior ha de tenir la visió, dins d’un angle de 90º la bisectriu del qual sigui perpendicular a la façana, d’un segment horitzontal de 3 m situat paral·lelament a la façana a una distància de 3 m. S’exclouen d’aquesta exigència els edificis que s’implanten en nuclis urbans antics amb carrers d’amplada inferior als 3 m. En aquest cas s’ha de justificar la 
llum directa resultant.
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Apartat 2Requisits d’habitabilitat exigibles als ediicis d’habitatges
2.1 Accessibilitat.Tots els edificis plurifamiliars d’obra nova i els que resultin de la reconversió d’un edifici existent i d’obres de gran rehabilitació que afectin el conjunt de l’edi-fici han de disposar d’un itinerari accessible per accedir a cada un dels habitatges. 

Excepcionalment, en els casos d’impossibilitat tècnica i que l’entorn existent no ho permeti, s’haurà de garantir l’itinerari practicable o preveure espais suficients per poder instal·lar en el futur els productes de suport necessaris per disposar d’aquests 
itineraris.2.2 Accés i espais comuns de circulació.2.2.1 L’accés a l’habitatge s’ha de fer a través d’un espai d’ús públic, un espai comú o un espai annex al mateix habitatge al qual es tingui accés de la mateixa forma.

2.2.2 Els espais comuns situats davant de la porta de l’ascensor han de permetre 
la inscripció d’un cercle d’1,50 m de diàmetre. Excepcionalment, i tan sols en el cas que no hi hagi cap habitatge accessible, en edificis fins a PB+2 s’admetrà que 
aquest espai permeti la inscripció d’un cercle de 1,20 m.

2.3 Escales.
El nombre, les dimensions, la ventilació i les característiques de les escales han de respectar les exigències bàsiques de la regulació específica de seguretat en cas d’incendi i de seguretat d’utilització i accessibilitat dels edificis d’habitatges que 

determina la normativa vigent.
2.4.1 Ascensor.a) Els edificis plurifamiliars de nova construcció han de tenir ascensor si no 

són directament accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda, excepte en 
els casos d’impossibilitat tècnica o econòmica regulats als apartats següents. A aquests efectes, per determinar la condició d’edifici plurifamiliar no es computen els habitatges de la planta d’accés.b) Excepcionalment, en els edificis que tinguin un nombre de fins a 4 habitatges 
sense comptar els ubicats en planta baixa i que tinguin un desnivell entre la cota d’entrada a l’edifici i l’accés a qualsevol habitatge igual o inferior a 8 m (PB+2), 
s’admetrà substituir l’ascensor per una provisió d’espai, que en permeti la instal·lació 
posterior, deixant un buit de dimensions mínimes 1,60 m × 1,60 m (embarcament simple o doble a 180º) o 1,90 m × 1,60 m (embarcament doble a 90º) i el projecte ha de preveure la connexió amb les zones comunes i els habitatges d’acord amb el 
codi d’accessibilitat vigent.c) Així mateix s’admet que en els edificis que tinguin un màxim de dos habitatges en plantes diferents de la d’accés a l’immoble, la previsió d’espai pugui ser instal·lar una plataforma elevadora en lloc d’un ascensor. En aquest cas cal preveure un buit 
de dimensions mínimes 1,50 m × 1,50 m, per ubicar-hi una plataforma elevadora 
vertical o una escala d’amplada mínima 1,20 m en tot el recorregut per admetre una plataforma elevadora inclinada. El disseny dels espais i elements de la zona 
comuna i la distribució de portes han de preveure la continuïtat de la guia de la plataforma.En els casos de reserva d’espai per a l’ascensor o per a la plataforma elevadora previstos als apartats b) i c), el promotor haurà de fer-ho constar en el títol constitutiu 
del règim de comunitat de manera que en el cas que es decideixi posteriorment la instal·lació de l’element no sigui necessari modificar-lo.d) En solars en sòl urbà consolidat amb longitud de façana inferior a 6,5 m i fins a un màxim de PB+2, es podran aplicar les solucions descrites al punt C encara que tingui més de dos habitatges.

2.4.2 Segon ascensor.Els edificis d’habitatges de nova construcció han de disposar com a mínim de dos ascensors quan es compleixi qualsevol dels supòsits següents:Fins a PB+3 amb més de 32 habitatges per sobre PB.PB+4 amb més de 28 habitatges per sobre PB.PB+5 amb més de 26 habitatges per sobre PB.
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PB+6 amb més de 24 habitatges per sobre PB.PB+7 amb més de 21 habitatges per sobre PB.PB+8 amb més de 16 habitatges per sobre PB.PB+9 o superior amb independència nombre habitatges.
2.5.1 patis de ventilació.
Els patis en planta permetran la inscripció d’un cercle de 3 m de diàmetre quan 

ventilin habitacions, i de 2,5 m de diàmetre quan ventilin cuines, banys o escales, i les superfícies mínimes seran, respectivament, de 9 m² i 6 m², les quals hauran d’augmentar-se, respectivament, en 1,80 m² i 0,90 m² per cada planta que s’afegei-
xi a les 3 plantes d’altura de pati. S’admetrà la inscripció d’un cercle d’1,80 m de diàmetre per ventilar i il·luminar caixes d’escales i cambres higièniques fins un 
màxim de 3 plantes d’altura, diàmetre que s’augmentarà en 0,10 m per cada planta que s’afegeixi.

Els patis superiors a dues plantes d’altura hauran de disposar d’una presa d’aire des de l’exterior, situada entre la seva part inferior i el primer forjat immediatament superior, d’una superfície mínima d’1/100 part de la superfície del pati.
Les condicions anteriors tindran el caràcter de mínims, sens perjudici que orde-

nances, normes urbanístiques o normes de seguretat en cas d’incendi n’estableixin de més exigents amb caràcter obligatori.
Els patis, si són coberts per una claraboia, han de tenir una sortida d’aire en el coronament amb una superfície no inferior a 2/3 de la seva superfície en planta.2.5.2 Els patis de ventilació o relacionats amb l’ús de l’habitatge no es podran utilitzar per a la ventilació directa d’aparcaments col·lectius ni de locals amb ac-tivitats industrials o sorolloses, llevat que aquesta es faci a través de conductes fins a la coberta o el final de la coberta estigui pel damunt de la part més alta de l’edifici, les superfícies dels quals no computaran als efectes de superfície mínima 

de pati encara que no s’instal·lin els conductes. Els conductes s’hauran de protegir per evitar que es produeixi cap mena de fuita o de mala olor que pugui afectar el 
pati de ventilació.

2.6 Dotacions comunitàries.Els edificis plurifamiliars, a partir de 8 habitatges, han de disposar d’un espai, per edifici o escala, per a ús de la comunitat, accessible des de l’exterior o zones comunes, d’1,20 m × 0,80 m com a mínim i una alçada no inferior a 2,20 m. A partir de 12 habitatges per edifici o escala s’incrementarà a raó de 0,05 m² per cada nou habitatge, i també es podrà disposar de l’espai com a cambra si té una amplada 
superior a 1,20 m. Aquests espais han tenir desguàs, punt de llum i presa d’aigua.

Aquest espai de dotació comunitària mínima es podrà augmentar d’acord amb el 
que estableixen les ordenances municipals per donar servei a altres usos.En defecte de regulació municipal específica, l’espai previst per altres normatives aplicables per a magatzem de contenidors s’entendrà substituït per les superfícies 
previstes en aquest apartat per a usos comunitaris.2.7 Infraestructura comuna de telecomunicacions.Els edificis d’habitatges han de disposar d’una infraestructura comuna de tele-comunicacions, de conformitat amb la normativa vigent en aquesta matèria.
Apartat 3Requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges3.1 Habitabilitat i ocupació.Tots els habitatges han de constar, com a mínim, d’una estança o sala d’estar menjador, una cambra higiènica i un equip de cuina; i tenir una superfície útil in-terior no inferior a 36 m². Quan l’estança sigui un únic espai haurà de permetre la 
compartimentació d’una habitació de 8 m², sense que la sala d’estar ni l’habitació 
perdin els seus requisits obligatoris.

3.2 Sostenibilitat i estalvi energètic.Els habitatges han de ser concebuts atenent l’aprofitament de les condicions 
naturals del clima. En particular, disposaran d’elements arquitectònics que, tenint 
en compte la relació interior-exterior, proporcionin una resposta sostenible als 
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requeriments climàtics; en aquest sentit hauran de complir la normativa vigent en matèria d’eficiència energètica.
3.3 Compartimentació.3.3.1 La compartimentació de l’habitatge serà lliure, amb l’única limitació que els espais destinats a les habitacions es puguin independitzar i que els destinats a 

cambres higièniques siguin recintes independents.
3.3.2 La compartimentació de l’habitatge podrà ser concebuda amb criteris de flexibilitat, sempre que es mantinguin inalterables, de conformitat amb el projecte tècnic original: la dotació obligatòria de caràcter fix consistent en l’equip de cuina i les cambres higièniques, els elements que tinguin una funció estructural o siguin elements comuns a l’edifici i els que conformin el tancament amb l’exterior.3.3.3 Cap espai de l’habitatge no pot servir d’accés obligatori a qualsevol local que no sigui d’ús exclusiu del mateix habitatge.
3.3.4 Les cambres higièniques no poden servir de pas obligatori a la resta de 

peces que integrin l’habitatge. S’admet que el rentamans estigui instal·lat en un 
espai de circulació sense considerar aquest com a cambra higiènica.

3.4 Accessibilitat.
3.4.1 Els habitatges han de ser, com a mínim, practicables i han de complir les condicions següents:3.4.1.a) Si l’habitatge es desenvolupa en un nivell ha de tenir practicables els espais següents: l’accés, una cambra higiènica, la cuina, un espai d’ús comú i una 

habitació.3.4.1.b) Si l’habitatge es desenvolupa en diferents nivells ha de tenir practicables els espais següents: l’accés, una cambra higiènica, la cuina i un espai d’ús comú o 
una habitació.3.4.1.c) La porta d’accés a l’habitatge i les dels espais practicables han de tenir 
una amplada mínima de pas de 0,80 m i una alçada lliure mínima de 2 m.3.4.1.d) Els espais interiors destinats a la circulació que connectin l’accés a l’ha-bitatge i els espais practicables han de tenir una amplada mínima d’un metre (1 m) i permetre la inscripció d’un cercle d’un metre i vint centímetres (1,20 m) davant les portes d’accés als espais practicables, s’admet que el cercle d’1,20 m s’inscrigui 
amb les portes obertes, i 0,90 m per a la resta d’espais destinats a la circulació que donin accés als espais no practicables de l’habitatge.3.4.1.e) En els espais practicables s’ha de poder inscriure un cercle d’un metre i vint centímetres de diàmetre (1,20 m), lliure de l’afectació del gir de les portes i dels equipaments fixos de fins a 0,70 m d’alçada (sanitaris i mobiliari). Els recorreguts 
interiors d’aquests espais han de tenir una amplada mínima de pas de 0,80 m.3.4.1.f) Quan la cambra higiènica practicable disposi d’una dutxa enrasada amb el terra, la seva superfície computarà a l’efecte de permetre el cercle de maniobra 
d’1,20 m.3.4.2 Les portes d’accés als espais interns de l’habitatge que no siguin practica-
bles han de tenir una amplada lliure mínima de pas de 0,70 m i una alçada lliure 
mínima de 2 m.

3.4.3 L’amplada lliure mínima de les escales interiors d’un mateix habitatge serà 
de 0,90 m. Disposaran de baranes no escalables de 0,90 m d’alçada mínima.

3.5 Alçada mínima habitable.
L’alçada lliure entre el paviment acabat i el sostre ha de ser com a mínim de 

2,50 m.
En el cas de cambres higièniques, cuines i espais de circulació, aquesta alçada no serà inferior a 2,20 m.
Al menjador, sala d’estar i habitacions s’admetrà, excepcionalment, 2,30 m d’al-çada per al pas tècnic d’instal·lacions i per a elements estructurals que no afectin més del 20% de la superfície de la peça. En el cas de cobertes inclinades, el valor mitjà de l’alçada mínima no ha de ser inferior a 2,50 m, calculat sobre la seva su-perfície habitable.
3.6 Façana mínima.3.6.1 Tots els habitatges han de disposar com a mínim d’una façana oberta a 
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3.10.1 Cada habitació ha de preveure un espai individual d’emmagatzematge que estarà dibuixat en el plànol per fer-ne la comprovació. L’espai que ocupi computarà als efectes de superfície mínima en el cas de situar-se a l’interior de l’habitació. L’espai tindrà una fondària mínima de 0,60 m i 2,20 m d’alçada i una llargària d’1 m en el cas d’una habitació de més de 6 m² i 1,5 m si l’habitació és de més de 8 m².3.10.2 En cas d’armaris encastats computarà com a superfície útil l’espai de portes i marcs dins dels 0,6 m de fons. S’admetran els espais fraccionats sempre que tinguin una amplada mínima de 0,30 m. S’admetran alçades inferiors a les es-tablertes, amb un mínim d’1,50 m, sempre que s’augmenti l’amplada fins a obtenir 
el volum equivalent establert.

3.11 Cambres higièniques.3.11.1 Tots els habitatges han de disposar, com a mínim, d’una dotació d’aparells destinats a la higiene, d’acord amb el quadre següent:
Nre. d’habitacions 0, 1, 2 o 3 4 o més
vàter 1 2
Rentamans 1 2
plat de dutxa/banyera 1 1

3.11.2 Els aparells destinats a la higiene se situaran a les cambres higièniques i la seva agrupació és lliure, llevat del rentamans, que es podrà situar a fora.
3.12 Espai per rentar la roba.
Si la rentadora de roba s’integra en una cambra higiènica, tindrà la consideració de dotació fixa als efectes del compliment de les condicions d’accessibilitat per a 

persones amb mobilitat reduïda.
3.13 Estenedor.
3.13.1 En tots els habitatges s’ha de preveure una solució per a l’eixugada natural 

de la roba, llevat d’impossibilitat derivada de normativa o d’ordenances municipals 
que caldrà acreditar. En aquests casos caldrà preveure l’eixugada mecànica.

3.13.2 Aquest espai destinat a l’eixugada natural de la roba disposarà d’un sistema permanent de ventilació, estarà protegit de vistes des de l’espai públic i no haurà d’interferir en les llums directes de cap obertura necessària per a la il·luminació o ventilació exigides als espais d’ús comú o habitacions.3.13.3 A més dels patis de ventilació regulats a l’apartat 2.5.1, es pot disposar de 
patis destinats a estendre la roba sempre que les seves dimensions permetin ins-
criure un cercle d’1,80 m de diàmetre. podran ventilar i il·luminar caixes d’escales 
i cambres higièniques.3.13.4 Els estenedors també podran ser col·lectius, coberts o descoberts, protegits en tot cas de vistes des de l’espai públic.3.13.5 Quan l’espai comú d’eixugada de la roba doni servei a algun habitatge accessible caldrà garantir-hi l’accessibilitat. Si l’espai comú d’eixugada està a la coberta de l’edifici, no serà necessari fer pujar l’ascensor o plataforma elevadora fins a aquesta, si es preveu un altre sistema a l’interior de l’habitatge o a les zones comunes de l’edifici (eixugada mecànica, sala d’eixugada, etc.).

3.14 Espais intermedis amb l’exterior.
Si els espais intermedis amb l’exterior són tancats, han de disposar d’una super-fície vidrada no inferior al 60% de la seva superfície de façana. La superfície d’il-luminació i ventilació no ha de ser inferior a la suma de les superfícies d’il·luminació 

i ventilació de les estances que s’obrin a l’exterior.
3.15 Dotació/equip.Tots els habitatges han de disposar de:a) Serveis d’aigua freda i calenta, evacuació d’aigües i electricitat, d’acord amb la normativa vigent, i que l’edifici les tingui connectades a les xarxes de servei públiques, llevat dels comptadors individuals necessaris per a l’usuari final.b) Un equip higiènic que estigui format, com a mínim, per un rentamans, un 

vàter i una dutxa.c) Un equip de cuina que estigui format, com a mínim, per una aigüera i un aparell 
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l’espai lliure exterior de l’edifici, definit així en el planejament corresponent, sigui aquest públic o privat. Aquesta façana ha d’oferir ventilació i il·luminació com a mínim a un dels espais de la zona d’ús comú de l’habitatge (EM), que no podrà ser 
exclusivament la cuina quan aquesta sigui segregada.3.6.2 El perímetre mínim de façana exigible als habitatges (L) es determina en funció de la seva superfície útil (S), i no podrà ser inferior a la relació S/9 mesurada 
en metres lineals.3.6.3 En l’habitatge desenvolupat en diferents plantes es comptabilitzaran les longituds de façana de cada nivell en què el forjat limiti amb la façana.

En el supòsit d’una planta amb altell sense obertures directes a l’exterior i separat de la façana a través d’un doble espai, per al còmput del perímetre de façana de l’habitatge no es comptabilitzarà la superfície útil de la planta altell si el requisit de disposar de les peces obligatòries es compleix a la planta inferior.3.7.1 Espais d’ús comú (EMC) estar + menjador + cuina.La superfície mínima del conjunt d’espais que integren la zona d’ús comú, sala d’estar (E), menjador (M), cuina (C), ha de ser suficientment àmplia, com a espai únic o compartimentat, per donar servei al llindar màxim de persones que poden 
residir a l’habitatge i permetre la mobilitat adient d’acord amb els criteris d’accessi-bilitat exposats en aquest Decret. La seva superfície mínima, en el cas que no estigui regulada per la normativa municipal, en cap cas serà inferior a 20 m².3.7.2 Dimensions dels espais d’ús comú.L’espai que contingui la sala d’estar (E) i/o el menjador (M) ha de permetre la ins-
cripció entre paraments d’un cercle de diàmetre de dos metres i vuitanta centímetres (2,80 m). En aquest espai, el contacte amb la façana serà d’una amplada mínima de dos metres i vint centímetres (2,20 m), sense que s’admetin estrangulacions en planta inferiors a un metre i seixanta centímetres (1,60 m), llevat de pilars, sense comptabilitzar com a superfície útil d’espais d’ús comú aquelles zones d’amplada inferior com poden ser rebedors, passadissos o similars que es trobin annexes 
malgrat no tinguin porta.

3.7.3 Dimensions de la cuina.
A la cuina, l’espai lliure entre el taulell de treball i la resta d’equipament o pa-raments ha de tenir una amplada mínima d’un metre (1,00 m), sense perjudici del que estableix l’apartat 3.4.1.e). Aquestes condicions s’han de garantir tant si és peça 

independent com integrada amb Em.En el cas que l’espai de la cuina s’integri a la zona del menjador (M) o de la sala d’estar menjador (EM), la superfície vertical oberta que relacioni aquests espais no ha de ser inferior a tres metres i mig quadrats (3,50 m²).3.8 Habitacions.L’habitació mínima serà de 6 m² i no s’admetran superfícies inferiors.
Llevat que la normativa municipal disposi altres exigències superiors, en habi-tatges de tres habitacions o més, almenys en una de les habitacions s’hi haurà de 

poder inscriure un quadrat de 2,60 m de costat. En la resta d’habitacions, i en els habitatges de fins a 2 habitacions, s’hi ha de poder inscriure un quadrat de 2,00 m 
de costat.

En aquestes habitacions, els quadrats de 2,60 m i de 2,00 m no podran ser envaïts pel batent de les portes ni per l’espai destinat a emmagatzematge, i només s’adme-
tran reduccions puntuals de 0,30 m per pilars sempre que no alterin la disposició normal dels llits; totes aquestes circumstàncies s’han d’acreditar gràficament en 
el projecte.

3.9 ventilació i il·luminació natural.3.9.1 Els espais d’ús comú i les habitacions han de tenir ventilació i il·luminació natural directa des de l’exterior mitjançant obertures d’una superfície no inferior a 1/8 de la seva superfície útil comptabilitzada entre 0 i 2,5 m d’alçada respecte 
del paviment.3.9.2 A l’efecte del càlcul de la superfície de ventilació i il·luminació, els espais 
intermedis tenen la consideració d’espais exteriors.3.10 Espais per a l’emmagatzematge.
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de cocció, i que disposi d’un sistema específic d’extracció mecànica sobre l’aparell de cocció connectat que permeti l’extracció de bafs i fums fins a la coberta.d) La instal·lació completa per a un equip de rentada de roba.e) Un porter electrònic o sistema similar que faciliti l’entrada i permeti la comu-nicació interactiva des de l’accés a l’edifici amb qualsevol habitatge.f) Un sistema d’accés als serveis de telecomunicacions de manera que l’habitatge pugui disposar, com a mínim, dels serveis especificats a la normativa que regula les infraestructures comunes de telecomunicacions.
3.16 Elements de protecció de l’habitatge.
Els desnivells superiors a 0,55 m han d’estar protegits per elements protectors o 

baranes resistents als cops.

Apartat 4Tots els habitatges de nova construcció també han de complir els requisits que es determinen a l’annex 2 i que no estan regulats específicament en aquest annex 1.

ANNEX 2

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges preexistents, construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984
Apartat 1
ComposicióTots els habitatges usats o preexistents han d’estar compostos, com a mínim, per 
una sala, una cambra higiènica i un equip de cuina.

Apartat 2
Accés2.1 L’accés a l’habitatge s’ha de fer a través d’un espai públic, un espai comú o un espai annex al mateix habitatge al qual es tingui accés de la mateixa forma.2.2 L’accés a l’habitatge és la porta que comunica l’habitatge amb l’exterior. Aquest accés no pot servir d’accés obligatori a qualsevol local que no sigui d’ús 
exclusiu del mateix habitatge o comunitari.2.3 Els espais d’accés de l’edifici que el conté han de tenir un sistema elèctric 
d’il·luminació de manera que quan s’hi transiti puguin quedar il·luminats.

Apartat 3
ConstruccióLa construcció que conforma o afecta l’habitatge ha de:a) Ser sòlida.b) Evitar que traspuï humitat.c) Ser estanca a les aigües pluvials.d) Evitar la inundació de l’habitatge.e) Tenir el terra trepitjable, tant de l’habitatge com del seu accés. El terra ha d’estar 
completament pavimentat, no ser polsegós i no implicar perill per a les persones. 
On hi hagi un desnivell superior a 0,60 m s’haurà de disposar d’elements protectors 
o baranes resistents als cops.

Apartat 4
Superfície útil interior4.1 La superfície útil mínima dels habitatges usats o preexistents a l’entrada en vigor d’aquest Decret és de 20 m².La superfície útil interior és la compresa dins el perímetre definit per la cara interna dels tancaments de cada espai habitable. Del còmput de superfície útil, en quedarà exclosa la superfície ocupada pels tancaments interiors de l’habitatge, siguin fixes o mòbils, pels elements estructurals i per les canalitzacions o conductes amb secció 
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horitzontal superior a 0,01 m², així com les superfícies de les zones amb una alçada lliure inferior a 1,90 m i les superfícies de terrasses i altres elements exteriors.4.2 Excepcionalment, s’admeten habitatges amb una superfície útil mínima 
d’entre 15 m² i 20 m² que hagin estat construïts amb llicència d’obres sol·licitada abans de l’1 de febrer de 1984 i que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent obtin-
guda abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret.

Apartat 5
Peces5.1 La sala és un espai d’ús comú que haurà de disposar d’una superfície útil no inferior a 10 m², sense cap estrangulament en planta inferior a 1,40 m, excepte en el pas entre sala d’estar-cuina, admetrà la inscripció d’un quadrat que faci 2,40 
× 2,40 m i no contindrà cap aparell higiènic.La sala haurà de disposar d’una obertura en façana a l’espai públic, pati d’illa o pati de parcel·la, directa o a través d’una galeria, de manera que entre 0,80 m i 2,00 m d’alçària tingui com a mínim una superfície de 0,80 m², i no podrà fer-se, en cap cas, a través de la sala, la ventilació obligatòria de cap altra peça. Si l’obertura és al pati de parcel·la, aquest no tindrà una superfície en planta inferior a 4 m² i permetrà 
la inscripció d’un cercle d’1,80 m de diàmetre.Si la sala d’estar menjador integra l’espai de l’equip de cuina (EMC), la superfície útil mínima serà de 14 m². La superfície vertical oberta que relacioni aquests dos espais no serà inferior a 1,40 m².5.2 Les habitacions hauran de tenir una superfície útil no inferior a 5 m² i admetran la inscripció d’un quadrat que faci en planta 1,80 × 1,80 m. S’hauran de poder independitzar i no podran contenir cap vàter, safareig o abocador, ni l’equip 
obligatori de cuina o de rentada de roba.Les habitacions hauran de disposar d’una obertura en façana a l’espai públic, pati d’illa o pati de parcel·la, directa o a través d’una galeria, de manera que entre 0,80 m i 2,00 m d’alçària tinguin, com a mínim, una superfície de 0,40 m².5.3 La galeria és la peça que té un finestral que dóna directament a l’aire lliure amb una superfície vidrada no inferior al 60% de la seva superfície de façana. La superfície d’il·luminació i ventilació no ha de ser inferior a la suma de les superfícies 
d’il·luminació i ventilació de les estances que s’obrin a l’exterior.5.4 Una obertura és una porta o finestra practicable. La superfície d’una obertura és la del seu pas obert o de la seva superfície translúcida.
Apartat 6
Equip

L’equip mínim del qual ha d’estar dotat un habitatge perquè sigui habitable ha de complir els requisits següents:6.1 Tenir una instal·lació d’aigua freda i calenta que:a) Estigui en bon estat.b) Com a mínim, serveixi a la pica de la cuina, a un lavabo i a una dutxa o 
banyera.c) Si el subministrament és per captació pròpia, que disposi d’un dipòsit de 
reserva de 200 litres.d) Permeti un consum seguit de 50 litres d’aigua a una temperatura de 40 graus 
i amb un cabal de 10 litres per minut.6.2 Disposar d’un sistema d’evacuació d’aigües residuals de manera que:a) Estigui en bon estat.b) Connecti amb tot l’equip que el requereixi.c) Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic.d) Si en el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, que connecti 
amb aquesta, i si no n’hi ha, que les aigües brutes no s’aboquin a l’exterior si no es 
depuren prèviament.6.3 Si l’habitatge està situat en un nucli urbà, o té la possibilitat d’estar con-
nectat a una xarxa exterior de subministrament d’energia elèctrica amb condicions 
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econòmiques similars a les d’un habitatge situat al nucli urbà, ha de disposar d’una instal·lació interior de manera que:a) Tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada peça.b) Tingui un endoll per a cada aparell d’equip obligatori.c) Tingui dos endolls a la sala i a la cuina, i un a les habitacions. En cas que la 
sala contingui l’equip de cuina, ha de disposar com a mínim de quatre endolls.d) No impliqui un risc per a les persones ni pertorbacions en el funcionament 
normal d’altres instal·lacions.e) Disposi, com a mínim, d’un interruptor de control de potencia (ICP).

6.4 Disposar d’un equip higiènic, entès com els aparells higiènics que, amb 
la dotació d’aigua corrent corresponent i el desguàs, estan destinats a la higiene i l’evacuació del cos humà, de manera que:a) Estigui format com a mínim per un lavabo, un vàter i una dutxa o banyera 
en bon estat.b) El vàter ha d’estar inclòs en una cambra higiènica independitzable.c) La dutxa o banyera ha de tenir impermeabilitzat el seu terra i els seus para-ments fins a una alçada de 2,10 m.d) La cambra higiènica tingui una ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un conducte en el qual s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, 
la ventilació pot ser activada estàticament.6.5 Tenir instal·lat un equip de cuina de manera que:a) Estigui format com a mínim per una pica i un aparell de cocció elèctric o de 
gas.b) Estigui en una mateixa peça.c) La peça on estigui inclòs no contingui cap aparell de l’equip higiènic.d) La peça on estigui inclòs tingui una ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un conducte en el qual s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és 
vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.6.6 Tenir instal·lat o admetre directament la instal·lació d’un equip de rentada 
de roba de manera que en l’espai previst hi hagi, com a mínim, una presa d’aigua freda, un desguàs i una presa de corrent.

ANNEX 3

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges dotacionals públics

Requisits mínimsD’acord amb la definició establerta a la Llei del dret a l’habitatge i sobre la base 
dels col·lectius als quals estan destinats, els habitatges dotacionals han de tenir com 
a mínim una sala d’estar, una cambra higiènica i un equip de cuina.

Aquests habitatges han de complir els requisits de l’annex 1 d’aquest Decret 
d’habitabilitat, amb les excepcions que s’indiquen en els apartats següents del dit annex:3.1 Habitabilitat i ocupació. Podran tenir una superfície útil interior no inferior a 30 m². Quan la estança sigui un únic espai haurà de permetre la compartimenta-
ció d’una habitació de 6 m², sense que la sala d’estar ni l’habitació perdin els seus 
requisits obligatoris.

3.2 Espai per rentar roba. S’admet que l’espai per rentar roba estigui ubicat en una zona comunitària practicable on es pugui accedir a través d’un itinerari 
accessible i amb les mateixes excepcions establertes a l’annex 1.Queda exclòs del compliment obligatori, als efectes d’habitabilitat, l’apartat 2.6 
de l’annex I, que regula les dotacions comunitàries.
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ANNEX 4

Condicions d’habitabilitat dels habitatges resultants de les intervencions de reha·bilitació o gran rehabilitació d’ediici existent
Apartat 1Deinicions de les tipologies d’intervencions en ediicis existentsD’acord amb l’article 3.g) i h) de la Llei del dret a l’habitatge, les obres en edificis d’habitatges existents es classifiquen en rehabilitació i gran rehabilitació.A l’efecte d’obtenir la cèdula d’habitabilitat, la rehabilitació definida a l’apartat 3.g) de l’esmentat text legal comprèn, també, el conjunt d’obres que consisteixen en la remodelació d’un edifici amb habitatges que tingui per objecte modificar la superfície destinada a habitatge o modificar el nombre d’habitatges, i també la remodelació d’un edifici sense habitatges que tingui per finalitat crear-ne.
Apartat 2Requisits mínims en les intervencions d’ediicis existents
Grup AIntervencions: edificació amb enderroc de l’edifici amb manteniment de faça-
nes.Annex aplicable i excepcions: annex 1 amb les excepcions següents:Apartat 3.5: mínim de 2,40 m en comptes de 2,50 m, la resta igual.
Grup BIntervencions: canvi d’ús total d’un edifici (sobre o sota rasant).Annex aplicable i excepcions: annex 1 amb les excepcions següents:Apartat 2.5.1 s’accepta una reducció del 10% en les superfícies.Apartat 3.5: mínim de 2,40 m en comptes de 2,50 m, la resta igual.
Grup CIntervencions: canvi d’ús d’un edifici (≤ 50% de la superfície construïda sobre o sota rasant).Annex aplicable i excepcions: annex 1 amb les excepcions següents:

Apartat 2 íntegrament exempt, excepte 2.2.1.Apartat 3.5: mínim de 2,40 m en comptes de 2,50 m, la resta igual.
Grup DIntervencions: canvi d’ús d’un edifici (> 50% de la superfície construïda sobre o sota rasant).Annex aplicable i excepcions: annex 1 amb les excepcions següents:Apartat 2.5.1 s’accepta una reducció del 10% en les superfícies.Apartat 3.5: mínim de 2,40 m en comptes de 2,50 m, la resta igual.
Grup EIntervencions: augment del nombre d’habitatges per divisió d’habitatge preexistent (≤ 50% de la totalitat dels habitatges).Annex aplicable i excepcions: annex 1 amb les excepcions següents:

Apartat 2 íntegrament exempt, excepte 2.2.1.Apartat 3.5: mínim de 2,40 m en comptes de 2,50 m, la resta igual.Un dels habitatges hauria de tenir la consideració d’usat i donar compliment a l’annex 2 excepte pel que fa a la superfície útil, que ha de tenir una superfície útil 
mínima de 36 m².

Grup FIntervencions: augment del nombre d’habitatges per divisió d’habitatge preexistent (> 50% de la totalitat dels habitatges).Annex aplicable i excepcions: annex 1 amb les excepcions següents:Apartat 2.1: exempt.Apartat 2.5.1 s’accepta una reducció del 10% en les superfícies.

Disposicions



CVE-DOGC-A-12298038-2012

53452Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6245 – 2.11.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B 38014-2007

Apartat 3.5: mínim de 2,40 m en comptes de 2,50 m, la resta igual.Un dels habitatges hauria de tenir la consideració d’usat i donar compliment a l’annex 2 excepte pel que fa a la superfície útil, que ha de tenir una superfície útil 
mínima de 36 m².

Grup GIntervencions: augment del nombre de plantes d’un edifici i habitatges (remunta d’un edifici).Annex aplicable i excepcions: annex 1 amb les excepcions següents:Apartat 2: íntegrament exempt, llevat dels apartats 2.1, 2.2, 2.4 si el nombre total de plantes és > 2 plantes.L’alçada lliure entre forjats ha de ser igual que en la resta dels habitatges de l’edifici 
existent, sempre que es mantingui l’alçada mínima habitable de 2,50 m.

Grup HIntervencions: augment de superfície útil d’un habitatge existent sense afectació 
d’estructura.Annex aplicable i excepcions: annex 2 amb les excepcions següents:Les habitacions hauran de tenir una superfície útil no inferior a 6 m² (habitació de l’annex 1).Si s’obté una habitació o una cambra higiènica (noves) haurà de complir de l’annex 
1 els apartats 3.8, 3.11.

Grup IIntervencions: augment de superfície útil d’un habitatge existent amb afectació 
d’estructura.

1. Augment de plantes.2. Augment de superfície en planta.Annex aplicable i excepcions: annex 1 amb les excepcions següents:Apartat 2: íntegrament exempt, llevat dels apartats 2.1, 2.2, 2.4 si el nombre total de plantes és > 2 plantes.CAS I.2 Augment de superfície en planta:
L’alçada mínima habitable es pot reduir a l’existent a l’habitatge, però les peces 

principals no podran tenir una alçada lliure entre el paviment acabat i el sostre inferior a 2,20 m.
Grup JIntervencions: redistribució total de l’interior de l’habitatge sense modificació de la superfície.Annex aplicable i excepcions: annex 2 amb les excepcions següents:Les habitacions hauran de tenir una superfície útil no inferior a 6 m² (habitació de l’annex 1).Si s’obté una habitació o una cambra higiènica (noves) haurà de complir de l’annex 
1 els apartats 3.8, 3.11.

Apartat 3
Les condicions mínimes d’habitabilitat que s’estableixen per a cada grup a l’apar-

tat 2 anterior, inclòs el seu règim d’excepcions, són d’aplicació directa a qualsevol intervenció del seu grup. No obstant això, poden ser rebaixades, aplicant el proce-
diment i els requisits que s’estableixen a l’article 6 d’aquest Decret, d’acord amb els principis de flexibilitat previstos, sense sobrepassar el llindar mínim d’habitabilitat que s’estableix a l’annex 2, excepte aquelles en què l’apartat anterior fixi un nivell 
superior.

(12.298.038)
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitació d'un habitatge i divisió horitzontal

CODIC RESUM

UDS LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01. MOVIMENTS DE TERRES
01.01 m3 Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+eàrr.direeta s/camió

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), 

 realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
Garatge 1,00 28,31 1 0,13 3,68

01.02 m3 Excav. rasa instal.,h<=1 m,terreny compact.(SPT 20-50),manuals,-Herres deix.vora

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

terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb

les terres deixades a la vora

Safareig 1,00 1,3 0,20 0,30 0,08

Bany1 1,00 1,75 0,20 0,30 0,11

1,00 0,6 0,20 0,30 0,04

1,00 1,85 0,20 0,30 0,11

Bany 2 1,00 1,94 0,20 0,30 0,12

1,00 2,39 0,20 0,30 0,14

1,00 0,97 0,20 0,30 0,06

Cuina 1,00 3,55 0,20 0,30 0,21

Col·lector 1,00 1 1,14 0,20 0,30 0,66

1,00 5,77 0,20 0,30 0,35

1,00 4,68 0,20 0,30 0,28

Patis 1,00 3,11 0,21 0,31 0,20

2,35

01.03 m3 Estesa+comp.rases,sorra ,0-3,5mm,g<=25cm

Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera, de 0 a

3,5 mm, en tongades de fins a 25 cm
Excavació de rases 2,35



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitació d'un habitatge i divisió horitzontal

CODIC RESUM

UDS LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

02. TANCAMENTS I DIVISORIES

02.01 m2 Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN

771-1,290x140x1 OOmm,p/revestir,col.morteM :4,CEM I,additiu inclus.aire/plastifi

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, catego-

ria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a re-

vestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM I i additiu indusor

aire/plastificant
Safareig 1 3,15 3,10 9,61

Garatge-safareig- dormitori 1 4,90 3,10 15,19

Safareig - cambra hig. 1 1,05 3,10 3,26

24,80

02.02 m2 Paredó recolzat divis.7,5cm,totxana 290x140x75mm,LD,l UNE-EN

771-1,p/revestir,morter mixt 1:2:10

Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de

290x140x75 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771

per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Envà garatge 1 6,51 4,43 28,84

Safareig 1 1,19 4,43 5,27

Bany 2-Pati 1 3,94 2,86 11,27

45,38

02.03 m2 Envà recolzat divis.4cm placa de guix,LD,l UNE-EN 771-1,morter 1:4

Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de placa de guix per revestir

 categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1

Dormitori principal 1 4,26 3,10 13,21

A descomptar porta corredissa -0,5 0,80 2,20 -0,88

Vestidor-passadis 1 5,24 2,20 11,53

Vestidor 1 1,60 2,20 3,52

A descomptar porta -0,5 1,73 2,20 -1,90

Armari 1 1,91 3,10 5,92

Passadis 1 5,13 4,42 22,67

Dormitori individual 1 3,84 3,00 11,52

65,59
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CODIC RESUM

UDS LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

03. LLINDES
03.01 kg Acer S275JR,p/llindes peça simp.,perf.lam.lP,HE,UP,antiox.,eol.a obra

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per pe-

ça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM

i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
HEB-100/Saf. 1 1,2 20,4 24,48

HEB-100/Gar- Est. 1 1,2 20,4 24,48

HEB-100/Cuina 2 1 20,4 20,4

HEB-160/Dor. Princ. 1 3,3 42,6 40,8

110,16

03.02 kg Acer S275JR,p/ancor.,perf.lam.L,LD,T, rodó, quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra

carg.

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge,

en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular

i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,

col·locat a l'obra amb cargols
Pletines 1 0,15 0,3 0,05

0,05

03.03 m3 Formigó p/sostre indust., HA-25/P/10/1,abocat man

Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,

HA-25/P/10/I de consistència plàstica i grandària màxima del granu-

lat 10 mm, abocat amb mitjans manuals
Cuina 1 11,81 1 0,2 2,362

2,362

03.04 m Muntatge+desm.apunt. biga,h<=3m,puntal metàl-lic+tauló

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <=3

m amb puntal metàl·lic telescopic i tauló
Safareig 1 1,2 1,2

Dormitori -pr. 1 1 1

Cuina 2 2,12 4,24

Garatge 1 3,3 3,3

9,74

03.05 u Ancoratge+tac acer

inox.,D=12mm,long.=120mm,cargJvolJfem.inox.,col.s/suport.fàb.maó

Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 120 mm

llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre su-

port de fàbrica de maó
4 4

Cargols fixació llinda 4 4

03.06 m2 Armadura p/sostre elem.resist. AP500SD,malla el.b/corrug.ME

15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD

Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD amb ma-

lla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6

mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Sostre cuina 1 11,81 1 11,81

11,81
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UDS LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

04. IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
04.01 m2 Làmina separad.polietilè g=100|im,pes=96g/m2,col.n/adh.

Làmina separadora de polietilè de 100 pm i 96 q/ml,  col·locada no

adherida

Zona nit 1 61,27 1 61,27

22,78 0,1 2,28

Zona passadis-dorm-saf. 1 27,28 1 27,28

7,55 0,1 0,76

Zona cuina 1 12,41 1 12,41

4,4 0,1 0,44

Zona estar/aparcament 1 60,91 1 60,91

22,74 0,1 2,27

167,62

04.02 m2 Aïllament EPS

tens.compres.=50kPa,g=50mm,res.tèrmica=1,15m2.K/W,llisa+cant.p/encaix,col.n/adhers.

Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 50 kPa de ten-

sió a la compressió, de 50 mm de gruix, de 1,15 m2.K/W de resistèn-

cia tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell preparat amb en-

caix, col·locades no adherides

Sala d'estar 2 4,31 4,43 38,19

1 7,35 4,43 32,56

Dormitori ind. 1 3,28 3 9,84

1 4,44 3 13,32

Dormitori Pr. 1 3,1 3 9,30

1 4,29 3 12,87

Bany1 1 2,5 3 7,50

Bany2 1 2,61 3 7,83

Zona estudi 2 5,71 4,43 50,59

1 4,34 4,43 19,23

Sostre cuina 1 11,81 1 11,81

Sostre Dormitori ind. 1 18,39 1 18,39

Sostre Banys 1 10,26 1 10,26

Sostre Dormitori Pr. 1 13,33 1 13,33

Sostre Vestidor 1 5,28 1 5,28

260,29
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CODIC RESUM

UDS LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

05. REVESTIMENTS
05.01 m2 Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter ciment 1:4,remol.+llisc.ciment

pòrtland+fill.calc.

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 5,00 m

d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat

amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
Pati 1, paret N 2 3 4,5 27

Pati 1, paret E 2 4,45 4,5 40,05

Pati 2, parets 4 3 4,5 54

Deduir fin dor. Pr. -0,5 2,2 2,2 -2,42

Deduir fin. dor inv. -0,5 2,15 2,2 -2,365

Deduir fin dor. Inv. -0,5 0,75 2,2 -0,825

Deduir saf. -0,5 1,3 2,2 -1,43

Façana Carrer 1 14,42 5,95 85,799

Deduir port. Gar. -0,5 3,96 3,4 -6,732

Deduir port. Princ. -1 1 2,81 -2,81

Deduir fin. Façana -1 4,01 1,2 -4,812

-1 0,9 2,3 -2,07

183,385

05.02 m2 Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,hidròfug,remolinat

 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m

d'alçària, com a màxim, amb morter hidròfug, remolinat
Bany 1, paretN 1 2,5 3 7,50

Bany 1, paret E 1 2,04 3 6,12

Cuina, paret N 1 2,61 3 7,83

Cuina, paret E 1 4,45 3 13,35

Bany 2, paret N-S 2 2,61 3 15,66

Bany 2, paret E-O 2 2,04 3 12,24

Garatge N-S -2 6,51 4,43 -57,6786

Garatge E-O -2 4,31 4,43 -38,1866

-33,17

05.03 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1 .lliscat C6

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'al-

çària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons

la norma UNE-EN 13279-1
Vestidor, paret N 2 2,5 3 7,50

Vestidor, paret S brancals pas porta 2 2,2 3 6,60

Vestidor,  Deduirparet pas porta -2 0,8 2,2 1,76

Dormitori , paret N 1 3,1 3 9,30

Dormitori , paretS 1 3,1 3 9,30

Dormitori , paret E-O 2 4,29 3 12,87

Dormitori, deduir portes -2 0,8 2,1 1,68

Distri. , paret Bany 1 2,61 4,43 11,56

Distri. , paret Vest. 1 1,6 4,43 7,09

Sala esudi+ 1 2,14 4,43 9,48

2 5,71 4,43 25,30

1 4,34 4,43 19,23

Dedeuir obertures -1 1 2,2 -2,20

-1 2,2 3 -6,60

-1 1,2 3 -3,60

Dormitori 1, paret N-S 2 3,81 3 22,86

Dormitori 2, paret E-O 2 2,15 3 12,90
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Dormitori 2, paret N 1 1,88 3 5,64

Passadis 1 4,45 4,43 19,71

Sala N-S 2 7,41 4,43 65,65

Sala E-O 2 4,31 4,43 38,19

Deduir port. Gar. -0,5 3,96 3,4 -6,732

Deduir port. Princ. -1 1 2,81 -2,81

Deduir fin. Façana -1 4,01 1,2 -4,812

-1 0,9 2,3 -2,07

257,79

05.05 m2 Extradossat pl.guix lam.perf.mestres /400,1xH(12,5)

Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànica-

ment al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa

d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus hidró-

fuga (H) de 12,5 mm de gruix
Dormitori 1 4,29 3 12,87

1 3,1 3 9,3

Bany 1 2,5 3 7,5

Bany 1 2,61 3 7,83

Zona Estudi 1 5,71 4,43 25,2953

1 4,34 4,43 19,2262

1 5,71 4,43 25,2953

Dedeuir obertures -1 1 2,2 -2,20

-1 2,2 3 -6,60

-1 1,2 3 -3,60

Sala d'estar 1 4,31 4,43 19,0933

1 4,31 4,43 19,0933

Dormitori 2 1 4,41 3 13,23

146,33

05.06 m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,gres porcell.premsat polit,preu

mitjà,16-25p/m2,col.adhes.rajola C2-TE,beurada CG2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb ra-

jola de gres porcellànic premsat polit, grup Bla (UNE-EN 14411),

preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajo-

la ceràmica C 2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2

(UNE-EN 13888)
Safareig 2 1,25 4,43 11,075

2 2,5 4,43 22,15

Deduir saf. -1 1,3 2,2 -2,86

Cuina 2 2,61 3 15,66

2 4,45 3 26,7

Deduir cuina -1 4,45 2,2 -9,79

Bany 2 2,5 3 15

4 2,04 3 24,48

Bany 2 2,61 3 15,66

Deduir bany -2 0,9 2,15 -3,87

114,205
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05.09 m2 Cel ras continu PGL-A (12,5),entram. estruc.senzilla acer galv. perfils c/600mm

♦vareta de suspensió c/1,2m

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a

revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat es-

tructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada

600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,

per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Dormitori 1 3,1 4,29 13,299

Bany1 1 2,04 2,5 5,1

Bany2 1 2,04 2,61 5,3244

Vestidor 1 2,2 2,5 5,5

Dormitori 1 1 2,15 3,81 8,1915

Dormitori 2 1 2,15 3,81 8,1915

Cuina 1 4,45 2,61 11,6145

57,2209

05.10 m2 Pintat vert. Int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica

amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda,
Dormitori 2 3,1 3 18,60

2 4,29 3 25,74

Vestidor 1 1,6 4,43 7,09

Zona estudi 1 2,55 4,43 11,30

2 5,71 4,43 50,59

1 4,34 4,43 19,23

1 1,31 4,43 5,80

Passadis 1 5,35 4,43 23,70

Dormitoir 1 2 3,81 3 22,86

2 2,15 3 12,90

Dormitori 2 1 4,41 3 13,23

1 3,81 3 11,43

2 2,15 3 12,90

Sala d'estar 2 4,31 4,43 38,19

2 7,41 4,43 65,65

Aparcament 2 6,51 4,43 57,68

2 4,31 4,43 38,19

Deduir portes -8 0,8 2,1 -13,44

Deduir pas. -2 1,2 4,43 -10,63

Deduir cuina -2 1,2 2,5 -6,00

Deduir finestres -1 1 2,2 -2,20

-1 2,2 3 -6,60

-1 1,2 3 -3,60

392,60

05.11 m2 Pintat vert. ext. ciment,'»pintura plàstica llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica

amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

Pati 1, paret N-S 2 3 5 30

Pati 1, paret E-O 2 4,45 5 44,5

Pati 2 4 3 5 60

Deduir obertures pati 1 -1 2,2 4 -8,8
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-2 1 2,2 -4,4

-1 2,18 4 -8,72

-2 4,43 4 -35,44

Deduir obertures pati 2 -1 2,2 2,2 -4,84

-1 2,15 2,2 -4,73

-1 0,75 2,2 -1,65

-1 1,3 2,2 -2,86

63,06

05.12 m2 Pintat vert. ext. ciment,'»pintura plàstica llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica

amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
Pati 1, paret N 2 3 4,5 27

Pati 1, paret E 2 4,45 4,5 40,05

Pati 2, parets 4 3 4,5 54

Deduir fin dor. Pr. -0,5 2,2 2,2 -2,42

Deduir fin. dor inv. -0,5 2,15 2,2 -2,365

Deduir fin dor. Inv. -0,5 0,75 2,2 -0,825

Deduir saf. -0,5 1,3 2,2 -1,43

Façana Carrer 1 14,42 5,95 85,799

Deduir port. Gar. -0,5 3,96 3,4 -6,732

Deduir port. Princ. -1 1 2,81 -2,81

Deduir fin. Façana -1 4,01 1,2 -4,812

-1 0,9 2,3 -2,07

183,385

05.13 m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb aca-

acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Vestidor, paret N 2 2,5 3 7,50

Vestidor, paret S brancals pas porta 2 2,2 3 6,60

Vestidor,  Deduirparet pas porta -2 0,8 2,2 1,76

Dormitori , paret N 1 3,1 3 9,30

Dormitori , paretS 1 3,1 3 9,30

Dormitori , paret E-O 2 4,29 3 12,87

Dormitori, deduir portes -2 0,8 2,1 1,68

Distri. , paret Bany 1 2,61 4,43 11,56

Distri. , paret Vest. 1 1,6 4,43 7,09

Sala esudi+ 1 2,14 4,43 9,48

2 5,71 4,43 25,30

1 4,34 4,43 19,23

Dedeuir obertures -1 1 2,2 -2,20

-1 2,2 3 -6,60

-1 1,2 3 -3,60

Dormitori 1, paret N-S 2 3,81 3 22,86

Dormitori 2, paret E-O 2 2,15 3 12,90

Dormitori 2, paret N 1 1,88 3 5,64

Passadis 1 4,45 4,43 19,71

Sala N-S 2 7,41 4,43 65,65

Sala E-O 2 4,31 4,43 38,19

Deduir port. Gar. -0,5 3,96 3,4 -6,732

Deduir port. Princ. -1 1 2,81 -2,81

Deduir fin. Façana -1 4,01 1,2 -4,812

-1 0,9 2,3 -2,07
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05.16 m2 Pint.vert. fusta, pintura esmalt sint., 1 segelladrora+2acab.

Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una ca-

pa de segelladora i dues d'acabat.
Porta sala 1 0,8 2,1 1,68

Porta dormitoris 3 0,8 2,1 5,04

Porta banys 2 0,8 2,1 3,36

Porta safareig 1 0,8 2,1 1,68

Porta cuina 2 1,2 3 7,2

18,96

05.17 m Escopidorampl.=11-12cm,p.artif.blanca,polida,1trencaaigües,mort.1:2:10

Escopidord'11 a 12 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter

de ciment blanc, polida, amb trencaaigües a un cantell, col·locada

amb morter mixt 1:2:10
1 1,5 1,5

1 1,2 1,2

2,7

05.18 m Escopidorampl.=14-15cm,p.artif.blanca,polida,1trencaaigües,mort.1:2:10

Escopidor de 14 a 15 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter

de ciment blanc, polida, amb trencaaigües a un cantell, col·locada

amb morter mixt 1:2:10
1 0,8 0,8

0,8

05.19 m Escopidor ampl.=24-25cm,p.artif.blanca,polida,Itrencaaigiies,mort. 1:2:10

Escopidor de 24 a 25 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter

de ciment blanc, polida, amb trencaaigües a un cantell, col·locada

amb morter mixt 1:2:10
1 1,82 1,82

1 0,8 0,8

2,62

05.20 m Escopidor ampl.=28-29cm,p.artif.blanca, polida, Itrencaaigiies,mort. 1:2:10

Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter

de ciment blanc, polida, amb trencaaigües a un cantell, col·locada

amb morter mixt 1:2:10
1 0,71 0,71

0,71

05.21 m Escopldor ampl.=58-60cm,p.artif.blanca,polida,Itrencaaigües,mort. 1:2:10

 Escopidor de 58 a 60 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter

de ciment blanc, polida, amb trencaaigües a un cantell, col·locada

amb morter mixt 1:2:10
1 0,97 0,97

0,97
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05.22 m Reglada sòcol,morter ciment,acab.regl.

Reglada de sòcol, amb morter de ciment acabat reglejat

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de

la DT.

En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les

obertures de les quals formin part, d'acord amb els criteris següents:

- Llargàries <= 1,00 m: No es dedueixen

- Llargàries > 1,00 m: Es dedueix el 100%

Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.
Dormitori 1 4,29 4,29

1 3,1 3,1

Bany 1 2,5 2,5

Bany 1 2,61 2,61

Zona estudi 1 5,71 5,71

1 4,34 4,34

Cuina 1 4,45 4,45

Sala 1 4,31 4,31

1 7,41 7,41

Aparcament 2 6,51 13,02

1 4,31 4,31

Safareig 1 1,25 1,25

57,3
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06. PAVIMENTS
06.01 m2 Solera formigó HA-25/P/20/i+hidròfug, acabat pols quars,g=20emcamió

Sol·lera de formigó HA-25/P/20/I, acabat amb 3 kg/m2 de pols de

quars, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20

mm amb additiu hidròfug, de gruix 20 cm, abocat des de camió, es-

tesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic
Aparcament 1 28,31 28,31

28,31

06.02 m2 Solera formigó HM-20/P/20/l+hidròfug, acabat pols de quars,g=5cmcamió

Sol·lra de formigó HA-25/P/20/I, acabat amb 3 kg/m2 de pols de

quars, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20

mm amb additiu hidròfug, de gruix 5 cm, abocat des de camió, este-

sa i vibratge mecànic i remolinat mecànic
Aparcament 1 28,31 28,31

28,31

06.03 m2 Armadura p/fissuració sup.pavim.,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:4-4mm,6x2,2m

B500T

Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o sole-

ra amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15

cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Aparcament 1 28,31 28,31

28,31

06.04 m2 Capa anivell.p/pav.g=2mm pasta autoniv.adorm.normal p/sup.absorb.+imprimació

Capa d'anivellament del suport per a paviments, de gruix 2 mm,

amb pasta autonivelladora d'adormiment normal per a suports ab-

sorbents, prèvia imprimació específica
Dormitori 1 13,33 1 13,33

Vestidor 1 5,28 1 5,28

Bany 1 5,13 1 5,13

Bany 1 5,13 1 5,13

Zona estudi 1 29,82 1 29,82

Passadis 1 5,7 1 5,7

Cuina 1 11,81 1 11,81

Sala d'estar 1 32,06 1 32,06

Dormitori1 1 9,39 1 9,39

Dormitori2 1 9 1 9

Safareig 1 3,18 1 3,18

129,83

06.05 m2 Paviment ext.raj.gres extru'it,s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. preu alt,16-25

p/m2,adhes.rajola C1-E ,beurada CG1

Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antillis-

cant, grup Al/Alla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadra-

da, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a ra-

jola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1

(UNE-EN 13888)

Pati 2 1 9 9

9
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06.06 m2 Paviment int.raj.gres extruií,esmalt.,rectang/quadr. preu mitjà,16-25 p/m2,adhes.rajola

C1,beurada CG1

Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup Al/Alla

(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de

16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1

(UNE-EN 12004) i rejuntatamb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
Dormitori 1 13,33 1 13,33

Vestidor 1 5,28 1 5,28

Bany 1 5,13 1 5,13

Bany 1 5,13 1 5,13

Zona estudi 1 29,82 1 29,82

Passadis 1 5,7 1 5,7

Cuina 1 11,81 1 11,81

Sala d'estar 1 32,06 1 32,06

Dormitori1 1 9,39 1 9,39

Dormitori2 1 9 1 9

Safareig 1 3,18 1 3,18

129,83

06.07 m Sòcol rajola gres extruït esmalt.,h=10cm,col.adhes.rajola

sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat

amb adhesiu per a rajola ceràmica
Dormitori 2 3,1 6,2

2 4,29 8,58

Vestidor 2 2,5 5

2 2,2 4,4

Bany 2 2,5 5

2 2,04 4,08

Bany 2 2,61 5,22

2 2,04 4,08

Zona estudi 2 5,71 11,42

2 4,34 8,68

1 2,61 2,61

1 1,41 1,41

Passadis 1 5,1 5,1

1 4,6 4,6

Sala d'estar 2 4,31 8,62

2 7,41 14,82

Dormitori1 2 3,81 7,62

2 2,15 4,3

Dormitori2 1 4,41 4,41

1 3,81 3,81

2 2,15 4,3

Safareig 2 2,5 5

Deduir portes -15 0,8 -12

-4 1,2 -4,8

112,46
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07.  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
07.01 u Finestra alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,2bat.,100x220cm,preu alt,classif. 3 8A

C4,s/persiana

finestra d'alumini amb trencament de pont tèrmic, col·lo-

cada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un

buit d'obra aproximat de 130x220 cm, elaborada amb perfils de preu

alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN

12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons

UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-

gons UNE-EN 12210, sense persiana
Safareig 1 1

1

07.02 u Finestra alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,2bat.,0,75x220cm,preu alt,classif. 3 8A

C4,s/persiana

finestra d'alumini amb trencament de pont tèrmic, col·lo-

cada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un

buit d'obra aproximat de 0,75x220 cm, elaborada amb perfils de preu

alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN

12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons

UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-

gons UNE-EN 12210, sense persiana
Dormitori2 1 1

1

07.03 u Balconera alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,1 bat.,215x220cm,preu alt,4 9A C4,caixa

persiana+guies

Balconera d'alumini amb trencament de pont tèrmic,

col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un

buit d'obra aproximat de 215x220 cm, elaborada amb perfils de preu

alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN

12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons

UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-

gons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
Dormitori 1 1

Dormitori 1 1 1

2

07.04 u Balconera alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,1 bat.,440x350cm,preu alt,4 9A C4,caixa

persiana+guies

Balconera d'alumini amb trencament de pont tèrmic,

col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un

buit d'obra aproximat de 440x350 cm, elaborada amb perfils de preu

alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN

12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons

UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-

gons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
Pati 2 2

2
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07.04 u Balconera alumini, trenc.pont tèrmic,1 bat.,220x350cm,preu alt,4 9A C4,caixa

persiana+guies

Balconera d'alumini amb trencament de pont tèrmic,

col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un

buit d'obra aproximat de 220x350 cm, elaborada amb perfils de preu

alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN

12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons

UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-

gons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
Pati 2 2

2

07.05 u Finestra fixe alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,2bat.,0,90x115cm,preu alt,classif. 3 8A

C4

finestra d'alumini amb trencament de pont tèrmic, col·lo-

cada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un

buit d'obra aproximat de 0,90x115 cm, elaborada amb perfils de preu

alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN

12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons

UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-

gons UNE-EN 12210, sense persiana
Sala 1 1

1

07.06 u Finestra fixe alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,2bat.,0,90x115cm,preu alt,classif. 3 8A

C4

finestra vidre fix d'alumini amb trencament de pont tèrmic, col·lo-

cada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un

buit d'obra aproximat de 0,90x115 cm, elaborada amb perfils de preu

alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN

12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons

UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-

gons UNE-EN 12210, sense persiana
Sala 1 1

1

07.07 u Finestra fixe alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,2bat.,321x115cm,preu alt,classif. 3 8A

C4

finestra vidre fix d'alumini amb trencament de pont tèrmic, col·lo-

cada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un

buit d'obra aproximat de 321x115 cm, elaborada amb perfils de preu

alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN

12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons

UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-

gons UNE-EN 12210, sense persiana
Sala 1 1

1
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07.08 u Finestra fixe alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,2bat.,0,90x325cm,preu alt,classif. 3 8A

C4

finestra vidre fix d'alumini amb trencament de pont tèrmic, col·lo-

cada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un

buit d'obra aproximat de 0,9x325 cm, elaborada amb perfils de preu

alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN

12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons

UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-

gons UNE-EN 12210, sense persiana
Sala 1 1

1

07.09 u Bast. paret 30, porta fusta,p/llum bast. 80cmx215cm

Bastiment de base per paret de 30 cm de gruix, per porta de fusta

per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària
Porta pr. 1 1

1

07.10 u Bast. paret 30, porta fusta,p/llum bast. 80cmx215cm

Bastiment de base per paret de 15 cm de gruix, per porta de fusta

per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària
Portes 2 2

2

07.11 u Bast.paredó porta f.,p/llum bast.=70cmx21 Ocm

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de

bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
Portes 4 4

4

07.12 u Bast.3/4 porta corred..,p/llum bast.=120cmx300 Ocm

Bastiment de base de 3/4 per a porta corred. de fusta per a una llum de

bastiment de 120 cm d'amplària i 300 cm d'alçària
Cuina 2 2

2

07.13 u Estructura per porta corredissa d'una fulla colocada en pared per revestir amb

arrebossat de mortero, gruix total 10,5 cm

Suministro y colocación de estructura para puerta corredera de una

hoja colocada en pared para revestir con enfoscado de mortero o

yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de 10,5 cm, modelo

Orquídea Basic "MAYDISA", compuesta por un armazón metálico de

chapa grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor

máximo 5,5 cm, y una malla metálica, de mayor altura y anchura que

el armazón, para mejorar la unión de la estructura a la pared. Total-

mente montado.

Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en

sus alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de

mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado.

Rejuntado. Colocación de la malla metálica. Fijación de la malla al ar-

mazón mediante clips.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-

gún documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
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mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Dormitori 2 2

2

07.15 u Fulla bat.porta ent. g=40mm,c.lllses,DM lacat, 70cmx21 Ocm

Fulla batent per a porta d'entrada, DM lacat color blanc, de 40 mm

de gruix, d'una fulla batent de cares llises, de 70 cm d'amplària i 210

cm d'alçària, incloent pany de cop i clau, maneta i espiell, col·locada.

Inclou tapajunts del maiteix material que la fulla, ferratges i meca-

nismes de fixació i apertura de la porta.
Entrada 1 1

1

07.16 u Estructura per porta corredissa d'una fulla colocada en pared per revestir amb

arrebossat de mortero, gruix total 10,5 cm

Fulla per a porta corredissa interior, de 40 mm de gruix, per una

llum de 80 cm d'amplària i 200 cm alçària , per a pintar, de cares lli-

ses i estructura interior de fusta, col·locada. Inclou tapajunts del

maiteix material que la fulla, ferratges i mecanismes de fixació i aper-

tura de la porta.
2 2

2

07.17 u 2fulles bat.armari,DM lacat 25mm,c.llises+int.fusta,50cmx240cm

Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a
pintar, de 25 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fus-
ta, de 50 cm d'amplària i 240 cm d'alçària

12 12

12

07.18 u fulla bat.armari,DM lacat 25mm,c.llises+int.fusta,60cmx240cm

Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a
pintar, de 25 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fus-
ta, de 50 cm d'amplària i 240 cm d'alçària

1 1

1

07.19 u Porta entrada,tp.block,fusta/cirerer,g=40mm,1 bat.,80x210cm,col.

Porta d'entrada tipus block, de Fusta massissa de cirerer, de 40 mm de

gruix, d'una fulla batent de cares llises i interior blindat amb dues xa-

pes d'acer, de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al tra-

vesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, in-

cloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau de seguretat amb

tres punts d'ancoratge, tapajunts del mateix material que la porta,

maneta i espiell, col·locada.
1 1

1
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07.20 m2 Porta corredera superior de fusta massissa per trams Cirerer

acab. natural,ampl.=3,96-3,4m,op.electromec.,+guies/pany,ancor.mort.

Porta corredera superior de fusta de cirere acabat natural

de 3,40 a 3,96 m d'amplària, amb operador electromecànic, amb guies

i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4
Aparcament 1 1

1
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08. ENVIDRAMENTS
08.01 m2 Vidre aülla.2 llunes incolora,5+4mm,cambra 12mm,col.llistó vidre

Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 5 i 4

mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb llistó de vidre

sobre fusta, acer o alumini
Safareig 2 0,5 2,2 2,2

Dormitori1 1 0,55 2,2 1,21

Dormitori2 1 0,7 2,2 1,54

1 1,15 2,2 2,53

Dormitori 1 0,7 2,2 1,54

1 1,25 2,2 2,75

Pati1 6 0,7 3,5 14,7

2 1,25 3,5 8,75

2 2,65 3,5 18,55

53,77

08.02 m2 Vidre afila.1incolora+1 translúcid.,4+6mm,cambra 12mm,col.llistó vidre

Vidre aïllant d'una lluna incolora i una altra translúcida, de 4 i 6 mm

de gruix i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb llistó de vidre so-

bre fusta, acer o alumini
Sala 1 0,8 1,05 0,84

1 1,05 3,16 3,32

1 0,8 2,2 1,76

5,92
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09. INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
09.01 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,

àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm,

fins a baixant, caixa o claveguera
Safareig rentadora 1 0,61 0,61

Safareig pica 1 2,16 2,16

Safareig pica vertical 1 0,8 0,8

Bany pica 1 1,65 1,65

Bany pica vertical 2 0,8 1,6

Bany dutxa 1 1,55 1,55

Bany2 pica 1 1,16 1,16

Bany2 pica vertical 2 0,8 1,6

Bany2 dutxa 1 1,63 1,63

Conexió 1 2,39 2,39

Cuina 1 0,7 0,7

Cuina pica 1 0,68 0,68

Cuina veritical 1 0,32 0,32

Cuian Rentavaixelles/conecció 1 5,78 5,78

Bonera garatge 1 4,63 4,63

Bonera pati 1 1 3,07 3,07

Bonera pati 2 1 5,44 5,44

35,77

09.02 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,

àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm,

fins a baixant, caixa o claveguera
Bater Bany1 1 1,85 1,85

Bater Bany2 1 0,99 0,99

Col·lector 1 10,85 10,85

Pati 1 3,22 3,22

16,91

09.03 u Bonera sifònica acer inox.,costat=200x200mm, sortida horitz.,D=110mm,tapa plana

acer lnox.,col.mort.ram paleta M 5

Bonera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de costat amb sor-

tida horitzontal de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxi-

dable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M5(5

N/mm2) 1 1

Bonera pati1 1 1

Bonera pati2 1 1

Bonera Aparcament 1 1

Bonera coberta 4 4

8

09.04 m Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=160mm,penj.sostr.

Claveguera amb tub de PVC-U de paret massissa

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm.
Col·lector 4 4

2 2

6
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09.05 u Sifó registrable realitzat amb colzes de PVC diàmetre 160 mm, 45

Sifó registrable realitzat amb colzes de PVC, diàmetre 160 mm, col·lo-

cats, amb colzes de 45
Sifó registrable 1 1

1
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10. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
10.01 u Caldera estanca,condens. mural,23-28kW,planxa acer

p/calef+ACS,3bar,producc.ACS+microacum.,p/gas natural,+accessorís,

Caldera estanca de condensació, mural de 23 a 28 kW de potència

calorífica, de planxa d'acer per a calefacció i aigua calenta sanitària

de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb microa-

cumulador, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt

d'accessoris, col·locat
Caldera 1 1

1

10.02 u Radiador tovall. tub acer,1espai,ampl=300-600mm,h=700-900mm,UNE-EN 442-1,col.

Radiador tovalloler de tub d'acer, amb 1 espai, de 300 a 600 mm

d'amplària i de 700 a 900 mm d'alçària, segons UNE-EN 442-1, mu-

ral, col·locat
Bany 1 1 1

1

10.03 u Radiador alumini 10x1 columna,h<650mm,encastat

Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650 mm d'al-

çària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i

amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
Sala d'estar 3 3

Zona Estudi 3 3

Dormitori pr. 1 1

Passadis 1 1

8

10.04 u Radiador alumini 8x1 columna,h<650mm,encastat

Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650 mm d'al-

çària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i

amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
Dormitori 1 i 2 2 2

Bany i cuina 2 2

10.04 u Radiador alumini 6x1 columna,h<650mm,encastat

Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm d'al-

çària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i

amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
Safareig 1 1

1

10.05 m Conducte circ.,PVC+espiral PVC,D=160mm,flex.,munt.superf.

Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 160 mm de

diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits,

tub flexible i muntat superficialment
Caldera 1 2,75 10

Caldera vertical 1 10 10

20
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10.06 m Tub PVC,DN=90mm,PN=10bar,unió elàst.UNE-EN 1452-2,dific.mitjà.col.superf.

Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de

pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,

segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i

col·locat superficialment
Ventilació Safareig 1 0,5 0,5

Ventilació bany 1/2 2 0,5 1

Ventilació vertical 1 5 5

6,5

10.07 u Ventilador-extractor monofàs.230V,cabal<100m3/h,encastat

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h

de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat
Safareig 1 1

Bany 1 i 2 1 1

2
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11. TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
11.01 m Tub poliet.retic.D=25mm,g=2,3mm, barrera antioxig.,eonnect.pressió,superf.

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i

2,3 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i

col·locat superficialment
CALEFACCIÓ

Circuit 1 1 0,29 0,29

1 6,99 6,99

1 3,42 3,42

1 1,07 1,07

1 7,25 7,25

1 2,02 2,02

Circuit 1 Retorn 1 0,53 0,53

1 6,79 6,79

1 1,45 1,45

1 6,69 6,69

Circuit 2 1 0,19 0,19

1 6,98 6,98

1 0,93 0,93

1 1,21 1,21

1 5,03 5,03

1 3,44 3,44

1 0,7 0,7

1 0,55 0,55

1 1,79 1,79

1 0,7 0,7

1 1,07 1,07

1 2,48 2,48

1 2,25 2,25

Circuit 2 Retorn 1 2,22 2,22

1 4,21 4,21

1 1,29 1,29

1 3,5 3,5

1 6,69 6,69

Circuit 3 1 3,03 3,03

Circuit 3 1 1,1 1,1

1 2,25 2,25

2 0,3 0,6

1 1,63 1,63

1 2,35 2,35

1 0,38 0,38

1 1,21 1,21

1 0,36 0,36

1 4,96 4,96

1 1,54 1,54

1 1,32 1,32

Circuit 3 Retorn 1 0,85 0,85

1 4,16 4,16

1 3,26 3,26

1 3,51 3,51

1 2,75 2,75

116,99
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11.02 m Tub poliet.retic.D=18mm,g=2,2mm, barrera antioxig.,connect.pressió,superf.

Tub de polietilè reticulat de 18 mm de diàmetre nominal exterior i

2,2 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i

col·locat superficialment
Ramal principal 1 5,7 5,7

2 11,05 22,1

Cuina 1 0,7 0,7

Distribució 2 7,71 15,42

2 7,68 15,36

Bany 2 1,83 3,66

2 1,06 2,12

2 1,78 3,56

2 1,61 3,22

71,84

11.03 m Tub Cu R250 (semidur),DN=18mm,g=0,8mm,UNE-EN 1057,soldat

capil.,dific.ba ix, col.su perf.

Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, de 0,8

mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,

amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
Instal·lació gas 1 0,97 0,97

1 5,57 5,57

6,54

11.04 m Tub acer negre s/sold.,D=3/4",soldat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3/4", segons

la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mit-

jà i col·locat superficialment
1 3,2 3,2

3,2
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12. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
12.01 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,10 mòduls,encastada

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material auto-

extingible, amb porta, per a deu mòduls i encastada 
1 1

1

12.02 u Caixa derlv.plàstlc,200x200mm,prot.lP-40,encastada

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau

de protecció IP-40, encastada 
1 1

1

12.03 u Caixa derlv.plàstlc,100x160mm,prot.lP-40,encastada

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau

de protecció IP-40, encastada
3 3

3

12.04 u Caixa derlv.plàstlc,130x200mm,prot.lP-40,encastada

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau

de protecció IP-40, encastada 
8 8

8

12.05 m Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1 J,320N,2000V,encastat

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant

i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència

a compressió de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat

encastat 
200 200

200

12.06 m Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant

i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'l J, resistència

a compressió de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat

encastat 
25 25

25

12.07 m Cable H07V-R, 1x1,5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb

designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament

PVC, col·locat en tub 
300 300

300

12.08 m Cable H07V-R, 1x2,5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb

designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament

PVC, col·locat en tub 
40 40

40



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitació d'un habitatge i divisió horitzontal

CODIC RESUM

UDS LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

12.09 m Cable H07V-R, 1x4mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb

designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament

PVC, col·locat en tub 
30 30

30

12.10 m Cable H07V-R, 1x6mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb

designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament

PVC, col·locat en tub 
20 20

20

12.11 u Interruptor auto.magnet.,l=40A,PIA

corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal,

tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons

UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

perfil DIN
1 1

1

12.12 u Interruptor auto.magnet.,l=10A,PIA

corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,

tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons

UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

perfil DIN
5 5

5

12.13 u Interruptor auto.magnet.,l=16A,PIA

corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,

tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons

UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

perfil DIN
5 5

5

12.14 u Interruptor auto.magnet.,l=20A,PIA

corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal,

tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons

UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

perfil DIN
1 1

1
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12.15 u Interruptor auto.magnet.,l=25A,PIA

corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal,

tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons

UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

perfil DIN
2 2

2

12.16 u Interruptor

dif.cl.AC,gam.residen.,l=25A,bipol.(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A

d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconne-

xió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic

de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil

DIN
6 6

6

12.17 u Interruptor

dif.cl.AC,gam.residen.,l=40A,bipol.(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A

d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A,  de desconne-

xió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic

de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil

DIN
3 3

3

12.18 u Protector p/sobret.perman.+transit.lGA 25Abipol.(1 P+N),PIA

corbaC,tall=6000A,lmàx=15kA,munt.perf.DIN

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA in-

tegrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de po-

der de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima tran-

sitòria 15 kA, muntat en perfil DIN
1 1

1

12.19 u Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,encastada

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada
Safareig 1 1

Vestidor 2 2

Dormitori 3 3

Banys 2 2

Dormitori 1 1 1

Dormitori 2 1 1

Aparcament 3 3

Cuina 2 2

15
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12.20 u Caixa mecanismes,p/2elem.,preu alt,encastada

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada
Dormitori 1 1

Vestidor 1 1

Passadis 1 1

Safareig 3 3

Banys 4 4

Vestidor 1 1

Sala d'estar 3 3

Cuina 1 1

Dormitoris 1 i 2 2 2

Aparcament 2 2

19

12.21 u Caixa mecanismes,p/3elem.,preu alt,encastada

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada
Dormitori 1 1

Vestidor 1 1

Passadis 1 1

Aparcament 1 1

4

12.22 u Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb te-

cla, preu alt, encastat
Bany 2 2

Vestidor 2 2

Dormitori 3 3

Bany 3 3

Cuina 2 2

Sala d'estar 1 1

Entrada 13

12.23 u Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb te-

cla, preu alt, encastat
Safareig 2 2

Vestidor 2 2

Sala d'estar 2 2

Dormitori 2 2

Patis 4 4

Aparcament 2 2

14

12.24 u Comm.creuam.,tipus univ.,(1 P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10

AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
Dormitori 3 3

3
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12.25 u Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encastada

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra late-

ral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada
Safareig 5 5

Bany 2 2

Vestidor 1 1

Dormitori 1 5 5

Bany 2 2

 Dormitori 2 5 5

Sala d'estar 10 10

Cuina 10 10

Aparcament 8 8

48

12.26 u Presa correnttipus univ.espigues planes(2P+T),25A,/250V,a/tapa,preu alt,encastada

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250

V, amb tapa, preu alt, encastada
Cuina / Forn 1 1

1

12.27 u Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt,col.

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat
Idem 12.19 15 15

15

12.28 Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu alt, col·locat
u Marc p/mec.universal,3elem.,preu alt,col.

Idem 12.20 19 19

19

12.29 u Marc p/mec.universal,3elem.,preu alt,col.

Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col·locat
Idem 12.21 4 4

4

12.30 u lnt.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120lux,a/tapa,preu

mitjà,encastat

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrre-

gues résistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'ali-

mentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'acti-

vació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat
Aparcament 1 1

1
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13. INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT
13.01 u Llumen.decor. downlight alumini,4 leds,pot.llum 6W +font d'alimentació,encastada

Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W

de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, encastada
Vestidor 3 3

Dormitori 7 7

Dormitori 1 3 3

Dormitori 2 3 3

Zona estudi 6 6

Passadis 3 3

25

13.02 u. Llumen.decor. downlight alumini+metacril·lat,16 leds,pot.llum 21W+font

d'alimentació,encastada

Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16

leds, de 21 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació,

encastada
Safareig 2 2

Bany 1 2 2

Bany 2 2 2

Sala d'estar 8 8

Cuina 5 5

19

13.03 u Llumenera xassís

alum.anodit.s/difus.,T26/G13,(1x18W),reac.ferromagnètica,instal.superfic.sostre

Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat sen-

se difusor, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 18W, (1x18W),

amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al sostre
Aparcament 5 5

5
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14. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
14.01 u Plat dutxa rectang.acrilic,1400x700mm,color blanc,preu alt,col.sob/pav.

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1400x700 mm, de

color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment
Banys 2 2

2

14.02 u Lavabo mural/recolzar porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu

mitjà,recolz.taulell/moble

Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'am-

plària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, recolzat sobre taulell o

moble
Banys 4 4

4

14.03 u Aigüera gres 1 pica rectang.,llarg.=40-50cm,blanc,ampl.<=50cm,preu

mitjà,col.sob/moble

Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica rectangular, 40 a 50

cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà,

col·locada sobre moble.
Safareig 1 1

1

14.04 u Inodor porcell.,vert.,cist.,blanc,preu alt,col.sobVpavim.

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i ta-

pa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,

de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la

xarxa d'evacuació
Banys 2 2

2

14.05 u Suport regul.s/barra llisc. p/dutxa telèf.,munt.superf.,cromat,preu alt

Suport regulable sobre barra lliscant per a dutxa de telèfon, mural,

muntat superficialment, de llautó cromat, preu alt
Banys 2 2

2

14.06 u Aixeta,muntsuperf.,p/dutxa telèf.,cromat,preu alt,2x1/2"-1/2"

Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de

telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sorti-

da de 1/2"
Banys 4 4

4

14.07 u Aixeta mescl. safareig.,munt.superf.,cromat,preu mitjà,3/4"

Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment,

de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4"
Safareig 1 1

1

14.08 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=3/8",entrada D=3/8"

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de

diàmetre 3/8" i entrada de 3/8"
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2

14.09 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1/2",entrada D=1/2"

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de

diàmetre 1/2" i entrada d'1/2"
Safareig 2 2

Banys 2 2

Cuina 2 2

Aparcament 1 1

Caldera 2 2

9

14.10 u Dipòsit cllin.a/tapa,pollèst.refbrç.,500l,col.s/bancada

Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 I

de capacitat, col·locat sobre bancada
Dipòsit 1 1

1
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15. INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUÏDS
15.01 u Vàlvula gas DN20,rosca gas H G3/4", junta plana MG1"

Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas fe-

mella G 1/4" i junt pla mascle G 1", amb obturador esfèric, segons

norma UNE 60708

Instal·lació gas 4 4

4
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16. INSTAL·LACIONS AUDIOVISUAL I DE COMUNICACIONS
16.01 u Dipols FM+TV (2can.band.lV,1 can.band.V),pal h<=4m,fix.paret

Dipols per a FM i TV (2 canals banda IV, 1 canal banda V), en pal de

<= 4 m d'alçària i fixat a la paret
Antena 1 1

1

16.02 u Equip amplificació 1 baixant,1derivac.p/planta,8connex.,munt.superf.

Equip d'amplificació per a 1 baixant i 1 derivació per planta i bai-

xant, amb un total de 8 connexions i muntat superficialment
Equip amplificació 1 1

1

16.03 u Presa senyal TV-FM,deriv.única,tipus univ.,a/tapa,econòmic,encastada

Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus universal,

amb tapa, de preu econòmic, encastada
Sala d'estar 1 1

Dormitori 1 1 1

Dormitori 2 1 1

Zona estudi 1 1

Cuina 1 1

5

16.04 u Unitat ext.intercom.telefon.+vídeo,8pols.,1colum.,encastada

Unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador telefònica i ví-

deo, de 8 polsadors, en 1 columna i encastada
Habitatge 1 1

1

16.05 u Equip alimentació intercom.telefòn.+vídeo,s/bater.reserva,s/secret

convers.munt.armari

Equip d'alimentació d'intercomunicador telefònica i vídeo, sense ba-

teria de reserva, sense secret de conversació i muntat en armari tancat
Habitatge 1 1

1

16.06 u Obreportes elèct.automàt.,+palan.desbloq.,encast.porta,funda

Obreportes elèctric d'accionament automàtic, amb palanca de des-

bloqueig, encastat a la porta amb funda
Sala d'estar 1 1

1

16.07 u Aparell usuari comunicació telefòn.+vídeos/secret convers.

Aparell d'usuari de comunicació telefònica i vídeo, sense secret de

conversació
Sala d'estar 1 1

1

16.08 u Presa telf.,tipus unlv.,RJ11 simple,p/despl.ailla.,a/tapa,econòmic,encastada

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ11

simple, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de

preu econòmic, encastada
Dormitori Pr. 1 1

Sala d'estar 1 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitació d'un habitatge i divisió horitzontal

CODIC RESUM

UDS LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Zona estudi 1 1

3

16.09 m Cable FO,int.,2 fibr.MM 50/125,multitub (estr.ajust.),prot.int. FV,poliolefina,inst.

Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus multi-

mode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), pro-

tecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa

emissió fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons

UNE-EN 50265, instal·lat
1 90 90

90

16.10 m Cable p/transm.telefòn.,2 parells 0,64mm2,col.tub

Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció

0,64 mm2 cada un i col·locat en tub
1 20 20

20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitació d'un habitatge i divisió horitzontal

CODIC RESUM

UDS LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

17. EQUIPAMENTS
17.01 m2 Taulell Silestone,g=20mm,preu mitjà,llarg.=60-99cm,sob/suport,mural encast.

Taulell silestone, de 20 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 125 cm de

llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament
Bany 1 1,71 0,5 0,86

Bany 1 1,7 0,5 0,85

Safareig 2 1,25 0,6 1,50

3,21

17.02 m2 Taulell Silestone,g=30mm,preu mitjà,llarg.=60-99cm,sob/suport,mural encast.

Taulell de Silestone, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de

llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament
Cuina 2 4,45 0,6 5,34

5,34

17.03 u Mòdul estàndard p/moble cuina alt 600x330mm h=900mm,portes aglomerat

melamina,preu mitjà,+tiradors+ferratges+regleta,col.fix.par

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 900

mm d'alçària, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors,

ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret
Mobles cuina alts 3 3

3

17.04 u Mòdul estàndard p/moble cuina baix 900x600mm h=700mm,porta aglomerat

melamina,preu mitjà,+peus PVC+tiradors+ferratges+sòcol,col.

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700

mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, so-

bre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat

recolzat a terra i fixat a la paret
Cuina 3 3

3

17.05 u Mòdul aigüera p/moble cuina baix 900x600mm h=700mm,porta aglomerat

melamina,preu mitjà,+peus PVC+tiradors+ferratges+sòcol,col.

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700

mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, so-

bre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat

recolzat a terra i fixat a la paret
Cuina 1 1

Safareig 1 1

2

17.06 u Columna moble cuina 600x600mm h=2200mm,2prestatges+2portes,aglomerat

melamina,preu mitjà,+peus PVC+tiradors+ferratges+sòcol,col.

Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'al-

çària, amb 2 prestatges i 2 portes, d'aglomerat amb melamina, preu

mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,

col·locat recolzat a terra i fixat a la paret
Cuina 5 5

Safareig 2 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitació d'un habitatge i divisió horitzontal

CODIC RESUM

UDS LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

18. AJUDES DE RAM DE PALETA
18.01 m Obertura regata paret maó for.,m.man.,tapada morter 1:4

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i

tapada amb morter de ciment 1:4
Regates 1 50 50

50

18.02 u Formació encast petits elem.paret maó for.,m.man.,collat morter 1:4

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat,

amb mitjans manuals, i collat amb morter de ciment 1:4
Mecanismes 1 element 15 15

Mecanismes 2 elements 19 19

Mecanismes 3 elements 4 4

38



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Rehabilitació d'un habitatge i divisió horitzontal

CODIC RESUM

TOTAL %

01. MOVIMENTS DE TERRES 430,31 0,45

02. TANCAMENTS I DIVISORIES 3.879,08 4,05

03. LLINDES 323,20 0,34

04. IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 2.049,69 2,14

05. REVESTIMENTS 28.245,22 29,50

06. PAVIMENTS 9.372,27 9,79

07.  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 9.575,14 10,00

08. ENVIDRAMENTS 4.058,32 4,24

09. INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 2.010,10 2,10

10. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 4.824,23 5,04

11. TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 1.354,25 1,41

12. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2.739,12 2,86

13. INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 10.610,82 11,08

14. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 3.385,20 3,53

15. INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUÏDS 71,40 0,08

16. INSTAL·LACIONS AUDIOVISUAL I DE COMUNICACIONS 6.647,64 6,94

17. EQUIPAMENTS 5.485,74 5,73

18. AJUDES DE RAM DE PALETA 684,64 0,72

Pressupost de execució material 95.746,37
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3. Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

  



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Rehabilitació d'un habitatge i divisió horitzontal

CODIC RESUM

Data inici Durada Data final

01. MOVIMENTS DE TERRES 01/01/2017 10 11/01/2017
02. TANCAMENTS I DIVISORIES 11/01/2017 20 31/01/2017
03. LLINDES 31/01/2017 10 10/02/2017
04. IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 10/02/2017 25 07/03/2017
05. REVESTIMENTS 06/03/2017 15 21/03/2017
06. PAVIMENTS 21/03/2017 20 10/04/2017
07.  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 10/04/2017 10 20/04/2017
08. ENVIDRAMENTS 20/04/2017 5 25/04/2017
09. INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 25/04/2017 12 07/05/2017
10. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 07/05/2017 15 22/05/2017
11. TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 22/05/2017 17 08/06/2017
12. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 08/06/2017 12 20/06/2017
13. INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 08/06/2017 15 23/06/2017
14. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 23/06/2017 4 27/06/2017
15. INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUÏDS 27/06/2017 8 05/07/2017
16. INSTAL·LACIONS AUDIOVISUAL I DE COMUNICACIONS 05/07/2017 10 15/07/2017
17. EQUIPAMENTS 15/07/2017 15 30/07/2017
18. AJUDES DE RAM DE PALETA 25/04/2017 96 30/07/2017

319

42736,00 42926,00



01/01/2017 21/01/2017 10/02/2017 02/03/2017 22/03/2017 11/04/2017 01/05/2017 21/05/2017 10/06/2017 30/06/2017

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.

Data inici 01/01/20111/01/20131/01/20110/02/20106/03/20121/03/20110/04/20120/04/20125/04/20107/05/20122/05/20108/06/20108/06/20123/06/20127/06/20105/07/20115/07/20125/04/201

Durada 102010251520105121517121548101596

Data inici

Durada
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4. Estat actual Fotografies 
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5. Plànols 

  



PARAMETRE: URBANÍSTICS

Clau: 12, Nucli antic. Substitució de l'edificació antiga.
Ordenació: Segons alineació a vial.
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B

1. ZONA BOTIGA

3. MAGATZEM

2. OFICINA

5. BANY

A A'

C
C

'

4. SALA CUINA

ESTAT ACTUAL.    Esc. 1/75

B'

 

Id. Descripció Sup. Útil 

LOCAL 
1 
2 
3 
4 
5 

Zona Botiga 
Oficina 

Magatzem 
Sala cuina 

Bany 

74,16 m² 
27,53 m² 
39,28 m² 
35,43 m² 
8,15 m² 

 

TOTAL SUPERFÍCIES ÚTILS 

LOCAL                                              184,55 m² 

 

TOTAL SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES 

LOCAL                                             199,81 m² 

QUADRE DE SUPERFÍCIES ESTAT ACTUAL
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SECCIÓ LONGITUDINAL B-B'.    Esc. 1/100

SECCIÓ LONGITUDINAL C-C'.    Esc. 1/100

SECCIÓ LONGITUDINAL A-A'.    Esc. 1/100
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E E'

D D'

G
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F F'

NOVA DISTRIBUCIÓ.    Esc. 1/75
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SUPERFICIES ÚTILS.    Esc. 1/75

DORMITORI

BANY BANY

ZONA ESTUDI+

DORMITORI 1

DORMITORI 2

APARCAMENT SALA D'ESTAR / MENJADOR

SAFAREIG

CUINA
PATI 1

PATI 2

Sup. útil= 13.33m²

Sup. útil= 5.13m²

VESTIDOR
Sup. útil= 5.28m²

Sup. útil= 5.13m²

Sup. útil= 29.82m²

Sup. útil= 11.81m²

Sup. útil= 13.35m²

PAS.
Sup. útil= 5.70m²

Sup. útil= 32.06m²

Sup. útil= 9.39m²

Sup. útil= 9.00m²

Sup. útil= 28.31m²

Sup. útil= 3.18m²

Sup. útil= 9.00m²

QUADRE DE SUPERFICIES REFORMA

Id. Descripció Sup. Útil 

HABITATGE 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 

Dormitori principal 
Bany dorm. 

Vestidor 
Zona estudi+ 

Bany 
Passadis 

Dormitori 1 
Dormitori 2 

Sala d’estar/menjador 
Cuina 
Pati 1 

Pati 2 
Safareig 

Aparcament 

13,33 m² 
5,13 m² 
5,28 m² 

29,82 m² 

5,13 m² 
5,70 m² 
9,39 m² 
9,00 m² 

32,06 m² 
11,81 m² 
13,35 m² 

9,00 m² 
3,18 m² 

28,31 m² 
 

TOTAL SUPERFÍCIES ÚTILS 

HABITATGE                                              158,14 m² 
PATIS                                              22,35 m² 

TOTAL SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES 

LOCAL                                             199,81 m² 
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COMPLIMENT NORMATIVA.    Esc. 1/75
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Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions
mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
(DOGC núm. 6245 de 02/11/2012),

2.5.1  patis de ventilació.
Els patis en planta permetran la inscripció d’un cercle de 3 m de diàmetre quan ventilin habitacions, i de 2,5 m de
diàmetre quan ventilin cuines, banys o escales

Apartat 3
Requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges
3.1  Habitabilitat i ocupació.
Tots els habitatges han de constar, com a mínim, d’una estança o sala d’estar menjador, una cambra higiènica i
 un equip de cuina; i tenir una superfície útil interior no inferior a 36 m². Quan l’estança sigui un únic espai haurà de
 permetre la compartimentació d’una habitació de 8 m², sense que la sala d’estar ni l’habitació perdin els seus
requisits obligatoris.

3.4    Accessibilitat.
3.4.1  Els habitatges han de ser, com a mínim, practicables i han de complir les condicions següents:
3.4.1.a) Si l’habitatge es desenvolupa en un nivell ha de tenir practicables els espais següents: l’accés,
 una cambra higiènica, la cuina, un espai d’ús comú i una habitació.

3.4.1.c) La porta d’accés a l’habitatge i les dels espais practicables han de tenir una amplada mínima de pas
de 0,80 m i una alçada lliure mínima de 2 m.

3.4.1.d) Els espais interiors destinats a la circulació que connectin l’accés a l’habitatge i els espais practicables han
 de tenir una amplada mínima d’un metre (1 m) i permetre la inscripció d’un cercle d’un metre i vint centímetres
 (1,20 m) davant les portes d’accés als espais practicables, s’admet que el cercle d’1,20 m s’inscrigui amb les portes
 obertes, i 0,90 m per a la resta d’espais destinats a la circulació que donin accés als espais no practicables de
l’habitatge.

3.5    Alçada mínima habitable.
L’alçada lliure entre el paviment acabat i el sostre ha de ser com a mínim de 2,50 m.

3.7.1  Espais d’ús comú (EMC) estar + menjador + cuina.
La superfície mínima del conjunt d’espais que integren la zona d’ús comú, sala d’estar (E), menjador (M),
cuina (C), ha de ser suficientment àmplia, com a espai únic o compartimentat, per donar servei al llindar
màxim de persones que poden residir a l’habitatge i permetre la mobilitat adient d’acord amb els criteris
d’accessibilitat exposats en aquest Decret. La seva superfície mínima, en el cas que no estigui
regulada per la normativa municipal, en cap cas serà inferior a 20 m².3.7.2  Dimensions dels espais d’ús
comú.L’espai que contingui la sala d’estar (E) i/o el menjador (M) ha de permetre la inscripció entre
paraments d’un cercle de diàmetre de dos metres i vuitanta centímetres (2,80 m). En aquest espai, el
contacte amb la façana serà d’una amplada mínima de dos metres i vint centímetres (2,20 m), sense que
s’admetin estrangulacions en planta inferiors a un metre i seixanta centímetres (1,60 m), llevat de pilars,
sense comptabilitzar com a superfície útil d’espais d’ús comú aquelles zones d’amplada inferior com poden
ser rebedors, passadissos o similars que es trobin annexes malgrat no tinguin porta.
3.7.3  Dimensions de la cuina.
A la cuina, l’espai lliure entre el taulell de treball i la resta d’equipament o paraments ha de tenir una
amplada mínima d’un metre (1,00 m), sense perjudici del que estableix l’apartat 3.4.1.e). Aquestes
condicions s’han de garantir tant si és peça independent com integrada amb Em.En el cas que l’espai de la
cuina s’integri a la zona del menjador (M) o de la sala d’estar menjador (EM), la superfície vertical obert
a que relacioni aquests espais no ha de ser inferior a tres metres i mig quadrats (3,50 m²).
3.8  Habitacions.
L’habitació mínima serà de 6 m² i no s’admetran superfícies inferiors.
Llevat que la normativa municipal disposi altres exigències superiors, en habitatges de tres habitacions o
més, almenys en una de les habitacions s’hi haurà de poder inscriure un quadrat de 2,60 m de costat. En la
 resta d’habitacions, i en els habitatges de fins a 2 habitacions, s’hi ha de poder inscriure un quadrat de
2,00 m de costat.
En aquestes habitacions, els quadrats de 2,60 m i de 2,00 m no podran ser envaïts pel batent de les portes
ni per l’espai destinat a emmagatzematge, i només s’admetran reduccions puntuals de 0,30 m per pilars
sempre que no alterin la disposició normal dels llits; totes aquestes circumstàncies s’han d’acreditar
gràficament en el projecte.
3.9    ventilació i il·luminació natural.
3.9.1  Els espais d’ús comú i les habitacions han de tenir ventilació i il·luminació natural directa des de
l’exterior mitjançant obertures d’una superfície no inferior a 1/8 de la seva superfície útil comptabilitzada en
tre 0 i 2,5 m d’alçada respecte del paviment.

3.13    Estenedor.
3.13.1  En tots els habitatges s’ha de preveure una solució per a l’eixugada natural de la roba, llevat
d’impossibilitat derivada de normativa o d’ordenances municipals que caldrà acreditar. En aquests casos
caldrà preveure l’eixugada mecànica

3.13.3  A més dels patis de ventilació regulats a l’apartat 2.5.1, es pot disposar de patis destinats a estendre
la roba sempre que les seves dimensions permetin inscriure un cercle d’1,80 m de diàmetre. podran
ventilar i il·luminar caixes d’escales i cambres higièniques.
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MUR A CONSTRUIR

Compliment paràmetres habitabilitat
Decret 141/2012, Annex 4 (Grup D)

Noves obertures

PLANTA OBRA NOVA.    Esc. 1/100

Sup. útil= 13.33m²

Sup. útil= 5.13m²
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Sup. útil= 28.31m²

Sup. útil= 3.18m²

Sup. útil= 9.00m²
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PLANTA ENDERROC I OBRA NOVA.    Esc. 1/75

MUR A CONSTRUIR

MUR A ENDERROCAR

NOVES OBERTURES
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1.2 

1.2 1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 1.1 

1.1 

1.2 

1.1 

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P4

P3

P2

P1

R4

R4
R1

R1

R4

R4

R4

R5

R2

R2

R4

R4

R4R1

R1

R2

R5

R4R4

R3

R4

R3 R3R1

R3

R3

R2R2

R2 R2

R5R5

R3

R4

R4

1.2 

R4

1.2 

PLANTA CONSTRUCTIVA.    Esc. 1/75

Obra de fàbrica de maó calat

Separació a parament (>1cm)Placa guix laminat

Pas instal·lacions

1.2 TRASDOSSAT AUTOPORTANT AMB AÏLLAMENT

Arrebossat amb morter c.p.

Llistons perfil omega galvanitzat CAL. 20, 1-1/2" gruix

PAVIMENTS

P1   Gres porcel·lànic similant fusta. Format 22,9 x 105 col·locat a 3/

P2   Paviment de formigó fratassat

P3   Gres extrusionat antilliscant per exterior 30x30

P4   Pedra de riu blanca

LLEGENDA DE MATERIALS

REVESTIMENTS

R1   Arrebossat amb morter hidròfug i pintat

R2   Arrebossat amb morter hidròfug i enrajolat

R3   Enguixat i pintat

R4   Pintat sobre guix laminat

R5   Enrajolat sobre guix laminat

CEL-RÀS DE GUIX LAMINAT

Suport existent

Separació a parament (>1cm)Placa guix laminat

Pas instal·lacions

1.1 TRASDOSSAT AUTOPORTANT SENSE AÏLLAMENT

Llistons perfil omega galvanitzat CAL. 20, 1-1/2" gruix
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E E'

D D'

G

F F'

NOV A DISTRIBUCIÓ.    Es c. 1/75
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E E'
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G
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NOV A DISTRIBUCIÓ.    Es c. 1/75
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E E'

D D'

G

F F'

NOV A DISTRIBUCIÓ.    Es c. 1/75
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AIGUA GAS ELECTRICITAT

Porta automàtica MPA

Motor ESALMEC ES76 1M
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PLANTA FALS SOSTRE.    Esc. 1/75

Plaques de guix fals sostre

DETALL COBERTA I FALS SOTRES. ESC. 1/50

Paviment ceràmic

Socol Morter

Tabic maò perforat

Estesa de guix

Malla reticular

Aïllament tèrmic

Plaques de guix fals sostre

DETALL COBERTA I FALS SOTRES. ESC. 1/50

Paviment ceràmic

Socol Morter

Tabic maò perforat

Estesa de guix

Malla reticular

Aïllament tèrmic

Zones amb fals sostre

Cel-ràs amb plaques de guix hidrófug

Cel-ràs amb plaques de guix 

H1 13mm/1,2m/2m A2-s1,d0 Resistencià term. 0,05 m²K/W Permeabilitat 10, Absorcio total H2O<5%

F13 1,2m/ 2,5/BA Reaccio Foc A2-s1 ,d0 Resistencià term. 0,05 m²K/W Permeabilitat 10
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B
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INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT.    Esc. 1/75

CONEXIÓ XARXA PÚBLICA

Clavegueró existent a substituir

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

Canonada d'aigües negres per terra

Baixant

Punt de desguàs

Pericó sifònic

Conducte extracció de fums

Extractor

Conducte ventilació

Bunera de recollida d'aigua

Nota: Els trams horitzontals dispondran d'una
pendent mínima del 2%

Ventilador Extractor
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Canonada d'aigua freda (per terra o pared)

INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

Canonada d'aigua calenta (per terra o pared)

Muntant d'aigua

Canonada d'aigua calenta

Canonada d'aigua calenta

Punt de consum d'aigua freda

Punt de consum d'aigua calenta

Clau de pas

Clau general de pas

Clau general de pas

Nota: Tots el tubs calents amb aillament

Canonada de gas vista

INSTAL·LACIÓ DE GAS

Canonada de gas enbeinada

Muntant de gas

Comptador de gas

Escomesa general de gas

Clau de pas

Caldera mixta de gas

Conducte ventilació caldera

Ventilació permanent
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C1
C2

C3

1.1

1.2

1.3

2.2

2.3

3.1

2.1

3.3

3.4

3.5

3.6 2.4

3.2

Radiador d'alumini

INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ

Radiador tovalloler

Conducte d'impulsio per terra

Nota: Tots el tubs calents amb aillament

Caldera mixta de gas

Conducte d'impulsio per terra

Clau de pas
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VD

PA

1/2/4

1

1

1 1

1

1

1

2

2

1

3

3 3

4 4 4

4/5

5

5/6/8

6 6

6 6 6

6

5/7

7 7

8

8

8

6/9/10

9

9

9

9

9
10

10

10

9/10/11

1111'1

11 11

1111'111'1

11'1

11/11'1/Ex

Ex

VD

M

VD

8/11

PK/11PK

PK

PK

PK

PK

PK/PK'1SF

SF SF

PK'1

PK'1

PK'1

PK/PK'1

PK'1

12/13

1212

13

12/13

14/15

15

14 14

14/15 8

8

PT1

PT1PT2

PT2

PT2

PT2PT2

PT2PT2

PT1 PT1

PT1 PT1

TV

CT

CT

TV

TV

CT

TV

CT

TVCT

TVCT

CT

Quadre general de Comand. i Prot.

INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

Interruptor 10A

Interruptor de creuament 10A

Commutador 10A

Detector Volumètric

Video porter automàtic

VD

PA

Punt de llum a sostre

Punt de llum mural

Punt de llum encastat a sostre LED 16

Punt de llum encastat  LED 4

Pantalla fluorescent 1x36 W

Enllumenat lineal amb tira LED

Enllumenat d'emergència

Endoll (F+N+T) 16A

Endoll (F+N+T) 25A

Caixa de conexió veu i dades (2 RJ45)TV

Centralització telefonia i comunicacionsCT

Motor elèctricM

Extractor de fums

Ventilador de sostre

Video porter

Brunzidor timbre

Altaveu
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PLANTA COBERTA.    Esc. 1/75

S4

S1

S3

S2

INSTAL·LACIÓ COBERTA

Baixant

Conducte extracció de fums

Conducte ventilació

Bunera de recollida d'aigua

Nota: Els trams horitzontals dispondran d'una
pendent mínima del 2%

Ventilador Extractor

INSTAL·LACIÓ SOLAR

Captador solar Orientat a Sur

Circuit primari d'anada de captadors

tuberia PVC amb aïllament térmic

Circuit primari de retorn de captadors

S1

S2

S3

Tuberia de PVC amb aïllament térmic

Conector de captadors en serieS4
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 F4  F6

0.90

0.80

2.20

0.90

0.80

2.20

 F1  F2  F5

0.75

2.20

0.75

2.20

 F3

0.90

0.80

2.20

3.00

4.32

2.16

1ut.
Buit d'obra 0.75 x 220 cm
1 fulla corredissa 0.75x220cm

1ut. esquerra
Buit d'obra 0.90 x 220 cm
Fulla 0.80 x 220cm
Bastiment per paret de 10cm

1ut.
Buit d'obra 300 x 216 cm
1 fulla
Estructura per porta corredissa

1ut.
Buit d'obra 0.75 x 220 cm
1 fulla corredissa 0.75x220cm
Corredissa interior tabic

DM lacat color blanc

1ut. dreta
Buit d'obra 0.90 x 220 cm
Fulla 0.80 x 220cm
Bastiment per paret de 10cm
DM lacat color blancDM lacat color blanc

Corredissa interior tabic
DM lacat color blanc DM lacat color blanc

1ut. dreta
Buit d'obra 0.90 x 220 cm
Fulla 0.80 x 220cm
Bastiment per paret de 10cm
DM lacat color blanc

 F9
 F7

0.90

0.80

2.20

3.00

2.43

1.21

 F8

0.90

0.80

2.20

 F10

0.90

0.80

2.20

m

1ut. esquerra
Buit d'obra 0.90 x 220 cm
Fulla 0.80 x 220cm
Bastiment per paret de 10cm
DM lacat color blanc

1ut. esquerra
Buit d'obra 0.90 x 220 cm
Fulla 0.80 x 220cm
Bastiment per paret de 20cm
DM lacat color blanc

1ut.
Buit d'obra 300 x 121 cm
1 fulla
Estructura per porta corredissa
DM lacat color blanc

1ut. esquerra
Buit d'obra 0.90 x 220 cm
Fulla 0.80 x 220cm
Bastiment per paret de 15cm
DM lacat color blanc

AR1

AR2

AR3

AR3

AL3

AL4

AL1 AL2

AL5

AL6

AL7

AL8

M1 M2 M3

 F1  F3

 F2

 F4

 F5

 F6

 F7

 F8

 F9F10

M4

F

AR

AL

M MANYERIA

FUSTERIA D'AL·LUMINI

ARMARIS

FUSTERIA INTERIOR DE FUSTA
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3.96

3.40

M4

0.90

1.15

2.25

3.21 0.85

2.30

M1/M2/M3

1ut. 
Buit d'obra 396 x 340 cm
Fusta massissa
Porta automàtica MPA
Motor ESALMEC ES76 1M

1ut. 
Buit d'obra 0.90 x 340 cm / 321 x 115 cm / 0.85 x 230 cm
Fusta massissa en porta d'entrada / Perfil·leria metàl·lica
Vidre amb camara laminat 4+4/15 4+4

 AR1  AR2  AR3  AR4

3.00

2.50

1.00 1.00 0.50

3.00

2.00

1.00 1.00

2.50

1.71

0.86 0.86

2.50

1.20

0.60 0.60

1ut.
Buit d'obra 300 x 250 cm
5 fulles batents
DM lacat color blanc

1ut.
Buit d'obra 300 x 200 cm
4 fulles batents
DM lacat color blanc

1ut.
Buit d'obra 250 x 171 cm
2 fulles batents
DM lacat color blanc

1ut.
Buit d'obra 250 x 120 cm
2 fulles batents
DM lacat color blanc

AR1

AR2

AR3

AR3

AL3

AL4

AL1 AL2

AL5

AL6

AL7

AL8

M1 M2 M3

 F1  F3
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 F5

 F6

 F7

 F8

 F9F10
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F
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M MANYERIA

FUSTERIA D'AL·LUMINI

ARMARIS

FUSTERIA INTERIOR DE FUSTA
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 AL 2 AL 1

2.20

1.30

2.20

0.80

2.20

1.30 0.80

1.50

 AL 3

4.45

0.80

4.43

2.75 0.80

 AL 4

4.45

0.80

1.50

2.75 0.80

1ut. 
Buit d'obra 220 x 220 cm
1 fulla batent 0.80 x 210cm
1 fulla fixa 130 x 220cm

1ut. 
Buit d'obra 220 x 150 cm
1 fulla batent 0.80 x 140cm
1 fulla fixa 130 x 150cm

1ut. 
Buit d'obra 445 x 443 cm
2 fulles batents 0.80 x 433cm
1 fulla fixa 275 x 443cm

1ut. 
Buit d'obra 445 x 150 cm
2 fulles batents 0.80 x 140cm
1 fulla fixa 275 x 150cm

Alumini anoditzat
Vidre amb camara laminat 4/15 3+3

Alumini anoditzat
Vidre amb camara laminat 4/15 3+3

Alumini anoditzat
Vidre amb camara laminat 4/15 3+3

Alumini anoditzat
Vidre amb camara laminat 4/15 3+3

 AL 8 AL 5

2.20

1.30 0.80

4.43

1.30

0.60

1.50

0.60

 AL 7 AL 6

2.15

1.30 0.75

2.20 2.20

0.75

0.65

1ut. 
Buit d'obra 220 x 443 cm
1 fulla batent 0.80 x 433cm
1 fulla fixa 130 x 443cm

1ut. 
Buit d'obra 215 x 220 cm
1 fulla batent 0.75 x 210cm
1 fulla fixa 130 x 220cm

1ut. 
Buit d'obra 0.75 x 220 cm
1 fulla oscil·lo batent 0.65 x 210cm

1ut. 
Buit d'obra 130 x 150 cm
2 fulles batents 0.60 x 140cm

Alumini anoditzat
Vidre amb camara laminat 4/15 3+3

Alumini anoditzat
Vidre amb camara laminat 4/15 3+3

Alumini anoditzat
Vidre amb camara laminat 4/15 3+3

Alumini anoditzat
Vidre amb camara laminat 4/15 3+3

AR1

AR2

AR3

AR3

AL3

AL4

AL1 AL2

AL5

AL6

AL7

AL8

M1 M2 M3

 F1  F3

 F2

 F4

 F5

 F6

 F7

 F8

 F9F10

M4

F

AR

AL

M MANYERIA

FUSTERIA D'AL·LUMINI

ARMARIS

FUSTERIA INTERIOR DE FUSTA
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AMB REIXA PLANA

BONERA SIFÓNICA 

SELLAT D' ESPUMA
DE POL·LIORETA

EPDM

DETALL BONERA

REFORÇ

DOBLE LÀMINA ASFÀLTICA

LÀMINES ASFÀLTIQUE

GEOTEXTILDE REGULACIÓ

CAPA DE MORTER

DE PENDENTS

FORMIGÓ DE PENDENTS (1,5%)

AILLAMENT TÉRMIC

BAIXANT

PASATUBS

PROTECCION PESADA
SOLAT

I IMPRIMACION ASFÀLTICA

Plaques de guix fals sostre

DETALL COBERTA I FALS SOTRES. ESC. 1/50

Paviment ceràmic

Socol Morter

Tabic maò perforat

Estesa de guix

Malla reticular

Aïllament tèrmic

Suport existent

Separació a parament (>1cm)Placa guix laminat

Pas instal·lacions

1.1 TRASDOSSAT AUTOPORTANT SENSE AÏLLAMENT

Obra de fàbrica de maó calat

Separació a parament (>1cm)Placa guix laminat

Pas instal·lacions

1.2 TRASDOSSAT AUTOPORTANT AMB AÏLLAMENT

Arrebossat amb morter c.p.

Llistons perfil omega galvanitzat CAL. 20, 1-1/2" gruix

Llistons perfil omega galvanitzat CAL. 20, 1-1/2" gruix

S2

CAPTADOR SOLAR

CONECTOR DE CAPTADORS EN SERIE

CIRCUIT PRIMARI  DE RETORN DE CAPTADORS

TUBERIA DE PVC AMB AÏLLAMENT

RIMARI  D'ANADA DE CAPTADORS

DE PVC AMB AÏLLAMENT

K

L

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

K

L

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

JOAN GOICOECHEA TARGARONAEPSEB_UPC

C/ BENET MERCADER 28, BARCELONA

D001
DETALLS

1/25



          
Projecte executiu de canvi d'ús d'un local comercial a habitatge unifamiliar 

   C/ Benet Mercadé 28, 08012 - Barcelona 
     Joan Goicoechea Targarona 

ANNEXES 

 

6. Plec de condicions tècniques. 

  







Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació. 
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb
les corresponents directives Europees. 

Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. 
Control de la documentació dels subministres.

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació
comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i 
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella. 

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F. 
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.

Condicions en l’execució de les obres. Generalitats
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució de l’obra. Generalitats
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

Ministerio de la Vivienda  "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación"

normes 



Bastides de servei.

Bastides de càrrega

Desinfecció i desinsectació
Anul·lació i neutralització

Estintolament i apuntalament
Instal·lació de bastides

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives





Enderroc de cels rasos i falsos sostres.

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats.

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres.

Enderroc de façanes.

Enderroc d’envans interiors.

Arrencada de fusteries i elements varis.



El suport.



Replanteig.
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment.
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base.

Segellat.
Eliminació dels rigiditzadors. 
Col·locació dels mecanismes.
Neteja de tots els elements.



Toleràncies d'execució.

Vidre Simple.
Vidre Laminat.

Vidre Aïllant o doble.

Vidre Trempat.

Vidre resistent al foc.

Vidre 
incolor Vidre de baixa emissió:

Vidre de color filtrant:
Vidre de color:

Vidre de protecció solar:
Vidre imprès:

Vidres. Vidre laminat.

Vidres aïllants tèrmics i acústics. 

. Vidres de control solar. 

Vidre trempat.

Vidres de seguretat. 

Vidres resistents al foc. 

Sistema de fixació.



Vidre trempat.

Fusteria vista.

Tascons de suport.

Tascons laterals

Segellat.

Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: 

Amplària del galze i franquícia lateral
Amplària del galze i franquícia lateral

Vidres.

Envidrament amb vidre laminar i perfil continu.

Envidrament amb vidre doble i perfil continu.

Envidrament amb vidre doble i massilla.

Segellat.

Lamel·les de fusta.
Lamel·les d'alumini.
Lamel·les de PVC. 
Persiana.

Guia.
Sistema d'accionament. En cas de sistema d'accionament manual

En cas de sistema d'accionament mecànic

Caixa de persiana.



Persiana enrotllable

Persiana de gelosia.

Capa sub-base.
Impermeabilització.
Formigó en massa. Ciment,

Àrids,
Aigua,

Armadura de retracció.

Sistema de drenatge.

Material de juntes.



Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament.

Col·locació del formigó.

Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn,
Juntes de 

retracció,

Protecció i cura del formigó fresc.

Drenatge.

Toleràncies d’execució. 
Acabat.



Aïllament en camises aïllants. 

Aïllament en plaques. 
,

Aïllament en plafons sandwich. 



Preparació de l'element (retalls, etc...)
Neteja i preparació del suport.

Col·locació de l'element
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. 

Plaques moldejades per a terra radiant. 

Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. 

Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos.
Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics.

Membranes de làmines bituminoses no protegides.
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral.
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica.
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral.



Membranes amb làmines de PVC no protegides. 

Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. 

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. 

Barreres sintètiques i metàl·liques.
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester.
Membranes amb làmines elastomèriques.

Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. 
.

Toleràncies d'execució:
Làmines adherides amb oxiasfalt. 

Membrana fixada 
mecànicament.

Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. 

Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla.

Membrana adherida.

Membrana no adherida o fixada mecànicament.

Soldadura química Soldadura en calent 
Adhesiu
Membranes amb lamines de PVC. 

Membrana amb làmines elastomèriques. 

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu.



Maons.

Morter.

Revestiment interior.



Replanteig.
Construcció d’envans.

Toleràncies d'execució.

Acabats.

Plaques o panells prefabricats. 

Entramat interior. 

Pastes.
Cintes.



Replanteig dels perfils. 
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils.

Toleràncies d'execució.
En cas d'entramat interior de fusta. 

En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. 

Acabats.

Presentació de la porta.



Col·locació de la ferramenta.
Fixació definitiva .
Neteja i protecció.
Toleràncies d'execució.

Portes.

Rajoles. Gres esmaltat. Gres porcelànic. 
Rajola catalana.

Gres rústic.  Fang 
cuit.
Mosaic. 
Peces complementàries i especials. 

Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe.
Base de sorra. 

 Base de sorra estabilitzada.
 Base de morter o capa de regularització. 

Base de morter armat.
Material de presa.

Morter tradicional. 
Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). 

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes.

 Morter de resines de reacció (JR).

Material de reomplert de juntes de dilatació. 



Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.

Humectació de les peces
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter.

Humectació de la superfície.
Reblert dels junts.
Neteja de paviment acabat. 

Plaques. Panell d'escaiola
 Panells metàl·lics

Placa rígida de conglomerat de llana mineral
Plaques de cartró-guix Placa de fibres vegetals

Panells de tauler contraxapat
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus.

Sistema de fixació.

Element de fixació a placa.

Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus
Escaiola.
Aigua.
Estructura oculta de travada de les plaques



Replanteig del nivell del cel ras.
Fixació dels tirants de filferro al sostre. 
Col·locació de les plaques. 
Segellat dels junts.
Sistema fix i entramat de perfils.

Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada.

Sostres continus.

Sostres registrables

Rajoles. Gres esmaltat, Gres porcelànic,
Rajola catalana,

Gres rústic,
Fang cuit, Rajola de València,

Peces complementàries i especials.

Material d'unió.
amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola)

amb adhesius de dispersió (pastes 



adhesives) (D
mb adhesius de resines de reacció,

Material de rejuntat.

Material de replè de juntes de dilatació.

Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu.

Rajoles rebudes amb morter de ciment.

Acabats.

De la preparació.

Materials i col·locació de l'enrajolat.
Juntes de moviment.

Juntes de col·locació.

: Ciment Portland blan
Calç:

Arena:

Aigua:

.

Juntes.

Material de reforç de l’arrebossat.



.

Arrebossat esquerdejat: 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. 

Arrebossat a 
l’estesa amb morter de ciment.
Arrebossats amb morter de ciment:

Arrebossat projectat amb morter de ciment.

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc.

Arrebossat lliscat 
amb morter preparat de resines sintètiques.

Arrebossat projectat amb 
morter preparat de resines sintètiques.

Arrebossat amb morter preparat monocapa.

Toleràncies d’execucó.

Guix gruixut (YG).

Guix fi (Yf).

Additius.
Aigua.
Cantoneres.



Acabats lliscat.

Plaques de pedra natural o artificial.

Sistema de fixació. Ancoratges:

Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges Vists
Ocults

Plaques rebudes amb morter. 
Separador de plaques. 
Material de segellat de juntes.



Acabats.

.

Additius

Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats.

Superfícies de fusta.

Superfícies metàl·liques.

Pintura al tremp.
Pintura a la calç.

Pintura al silicat.
Pintura al ciment.
Pintura plàstica, acrílica, vinílica.

Pintura a l'oli.
Pintura a l'esmalt.

Pintura martelè. 
Laca nitrocel·lulòsica.

Vernís hidròfug de silicona.
Vernís gras o sintètic.

Fusta
Maó, guix o ciment: Ferro i acer:

Galvanització i materials no ferris: Preparació del suport:
Pintat



Caldera domèstica
Caldera multicelular
Caldera amb recuperació de calor
Calderes elèctriques. 

Dipòsits d’acumulació: 

Equip convector.

Calderes:

Equip convector:

Dipòsits d’acumulació: 



Conductes:

Reixes:
Airejadors:
Equips de ventilació: 

Aspiradors estàtics: 

Conductes i reixes: 
Equips de ventilació: 

Conductes:

Reixes:

Airejadors:

Equips de ventilació:



Llumeneres:

Accessoris per fluorescència:
Làmpades:

Llumeneres:
Làmpades:



Bateria:
Equips de control i unitats de comandament: 



Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.
desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador.

grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua.
Tubs de metalls
Tubs de plàstic

Dipòsits acumuladors.

Tubs de metall 
Tubs de plàstic 
Aïllaments tèrmics:
Escalfador instantani d’ACS a gas:
Caldera per ACS:
Dipòsits acumuladors d’ACS.
Termo elèctric: 

Comptadors:
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació:
Aïllaments:
Dipòsits acumuladors:

Comptadors. 

Tubs.

Aïllament

Aixetes.



Claus i vàlvules.

Escalfador instantani i Termo elèctric: 

Caldera:

Dipòsits i acumuladors. 

Tub d’escomesa:

Armari de regulació:

Tubs i accessoris:
Armaris:



Tubs:

Armari de regulació: 

Brancal:
Tubs i accessoris:

Armari de regulació:

Tubs i accessoris:
Escomesa:

centralització de comptadors, presa de pressió a l’entrada, clau d’entrada, regulador de pressió amb 
vàlvula de seguretat, limitador de cabal, comptador, presa de pressió a la sortida.

 tub, clau d’habitatge, presa pressió d’habitatge, clau de connexió de l’aparell i reixetes de 
ventilació.

Comptadors: 

Presa de pressió, regulador de pressió i limitador de cabal: 

Tubs:



Claus i vàlvules: 

Comptadors:

Tubs, accessoris i elements de la instal·lació:

Peces d'acer galvanitzat:

Canal exterior d'acer galvanitzat:

Sobre llit d'assentament de formigó:

Tancaments hidràulics: 

Tubs de petita evacuació:



Col·lectors:
Baixants:

Ventilacions:

Canals:

Pericons:
Boneres i reixes de desguàs: 
Separador de greixos: 
Sistema de bombeig i sobreelevació: 

Vàlvules antiretorn de seguretat: 

Tancaments hidràulics.
S

Tubs de petita evacuació:

Col·lectors:

Baixants:

Ventilacions:

Canals:



Pericons:

Boneres:

Canal de recollida amb reixa de desguàs: 

Separador de greixos: 

Sistema de bombeig i sobreelevació: 

Vàlvules antiretorn de seguretat: 



Conductes:
Xemeneies: 
Barret de xemeneia:

Conductes, xemeneies i barret: 

Conductes: Generalitats. 

Conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada: 
Conductes d'alumini flexible:

Xemeneies: Generalitats: 

Tram horitzontal: 

Tram vertical: 

Boca de sortida: 



Accessoris: 

Barret de xemeneia: 

Conductes:
Xemeneies: 
Barret de xemeneia:

Conductes i xemeneies:

Escomesa.
Caixa general de protecció

Escomesa: dels tubs i accessoris:
Caixa general de protecció:



Escomesa:

Caixa General Protecció:

Línia general d’alimentació(LGA):
Derivació individual (DI):
Emplaçament els comptadors

Interruptor general de maniobra (IGM):
Fusible de seguretat:

Comptador: 
Derivació individual:
Quadre interior de la unitat privativa:

Caixa per a l’interruptor de control de potència:

Dispositius generals de comandament i protecció:

Tubs, canals i safates:
Cable o conductor: 
Caixes de derivació: 

Mecanismes: 

Línia general d’alimentació(LGA):
Derivació individual (DI):
Emplaçament els comptadors:

Caixa per a l’interruptor de control de potència:

Dispositius generals de comandament i protecció:
Cable o conductor: 

Conductors i mecanismes: 



Comptadors, equips i quadres: 
Accessoris i material elèctric: 

Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI):

Emplaçament dels comptadors

Comptadors:

Quadre interior de la unitat privativa:

Tubs :

Canals i safates : 

Cable o conductor: 

Caixes de derivació: 

Mecanismes: 



Punt de connexió a terra:

Conductors de posta a terra: 
Línies d’enllaç amb la terra: 
Arquetes de connexió. 
Línia principal de terra i les seves derivacions:
Placa o piqueta de connexió a terra.

Punt de connexió a terra. 

Placa o piqueta de connexió a terra. 



Pals:
Dipols:
Equips d’amplificació: 
Caixes de derivació: 

Conductors coaxials: 
Pressa de senyal de TV:

Pals:

Dipols:

Equips d’amplificació: 

Caixes de derivació:

Conductors coaxials:



Pressa de senyal de TV:

Pericò d’entrada i registre d’enllaç: 
Canalització d’enllaç:

Elements de captació de coberta
Canalització d’enllaç:
Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal: 

Cables multiparells: 

Cables parells individuals: 

Cables des dels PAU:

Elements de connexió: 
Regletes de connexió.
Preses de senyal: 

Pericó d’entrada i registre d’enllaç: 

Canalització d’enllaç: 

Cables de canalització principal: 

Cablejat:

Pressa de senyal de Telefonia:



Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador.
Equip d’alimentació d’intercomunicador.
Obreportes elèctric.
Aparell d’usuari de comunicació.
Tubs, cables i caixes de derivació.

Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: 

Equip d’alimentació d’intercomunicador: .
Obreportes elèctric: 

Aparell d’usuari de comunicació:

Tubs i cables: 



Preparació zona de treball.

Col.locació

Anivellació. 
Connexió a xarxa.

Toleràncies d'execució.
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
Projecte executiu de canvi d’ús d’un local comercial a habitatge 

Emplaçament: 
c/ Benet Mercadé 28, Barcelona 

Superfície construïda: 
199.81 

Promotor: 
---- 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Joan Goicoechea Targarona 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Joan Goicoechea Targarona 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
Plana 

Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 
Sól de resistencia mitja, d’estrats argilosos 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
Habitatges plurifamiliars i unifamiliars 

Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
Clavegueram, xarxa de telecomunicacions, gas natural, enllumenat, aigua sanitaria, red telefónica 

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
amplada 5,80m, us principal peatonal i transit vehicles limitat a veïns 

 

  



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de 
S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la 
consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en 
el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i 
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors 
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 



Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la 
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en 
el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de 
prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 

protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  
 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin 

riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 



 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Estructura 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  



 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Coberta 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes de pals i antenes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre-esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

 



4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  



 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les 
persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb 
formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb 

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient 
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que 
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 



Veure Annex 

 
 
 
 
 
 
 

Notes: 

© 1997 COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2016) 
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col·legiats autoritzats del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, sota llur 
responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.  
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DESCRIPCIÓ I SUPERFÍCIE DE L'EDIFICACIÓ (Continuació)

INSTAL·LACIONS

Qualitat  altaFusteria interior Aigua calenta

Aparells sanitaris Calefacció

Aire condicionatMaterial elèctric

Qualitat  alta
Qualitat mitjana alta
Qualitat  alta Gas canalitzat SíMobiliari de cuina

Telèfon Sí

QUALITATS (HABITATGES)

Instal·lació individual
Instal·lació individual fixa
No n'hi ha

Material elèctric Aire condicionat
CalefaccióAparells sanitaris

Aigua calentaFusteria interior

INSTAL·LACIONS

Telèfon

No n'hi ha
No n'hi ha
No n'hi ha
No n'hi ha

Qualitat  baixa
Qualitat  baixa
Qualitat  baixa

QUALITATS (LOCALS)

Estat de conservació: Es desconeix

Observacions a les qualitats i instal·lacions:   La comprovació de l'estat de l'immoble s'ha limitat a una inspecció 
ocular. No s'ha realitzat cap assaig específic que tingui com a finalitat determinar l'estat de l'estructura o els vicis 
ocults.

SUPERFÍCIES TOTALS EN m²   (Vegeu desglossament per unitats en el llistat de distribució de responsabilitats)

HAB. NOUHABITATGE NOU

ESCRIPTURES

ÚTILS

CONSTRUÏTS

CONST. + COMUNS

158,25

199,81

199,81

LOCAL ACTUAL

199,81

199,81

184,55

CONST. + COMUNS

CONSTRUÏTS

ÚTILS

ESCRIPTURES

LOCAL ACTUAL

ESCRIPTURES

199,81

199,81

184,55

CONST. + COMUNS

CONSTRUÏTS

ÚTILS

LOCAL NOULOCAL NOU

Observacions a les superfícies i al terreny:   
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DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA

Immoble adequat a la normativa urbanística vigent.

Observacions:   P.G.M. (aprovat def.14-07-1976) ZONA 12 - CASC ANTIC - SUBSTITUCIÓ DE LA EDIFICACIÓ 
ANTIGA

Estat d'ocupació

RÈGIM DE PROTECCIÓ, TINENÇA I OCUPACIÓ

Immoble aparentment desocupat
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ANALISI DE MERCAT (Detall mostres)

HABITATGE EN EDIFICI (OFERTA)

Adreça:

CP:Barri:Municipi:

Província:

Barcelona
Vic Barcelona

08012

Data mostra:

4Dormitoris:

Nº Banys:

Ascensors:

4.080Valor m² homogeneïtzat:

M² construïts + comuns: Conservació:

Any edificació:

Valor m² unitari:

M² Solar:

210,00
4.000

1
2

17/01/2017

Nou

HABITATGE EN EDIFICI (OFERTA)

Adreça:

CP:Barri:Municipi:

Província:

Barcelona
Vila de Gràcia Barcelona

08012

Data mostra:

3Dormitoris:

Nº Banys:

Ascensors:

3.549Valor m² homogeneïtzat:

M² construïts + comuns: Conservació:

Any edificació:

Valor m² unitari:

M² Solar:

185,00
3.514

1
2

17/01/2017

Nou

HABITATGE EN EDIFICI (OFERTA)

Adreça:

CP:Barri:Municipi:

Província:

Barcelona
Valldoreix Barcelona

08012

Data mostra:

3Dormitoris:

Nº Banys:

Ascensors:

3.636Valor m² homogeneïtzat:

M² construïts + comuns: Conservació:

Any edificació:

Valor m² unitari:

M² Solar:

150,00
3.600

1
2

17/01/2017

Nou

HABITATGE EN EDIFICI (OFERTA)

Adreça:

CP:Barri:Municipi:

Província:

Barcelona
Torrent de l'Olla Barcelona

08012

Data mostra:

3Dormitoris:

Nº Banys:

Ascensors:

4.333Valor m² homogeneïtzat:

M² construïts + comuns: Conservació:

Any edificació:

Valor m² unitari:

M² Solar:

150,00
4.333

1
2

17/01/2017

Totalment reformat

HABITATGE EN EDIFICI (OFERTA)

Adreça:

CP:Barri:Municipi:

Província:

Barcelona
Vila de Gràcia Barcelona

08012

Data mostra:

3Dormitoris:

Nº Banys:

Ascensors:

3.781Valor m² homogeneïtzat:

M² construïts + comuns: Conservació:

Any edificació:

Valor m² unitari:

M² Solar:

198,00
3.636

1
2

17/01/2017

Totalment reformat

HABITATGE EN EDIFICI (OFERTA)

Adreça:

CP:Barri:Municipi:

Província:

Barcelona
del Cigne Barcelona

08012

Data mostra:

4Dormitoris:

Nº Banys:

Ascensors:

4.248Valor m² homogeneïtzat:

M² construïts + comuns: Conservació:

Any edificació:

Valor m² unitari:

M² Solar:

170,00
4.206

1
1

17/01/2017

Totalment reformat
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LOCAL COMERCIAL (OFERTA)

Adreça:

CP:Barri:Municipi:

Província:

Barcelona
Vila de Gràcia Barcelona

08012

Data mostra:

Nº Banys:

2.910Valor m² homogeneïtzat:

M² construïts + comuns: Conservació:

Any edificació:

Local sense accés a nivell de carrerValor m² unitari:

M² Solar:

189,00
2.825

17/01/2017

Totalment reformat

LOCAL COMERCIAL (OFERTA)

Adreça:

CP:Barri:Municipi:

Província:

Barcelona
de Gràcia Barcelona

08012

Data mostra:

Nº Banys:

2.236Valor m² homogeneïtzat:

M² construïts + comuns: Conservació:

Any edificació:

Local sense accés a nivell de carrerValor m² unitari:

M² Solar:

140,00
2.214

17/01/2017

Totalment reformat

LOCAL COMERCIAL (OFERTA)

Adreça:

CP:Barri:Municipi:

Província:

Barcelona
de Gràcia Barcelona

08012

Data mostra:

Nº Banys:

2.167Valor m² homogeneïtzat:

M² construïts + comuns: Conservació:

Any edificació:

Local sense accés a nivell de carrerValor m² unitari:

M² Solar:

150,00
2.167

17/01/2017

Totalment reformat

LOCAL COMERCIAL (OFERTA)

Adreça:

CP:Barri:Municipi:

Província:

Barcelona
Reig i Bonet Barcelona

08012

Data mostra:

Nº Banys:

2.294Valor m² homogeneïtzat:

M² construïts + comuns: Conservació:

Any edificació:

Local sense accés a nivell de carrerValor m² unitari:

M² Solar:

238,00
2.227

17/01/2017

Totalment reformat

LOCAL COMERCIAL (OFERTA)

Adreça:

CP:Barri:Municipi:

Província:

Barcelona
Carolines Barcelona

08012

Data mostra:

Nº Banys:

2.909Valor m² homogeneïtzat:

M² construïts + comuns: Conservació:

Any edificació:

Local sense accés a nivell de carrerValor m² unitari:

M² Solar:

165,00
2.909

17/01/2017

Totalment reformat

LOCAL COMERCIAL (OFERTA)

Adreça:

CP:Barri:Municipi:

Província:

Barcelona
de Gràcia Barcelona

08012

Data mostra:

Nº Banys:

2.567Valor m² homogeneïtzat:

M² construïts + comuns: Conservació:

Any edificació:

Local sense accés a nivell de carrerValor m² unitari:

M² Solar:

135,00
2.593

17/01/2017

Totalment reformat
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ANALISI DE MERCAT (Característiques i homogeneïtzació)

MitjanaAlta

ESTAT ACTUAL

AltaDEMANDA MitjanaOFERTA

EXPECTATIVES

L'entorn és en procés de revalorització.REVALORITZACIÓ

DEMANDA OFERTA

Paràmetres d'homogeneïtzació

L'homogeneïtzació de la informació de mercat per comparació s'ha realitzat atenent les diferències entre les mostres 
seleccionades. S'ha tingut en compte la localització, qualitats, superfície, antiguitat, possibles entorns discontinus i 
data d'obtenció de la informació.

Homogeneïtzació de mostres de comparació:

HABITATGES 

Població Adreça CP Coef.Valor m²m² Pes %Tipus

OFERTA Barcelona del Cigne 08012 170,00 4.206 1,01 20,00

OFERTA Barcelona Torrent de l'Olla 08012 150,00 4.333 1,00 20,00

OFERTA Barcelona Valldoreix 08012 150,00 3.600 1,01 12,00

OFERTA Barcelona Vic 08012 210,00 4.000 1,02 20,00

OFERTA Barcelona Vila de Gràcia 08012 198,00 3.636 1,04 16,00

OFERTA Barcelona Vila de Gràcia 08012 185,00 3.514 1,01 12,00

Ofertes de preus reals unitaris per m²:       Màxim: 4.333 E    Mínim:  3.514 E

Valor homogeneïtzat per m²:    3.999 E

LOCALS  

Població Adreça CP Coef.Valor m²m² Pes %Tipus

OFERTA Barcelona Carolines 08012 165,00 2.909 1,00 16,67

OFERTA Barcelona de Gràcia 08012 150,00 2.167 1,00 16,67

OFERTA Barcelona de Gràcia 08012 135,00 2.593 0,99 16,67

OFERTA Barcelona de Gràcia 08012 140,00 2.214 1,01 16,67

OFERTA Barcelona Reig i Bonet 08012 238,00 2.227 1,03 16,67

OFERTA Barcelona Vila de Gràcia 08012 189,00 2.825 1,03 16,67

Ofertes de preus reals unitaris per m²:       Màxim: 2.909 E    Mínim:  2.167 E

Valor homogeneïtzat per m²:    2.514 E
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REPERCUSSIÓ UNITÀRIA DEL SÒL

Anàlisi d'inversions amb valors actuals. Determinar la promoció immobiliària més probable o desenvolupar sobre el 
solar un altre projecte segons el principi del major i millor ús, ja que es coneix el planejament.

DETERMINACIÓ DE COSTOS I DESPESES:

Càlcul pel mètode residual estàtic

HABITATGES

3.999

750Cost d'execució material (Cem) €/m²

Valor de mercat unitari més probable (vm) €/m²

€/m²de CemBenefici industrial constructor (Bc) 45,00%6,00

€/m²de CemDespeses generals constructor (Gc) 105,00%14,00

€/m²de VmDespeses de promoció (Gp) 419,94%20,00

%Marge benefici promotor, Vivienda 1ª  (b) 18,00

REPERCUSSIÓ  DE SÒL (F) €/m²1.959,24

de Cc 6,00

LOCALS

2.514

500Cost d'execució material (Cem) €/m²

Valor de mercat unitari més probable (vm) €/m²

€/m²de CemBenefici industrial constructor (Bc) 30,00%6,00

€/m²de CemDespeses generals constructor (Gc) 70,00%14,00

€/m²de VmDespeses de promoció (Gp) 270,84%20,00

%Marge benefici promotor, Comercial  (b) 24,00

REPERCUSSIÓ  DE SÒL (F) €/m²1.039,80

de Cc 6,00
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RESPONSABILITAT HABITATGE NOU
m²+com VMm² constVmIPCdF Crb m² útilsCc OgnHabitatge

HAB. NOU 799.040,19900,00 158,253.999,001.959,24 3.039,24 199,81 199,81180,00

VALOR PER ACTUALITZACIÓ VALOR TOTAL 799.040,19

VALOR DE L'EDIFICACIÓ 215.794,80

MÀXIM VALOR LEGAL 799.040,19

Renda anualTaxa

VALOR TOTAL PER COMPARACIÓMòdul actualitzat 799.040,19

VALOR DEL SÒL COST DE REEMPLAÇAMENT BRUT391.475,74 607.270,54

 €799.040,19VALOR TOTAL DE TAXACIÓ I HIPOTECARI (VM comparació) 
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RESPONSABILITAT LOCAL ACTUAL

m² útilsF CrnIPCd Vm m² const VMm²+comCc OgnLocal

40,0 199,81199,81184,55 294.080,361.471,801.471,80600,001.039,80LOCAL ACTUAL 120,00

VALOR DE L'EDIFICACIÓ 86.317,92

VALOR TOTAL 294.080,36

294.080,36

294.080,36

VALOR PER ACTUALITZACIÓ

Renda anualTaxa

VALOR DEL SÒL COST DE REEMPLAÇAMENT NET 294.080,36207.762,44

 €294.080,36VALOR TOTAL DE TAXACIÓ I HIPOTECARI (Cost reemplaçament)
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RESPONSABILITAT LOCAL NOU
m² útilsCrbF Vm m² const VMm²+comCc Ogn d IPCLocal Nou

184,55 199,81 199,81600,00 502.322,342.514,001.759,801.039,80LOCAL NOU 120,00

502.322,34VALOR PER ACTUALITZACIÓ

502.322,34VALOR TOTAL

143.863,20VALOR DE L'EDIFICACIÓ

351.625,64207.762,44 COST DE REEMPLAÇAMENT BRUTVALOR DEL SÒL

Taxa Renda anual VALOR PER COMPARACIÓ 502.322,34

VALOR TOTAL DE TAXACIÓ I HIPOTECARI (VM comparació)  €502.322,34
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Projecte executiu de canvi d'ús d'un local comercial a habitatge unifamiliar 

   C/ Benet Mercadé 28, 08012 - Barcelona 
     Joan Goicoechea Targarona 

ANNEXES 

 

9.Contigut del CD 

 




