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RESUM
El projecte de fi de grau presentat a continuació, en modalitat B, tracta sobre els treballs
realitzats al despatx d’arquitectura de Xavier Esparó Enrique, situat a municipi de Sant Sadurní
d’Anoia, i que està centrat en projectes de rehabilitació, reforma, manteniment d'habitatges i
construcció d’obra nova.

Aquestes pràctiques es van realitzar en el període comprès entre el dia 15 de setembre fins
el 20 de gener de 2020 amb una duració total d’uns 4 mesos aproximadament. Durant aquest
temps he treballat a l’empresa per realitzar diferents projectes com certificats energètics,
cèdules d’habitabilitat, inspeccions tècniques d’edifici i aixeacaments gràfics. També he fet
feines organitzatives del despatx, seguiments d’obra nova i un projecte de reforma de vivenda
en edifici plurifamiliar.
Aquest treball s’estructura en tres parts. En la primera, faig una presentació del despatx
d’arquitectura: les seves característiques, forma de treball, membres de l’equip, funcionament
a l’hora de treballar i, algunes de les obres executades més representatives. En la segona part
em centro en les tasques realitzades durant el període de pràctiques. En la tercera, explico el
cas complert d’un projecte de reforma d’habitatge en el que convergeixen part de les tasques
que es realitzen normalment al despatx. Finalment exposo les apreciacions personals a mode
de conclusions pel que fa a aquest període de pràctiques que ha suposat la meva estada al
despatx d’arquitectura Xavier Esparó.
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1. INTRODUCCIÓ
Aquest treball de fi de grau (TFG) pretén resumir les pràctiques realitzades al despatx
d’arquitectura Xavier Esparó de Sant Sadurní d’Anoia, des del 15 de setembre fins al 20 de
gener de 2020, amb una duració total d’uns 4 mesos, aproximadament.
L’oportunitat sorgeix pel contacte personal que tinc amb un dels treballadors del despatx que
m’ofereix la possibilitat de col·laborar-hi per tal de poder realitzar el pràcticum i de l’acceptació
per part de la meva tutora que havia estat professora meva durant els anys que vaig cursar
les assignatures de la carrera, el període 2011-2015.

La condició de no haver cursat el TFG tot just acabar les assignatures i fer-ho uns anys
després, va fer que valorés com a molt positiva l’opció de fer unes pràctiques en una empresa
consolidada i amb un funcionament molt estructurat, ja que em permetia un entorn estable en
el qual dur a terme els diferents encàrrecs i posar en pràctica els coneixements adquirits
durant la carrera.

És en aquest context que vaig poder establir els objectius de conèixer la diversitat de tasques
que realitza un arquitecte tècnic, entendre el funcionament d’un despatx d’arquitectura i
relacionar-me amb tots els actors que participen en aquestes tasques, des dels companys de
despatx i altres tècnics, els clients i els industrials que participen en els projectes.
En el treball he volgut transmetre els coneixements adquirits de l’empresa, tant pel que fa al
funcionament del propi despatx, la seva metodologia de treball i els diferents tipus de projectes
realitzats..
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2. DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL
El despatx d’arquitectura de Xavier Esparó Enrique neix l’any 2007, moment d’una forta crisi
que afecta el món de la construcció i la rehabilitació en general i dels despatxos d’arquitectura
en particular. El moment de crisi que es viu fa que el mètode de treball que s’havia fet fins
aleshores hagi de canviar per tal de poder subsistir en un món molt més competitiu. És en
aquest context que el despatx engega professionalment a poc a poc, i posa en valor l’estudi
personalitzat i el temps dedicat a cadascun dels projectes que han de realitzar trencant amb
la manera d’encarar les feines molt més generalista que hi havia fins aleshores. El fet de
comptar amb un equip molt jove que supleix la manca d’experiència amb les ganes de
solucionar qualsevol repte que se’ls plantegi fa que el despatx es vagi obrint camí en un
període complicat per a la construcció.

Actualment, el despatx segueix amb la línia amb la que va començar i ofereix els seus serveis
basats en la relació estreta amb el client, prioritzant el fet de donar una resposta
personalitzada més que no pas buscar una marca personal de l’estudi en el resultat final.
Pel que fa als projectes, són un despatx amb més de deu anys d’experiència que es dediquen
tant a l’execució d'obra nova com de reforma, tant a la participació en concursos públics com
en encàrrecs privats. En tots els casos contemplen com a primordials l’eficiència energètica
dels edificis i l’optimització dels costos de construcció entesos com a factors rellevants dins
de la nostra societat.

2.2 DADES PRINCIPALS DE L’EMPRESA

Raó social

Xavier Esparó Enrique

CIF

39372199V

TEL

651 08 17 69 / +34 938 184 190

Correu electrònic

arquitecte@xavieresparo.com

WEB

http://xavieresparo.com/

Logo corporatiu
Taula 1. Dades generals de l’empresa
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2.3 UBICACIÓ

Imatge 1. Situació del despatx de Sant Sadurní d’Anoia (font: Google Maps)

Imatge 2. Situació del despatx a Sant Sadurní d’Anoia (font: Google Maps)
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Encara que a internet ens apareixen dos locals del despatx d’arquitectura, un situat a Sant
Sadurní d’Anoia i l’altre a Sant Andreu de la Barca, la totalitat de l’activitat es produeix en la
primera ubicació. Tal i com s’aprecia en la Imatge 2, en l’entorn proper al despatx hi ha una
forta activitat industrial en el sector del cava. És un sector que repercuteix positivament en
l’activitat de l’estudi.
L’estudi està situat a la zona perifèrica de la ciutat, de manera que és relativament còmode i
ràpid desplaçar-se a una visita d’obra tant si és dins de la ciutat com si és necessari agafar
una via ràpida cap a altres municipis. Es troba al passeig Can Ferrer, 32 B Local 4 de Sant
Sadurní d’Anoia (08770).

Imatge 3. Aspecte exterior del despatx (font: www.xavieresparo.com [1])

És un local situat a planta baixa i que disposa d’uns
grans finestral que facilita la seva visió des de
l’exterior. L’espai interior, diàfan, es distribueix amb
una zona recepció/espera, tres taules de treball, un
despatx, una zona de documentació i impressió, i
una escala amb una passarel·la de vidre que dona
accés a la sala de reunions.

Imatge 4. Visió interior del despatx (font: elaboració pròpia)

El despatx consta d’un equip d’arquitectes i arquitectes tècnics que executen les diferents
parts dels projectes segons la seva especialitat i formació. El Xavier Esparó és l’arquitecte
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que coordina i supervisa tota aquesta feina. L’equip que conforma el despatx és jove, amb
una mitjana d’edat que no supera els 40 anys.

2.4 EQUIP
El despatx funciona amb una plantilla de cinc persones que treballa a temps complert en els
projectes que es duen a terme i hi ha altres col·laboradors que presten els seus serveis de
manera puntual, com per exemple en càlculs d’estructura. També hi ha estudiants en
pràctiques que assisteixen a temps parcial.
L’equip que hi treballa a temps complert són:

XAVIER ESPARÓ. Executiu en cap
2007. Llicenciat en Arquitectura Superior.
2010. Màster en Disseny i Restauració d’Estructures Arquitectòniques.
2014. Curs de BIM amb Revit Architecture (Nivell Avançat).
2009. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, 2009.
2009. Màster CYPE en Especialització d’Estructures.
2013. Test d’aptitud en coneixements bàsics en Certificació d’Eficiència Energètica.
2013. Curs bàsic d’autoformació en Certificació Energètica.
2009. Presentacions gràfiques i Renderització.
2009. Curs on-line de Escaleras, Rampas y Casetones con CYPECAD.
2008. Trucs pràctics, administrador de conjunt de plànols
2008. Eines per a l’edificació sostenible. Planificació energètica dels edificis.
2008. Trucs pràctics, taules amb AutoCad.

ANNA ASENSIO. Col·laboradora
2008. Llicenciada en Arquitectura Superior.
2013. Curs de certificació energètica en edificis existents.
2012. Criteris generals per a l’elaboració de Projectes d’activitats.
2012. Curs ITE La prediagnosi d’estructures.
2012. Curs ITE La prediagnosi de façanes mitgeres i patis.
2010. CE2. Nou procediment de Qualificació Energètica per a edificis d’habitatges.
2010. Criteris bàsics de disseny d’espais exteriors i petits jardins.
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IRENE SARLER. Col·laboradora
2009. Llicenciada en Arquitectura Superior.
2014. Curs de BIM amb Revit Architecture (Nivell Avançat).
DAVID MARTÍ. Col·laborador
2008. Llicenciat en Arquitectura.
2012. Postgrau en Project Manager.
2011. Postgrau en Disseny, Art i Societat.
2014. Revit, Nivell avançat.
2007. Rhinoceros

CARLES MEDA. Col·laborador
2015. Graduat en Arquitectura Tècnica i Edificació
2011. Títol- Certificació d’especialització professional en Delineant de la Construcció
2010. Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques
2007. Tècnic en Soldadura i Caldereria
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2.5 ÀMBIT DE TREBALL
El despatx dona cobertura a qualsevol punt de la geografia catalana. No hi ha un límit
geogràfic establert en el qual s’ofereixen els serveis de l’empresa, si bé és cert que a la
pràctica l’activitat es realitza en la seva major part en l’entorn proper on es troba. Com a mostra
representativa d’aquesta situació he agafat els últims cinquanta projectes que han entrat al
despatx (a finals del 2019) i n’he apuntat la ubicació. Val a dir que podria haver agafat un
número més gran de projectes però que la localització d’aquests projectes és prou
representativa de l’àmbit de treball de l’empresa.

Aquesta tria no té en compte el volum econòmic, sinó simplement el número de projectes.
Com es pot veure en la Imatge 5 la meitat dels encàrrecs provenen del mateix terme municipal
on es troba el despatx, Sant Sadurní d’Anoia.

Número de projectes per municipis
Piera
Cabrera d'Anoia
Subirats
Corbera de Llobregat
Sant Pere de Riudebitlles
Vilafranca
Igualada
Gelida
Vilanova del camí
Esparraguera
St Llorenç Hortons
Vilanova i la Geltrú
Pallejà
Sabadell
Santa Margarida i Els Monjos
Sant Sadurní d'Anoia
Torrelavit
0

5

10

15

20

25

Imatge 5. Número de projectes segons els municipis (font: elaboració pròpia)

Si representem aquestes mateixes dades en un mapa (Imatge 6), marcant les zones amb més
activitat amb una trama més densa observem que l’activitat es concentra en l’àrea geogràfica
de l’estudi d’arquitectura i que es va diluint a mesura que ens n’allunyem.

30
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Imatge 6. Distribució dels municipis on es realitzen alguns dels projectes (font: elaboració pròpia)

Aquesta informació és rellevant perquè acaba definint la manera de treballar del despatx:
serveis en el que hi hagi una bona relació amb el client, de manera que es pugui donar una
resposta personalitzada sense la necessitat de voler establir una marca personal del despatx
en el projecte.

2.6 SERVEIS DEL DESPATX
El despatx ofereix un gran ventall de serveis per tal de donar cobertura a les màximes
necessitats dels seus clients. Per tal de poder arribar a tots els aspectes de la construcció
amb la màxima professionalitat, l’equip encara que tots tenen formació en arquitectura,
cadascú està especialitzat o s’ha anat especialitzant en àrees específiques concretes. A més
existeixen col·laboradors que treballen de manera puntual pel despatx en aquells aspectes
com el jurídic, càlcul d’estructures o altres, que requereixen d’un recolzament esporàdic en el
despatx.
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2.6.1 Serveis principals que ofereix
Els principals serveis que ofereix el despatx són.




Per tipus de feina:
-

Projectes de rehabilitació.

-

Projectes d’obra nova.

-

Inspeccions Tècniques d’Edificis.

-

Certificats Energètics d’Edificis.

-

Cèdules d’habitabilitat.

-

Interiorisme.

-

Paisatgisme.

-

Projectes d’activitat.

Per sectors:
-

-

-



Residencial:
-

Habitatges unifamiliars.

-

Habitatges plurifamiliars.

Comercials:
-

Botigues.

-

Centres comercials.

-

Gimnasos.

-

Clíniques veterinàries.

Industrials:
-

Fàbriques.

-

Centres logístics.

-

Caves i cellers.

Segons els clients:
-

Particulars.

-

Industrials.

-

Immobiliàries.

-

Administracions públiques.
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2.6.2 Projectes
A continuació es mostren alguns dels projectes realitzats pel despatx.
REHABILITACIÓ DE COBERTA A SANT SADURNÍ D’ANOIA
Canvi d’una part de la coberta d’una nau industrial que ha patit desperfectes i s’ha enfonsat a
causa de la pluja, i reforma de les oficines que també han quedat afectades. A nivell estructural
s'intervé únicament sobre els elements que composen la coberta, en la zona on s’ha enfonsat.
A causa de l’enfonsament de la coberta han quedat malmeses les oficines en planta altell,
amb tots els elements de distribució interiors i mobiliari, fet que origina la necessitat de
reformar completament aquest espai.

Imatge 7. Fotografia de l’ensorrament de la coberta i plànol de la rehabilitació (font: Despatx
d’Arquitectura Esparó)

AMPLIACIÓ DEL MIRADOR DE LES CAVES LLOPART A SUBIRATS
Actualització dels espais exteriors del Restaurant Mirador de les Caves Llopart a Subirats. Per
tal d'aconseguir un espai diàfan en el porxo es construeixen unes encavallades d'acer
suportades per pilars rodons de gran secció que comparteixen l’espai amb els arbres existents
dins del porxo: els arbres que travessen la nova estructura. L'increment dels metres quadrats
d'espais destinats a esdeveniments provoca la necessitat d'augmentar la superfície existent
d'aparcament. Per això es crea un nou aparcament en una cota superior a l'existent, amb una
superfície de 2.730 m².

Imatge 8. Imatges de l’ampliació de les Caves Llopart (font: Despatx d’Arquitectura Esparó)
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CASA A SANT SADURNÍ D'ANOIA
Habitatge Unifamiliar Aïllat a Sant Sadurní d'Anoia. La casa es situa en un terreny en
cantonada amb una planta de diferència entre dos carrers. L'aparcament queda soterrat
mentre que a la planta baixa s’hi ubica l'habitatge on se separa clarament la zona de dia i la
zona de nit. La zona de dia està orientada a Est per potenciar les vistes a carrer i en canvi
queda tancada a Nord i Oest per evitar pèrdues energètiques i sobreescalfaments.

Imatge 9. Render del projecte i fotografia de les obres (font: Despatx d’Arquitectura Esparó)

CASA UNIFAMILIAR A CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Construcció d’un edifici unifamiliar entre mitgeres situat al
centre de Cornellà de Llobregat, format per una planta baixa
destinada a garatge i local, una planta primera, segona i
sota coberta destinada a habitatge unifamiliar. La sala
d'estar s'obre al pati posterior on es situa una piscina
despenjada que dona llum i se’n pot veure el fons des de la
planta baixa.

Imatge 10. Render del projecte (font: Despatx d’Arquitectura Esparó)
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PÈRGOLA A CAVES VILARNAU
Construcció d’una pèrgola amb la finalitat de protegir els dipòsits corresponents a la primera
fermentació dels mostos que es troben a la intempèrie i requereixen, sobretot a l’estiu, d’una
forta inversió energètica per mantenir-los a la temperatura adequada. La porxada consta d’una
estructura lleugera d’acer de 550 m². Seguint la mateixa tipologia de materials, també es
tancarà una nova zona de magatzem de 810 m² situada entre el volum existent i els
dipòsits/cobert.
.

Imatge 11. Plànol del projecte i fotografia de l’obra (font: Despatx d’Arquitectura Esparó)
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3. PARTICIPACIÓ EN LES TASQUES DEL DESPATX
En aquest apartat es detalla les diferents tasques realitzades durant el període de pràctiques.
També es mostra un resum gràfic especificant el tipus de feina i la seva durada en el temps

3.1 TASQUES REALITZADES
3.1.1 Certificats d’eficiència energètica dels edificis
Durant l’estada a l’empresa una de les tasques que més he fet ha estat la de realitzar certificats
energètics. Aquest document consisteix en avaluar una sèrie de paràmetres d’una
construcció, ja sigui una vivenda o un edifici, per tal de determinar quina quantitat d’energia i
emissions de CO2 emet a l’atmosfera, i quina quantitat d’energia (gas o electricitat) consumeix
aquesta mateixa entitat. L’objectiu és el d’establir mesures per tal de poder minimitzar la
despesa energètica de la construcció en cas que sigui possible.

Per realitzar aquests certificats utilitzem el programa CE3X [2] en la seva versió simplificada
ja que la Generalitat en permet la utilització en casos d’habitatges o locals existents. En canvi,
si volem realitzar un certificat energètic a un edifici d’obra nova, s’ha de fer amb la versió
complerta d’aquest mateix programa o fer-ho amb altres programes com el CALENER.

En els casos de certificats energètics per habitatges, en molts casos, els demanen
conjuntament amb la cèdula d’habitabilitat, ja que per llogar o vendre’l es necessiten els dos
documents. Les cèdules no es fan amb el mateix programa (CE3X) sinó que la pròpia
Generalitat té un apartat a la pàgina web que et permet fer les cèdules en línia.
Hi ha hagut casos en què jo he fet la visita a l’habitatge en la que es prenen les mides i
s’agafen les dades necessàries per a poder fer el certificat. En alguna altra ocasió la visita ja
s’havia fet i he agafat el procés a partir d’aquest punt. La major part de certificats que es fan
són d’habitatges situats a blocs d’habitatges, i en alguns casos de cases unifamiliars.
L’objectiu principal pel qual es demana el certificat és perquè el propietari vol posar l’habitatge
a la venda o en lloguer.

Passos a seguir per a realitzar i tramitar un Certificat Energètic a Catalunya:
1. Contacte amb el client o propietari de l’habitatge o local.
2. Realitzar la visita de l’habitatge o local. En aquesta visita es fa un croquis del pis del que
volem fer el certificat energètic, amb cotes per poder mesurar la superfície útil i
amidaments de totes les finestres i portes en contacte amb l’exterior. Fotografiem les
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instal·lacions de climatització (calefacció o refrigeració) o aigua calenta sanitària que
tingui l’habitatge, especialment de la caldera. I també prenem fotografies de la façana.

Imatge 12. Croquis d’habitatge (font: elaboració pròpia)

3. Processament de les dades: escanegem el croquis per tal de tenir-ne un registre gràfic
digital i poder-lo adjuntar a la documentació del client. El passem a CAD i comprovem que
les superfícies obtingudes coincideixen o s’assimilen a les de les escriptures, d’aquesta
manera tenim una eina de control sobre els amidaments realitzats. En cas que no
coincideixin prevalen les preses a obra.

Imatge 13. Croquis passat a CAD per calcular-ne superfície útil i obertures (font: elaboració pròpia)

4. Programa CE3X:
a. La primera pestanya del programa correspon a les dades administratives: localització
de la construcció, dades del propietari de l’habitatge/local i les dades del tècnic
redactor de l’informe.
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b. La segona pestanya fa referència a les dades generals de l’habitatge: any de
construcció, número de cadastre, superfície útil i alçada lliure. El número de cadastre
l’any de construcció es verifiquen a la seu virtual del cadastre [3]. També hi adjuntem
una imatge de l’edifici i un plànol de situació.

Imatge 14. Entorn del CE3X (font: elaboració pròpia)

c. A la tercera pestanya, hi definim l’envolupant de l’habitatge: façanes, parets mitgeres,
soleres, cobertes, definint el tipus d’obertures així com les fusteries i els vidres.
També cal especificar l’orientació de cada part de l’envolupant i l’existència d’ombres.
d. La quarta pestanya és la que contempla les instal·lacions de què disposa l’habitatge
o local.
e. Un cop hem omplert totes les dades, fem que el programa calculi l’eficiència
energètica de la vivenda. L’expressa amb una lletra que va de la A (molt eficient
energèticament) a la G (poc eficient energèticament).

Imatge 15. Exemple de qualificació energètica del programa CE3X (font: elaboració pròpia)
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f.

Per últim cal proposar millores energètiques que permetin millorar la qualificació i fer
l’estudi econòmic d’aquestes millores.

Imatge 16. Mesures de millora i qualificació energètica que comporten (font: elaboració pròpia)

g. El programa et genera un informe amb totes les dades introduïdes (veure Annex
8.1.1) i un altre d’específic amb les millores proposades. (veure Annex 8.1.2)

5.

Tramitació del CEE a la Generalitat.
a. A la pàgina de tràmits de la Generalitat de Catalunya [4] busquem “Certificació
d’eficiència energètica”.
b. Descarreguem el formulari de sol·licitud que ens proporciona i l’omplim amb les
dades del client, tècnic redactor, normatives i dades del propi programa CE3X (veure
Annex 8.1.3).
c. Un cop complimentat, l’enviem des de la mateixa pàgina juntament amb la següent
documentació annexa: l’arxiu informàtic del programa, l’informe PDF que genera el
CE3X, l’informe de millora i la nota d’encàrrec del client (veure Annex 8.1.4).
d. Efectuem el pagament de 12,05€ i descarreguem el document de pagament.
e. Un cop que l’Institut Català d’Energia (ICAEN) de la Generalitat ha revisat la
informació enviada, si tot és correcte, envien l’etiqueta de la qualificació energètica
obtinguda (veure Annex 8.1.5), i l’imprès de liquidació (veure Annex 8.1.6).
f.

Al client finalment se li entrega l’etiqueta, l’informe, l’informe de millora i l’imprès de
liquidació en paper.
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Val a dir que en la majoria de casos de certificació energètica, les mesures de millora més
usuals han estat dues: la de preveure la instal·lació d’una caldera de condensació en cas que
no n’hi hagi, i la de col·locar finestres amb doble envidrament i ruptura de pont tèrmic. La
instal·lació d’una caldera de condensació no és excessivament costosa econòmicament en
comparació amb altres mesures i repercuteix de manera significativa en el comportament
energètic de la vivenda segons el programa. Altres mesures com l’aïllament de la façana pot
resultar molt beneficiós a nivell energètic però el seu alt cost econòmic (en cases ja
construïdes) fa que el termini d’amortització sigui molt més llarg que el que resulta amb les
mesures anteriors.

Certificats energètics realitzats:

Adreça
Carrer Triola, 29-31, 2n 3a
Carrer Girona 28, 1r 2a
Carrer Tinent Coronel Sagués, 27, 2n 2a
Carrer Mercè Rodoreda 6, Esc. A, 3r 2a
Carrer Segimon Tomeu, 24
Carrer Tinent Coronel Sagués, 38, 1r 3a
Carrer Lledoners, 18-20
Carrer Roses, 7, B 2a
Carrer Ginesta, 8
Carrer Subirats, 9, 1r 2a
Carrer Tarragona, 28
Carrer Subirats, 15, 2n 2a
Pça Pere Ferrer i Bosch, 2, 1r 2a
Carrer Torras i Bages, 31, 2n 3a
Carrer Josep Rovira, 25, 2n 1a
Carrer Montserrat, 95, 1r 1a

Municipi
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Anoia
Torrelavit
Sant Sadurní d'Anoia
Subirats
Sant Sadurní d'Anoia
Subirats
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Anoia
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3.1.2 Cèdules d’habitabilitat
La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita que un habitatge compleix les condicions
mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a viure-hi. En el cas
d’habitatges que ja hi ha viscut algú o preexistents la cèdula s’anomena de segona ocupació.
La cèdula d’habitabilitat és obligatòria en cas de venda, lloguer o cessió d’un habitatge i també
per donar d’alta l’aigua, l’electricitat, el gas o les telecomunicacions.

En el despatx la major part de cèdules que es demanen són de segona ocupació. Per tal de
tramitar-la es segueixen els següents passos:
Es realitza una visita a l’habitatge i es fa un croquis amb les mides de les diferents peces per
tal de conèixer-ne les superfícies útils i s’anota quants tipus de peces hi ha. Un cop al despatx
es passa el croquis a CAD i se’n calculen les superfícies útils. Es pot comprovar que
coincideixin amb les de les escriptures, si es tenen o les de les cadastre. Un cop fet aquest
pas es mira si l’habitatge ha tingut prèviament una cèdula d’habitabilitat al web del Col·legi
Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC). En cas que en tingui, se’n fa una renovació
indicant el número CHB. En cas contrari, és necessari fer una declaració responsable de
l’antiguitat de l’habitatge (veure Annex 8.2.1).
Cal saber en quin any va ser construït l’habitatge per tal de poder conèixer quina normativa li
aplica. D’aquesta manera podem realitzar el visat a través del web del COAC (veure Annex
8.2.2), on es detalla la direcció, tipus d’immoble, les peces que componen l’habitatge (les
habitacions diferenciades segons la superfície útil) i el número de cadastre. Aquest tràmit té
un cost de 10,16€ (veure Annex 8.2.3). Actualment la normativa que regula les condicions
mínimes d’habitabilitat és el Decret 141/2012 [5]. Aquest decret conté la informació relativa
als habitatges nous i als construïts abans de l’agost de 1984. Pel període comprès entre 1984
i 2012 s’ha de mirar la normativa específica, que és diversa. No obstant la major part
d’habitatges que he visitat responen al Decret 141/2012 i al Decret 346/1983 [6], aquest últim,
relatiu als habitatges construïts entre 1984 i 1996.

Posteriorment cal presentar un formulari (veure Annex 8.2.4) a través del web de tràmits de la
Generalitat, i adjunta-hi el visat del COAC, i si cal, la declaració responsable de l’antiguitat.
Les taxes per aquests tràmits realitzats telemàticament són de 13,75€/ habitatge.
El Departament d’Habitatge de la Generalitat comprova la informació i si tot és correcte envien
un justificant conforme la cèdula està en tràmit, i un justificant de pagament i de la
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documentació rebuda (veure Annex 8.2.5). La cèdula definitiva (veure Annex 8.2.6) l’envien al
mail que s’hagi especificat en la documentació enviada. Normalment s’envia telemàticament
al client. Les cèdules de primera ocupació tenen una vigència de 25 anys i les de segona
ocupació, com les que he realitzat, de 15 anys.

Cèdules realitzades:

Adreça
Carrer Sant Sadurní d'Anoia, 60, 1r 1a
Carrer Girona, 28, 1r 2a
Carrer Tinent Coronel Sagués, 27, 2n 2a
Carrer Pau Muntades, 58
Passeig del Parc, 1, 2n 1a
Carrer Mercè Rodoreda 6, Esc. A, 3r 2a
Carrer Segimon Tomeu, 24
Avinguda Cal Salines 17, Escala 1, 2n 1a
Carrer Tinent Coronel Sagués 38, 1r 3a
Lledoners, 18-20
Carrer Roses, 7, B 2a
Carrer Ginesta, 8
Carrer Subirats, 9, 1r 2a
Carrer Tarragona, 28
Carrer Subirats 15, 2n 2a

Municipi
Vilafranca del Penedès
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Anoia
Igualada
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Anoia
Torrelavit
Sta Margarida i els
Monjos
Sant Sadurní d'Anoia
Subirats
Sant Sadurní d'Anoia
Subirats
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Anoia
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3.1.3 Inspecció Tècnica d’Edificis
La Inspecció Tècnica d’Edificis és un sistema de control periòdic dels edificis d’habitatges amb
la finalitat de verificar-ne l’estat de conservació. Aquest sistema de control es fa mitjançant la
inspecció visual dels seus elements. En aquesta inspecció visual s’han de contemplar els
espais comuns i les entitats que componen l’edifici. Cal anotar-ne les característiques, així
com les deficiències que s’hi detectin per tal de determinar-ne possibles actuacions de
conservació i manteniment.
El web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya detalla els períodes en què els diferents
edificis han de passar la ITE, regulats pel Decret 67/2015 [7] . De manera genèrica, tant edificis
unifamiliars com plurifamiliars l’han de passar quan compleixin 45 anys d’antiguitat, tenint en
compte la data que figura al cadastre.

Actualment les deficiències poden ser:
- Molt greus: representen un risc imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la
seguretat de les persones i béns. Requereixen una intervenció immediata tals com el
desallotjament de l’edifici o altres amb caràcter urgent.
- Greus: per la seva incidència representen un risc imminent per a l’estabilitat o seguretat de
determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposen un risc per
a la seguretat de les persones i que requereixen l’adopció de mesures cautelars.
- Importants: malgrat no representar un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la
seguretat de les persones, la pèrdua de prestacions bàsiques originàries provoquen una
afectació a la salubritat i funcionalitat i fa necessària una intervenció correctora.
- Lleus: les que fan necessària realitzar treballs de manteniment preventiu i/o corrector per
evitar l’agreujament o l’aparició de noves deficiències.
Només en el cas d’absència de deficiències o que es detectin algunes deficiències lleus es
podrà aconseguir una ITE favorable i demanar així un Certificat d’Aptitud a l’Agència de
l’Habitatge que tindrà una validesa de 10 anys. En cas que s’hagin detectat deficiències, la
comunitat de propietaris han d’aprovar un programa de rehabilitació. Aquest programa de
rehabilitació s’ha de tenir fet en el termini d’un any si les deficiències són lleus o importants;
en sis mesos si les deficiències són greus o molt greus.
El procés de realització de la inspecció consta d’una sèrie de passos:
En el nostre cas la petició de realització d’una ITE per part de la comunitat de propietaris ve
moltes vegades per part de l’administrador de finques que coneix la situació de la comunitat i
l’existència del despatx. Es concerta una hora amb el president de la comunitat per tal
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d’aconseguir veure la major part d’habitatges en una sola visita. Per a la descripció dels
elements comuns de l’edifici cal veure i fotografiar coberta, terrasses, façanes, mitgeres i patis.
També cal inspeccionar les instal·lacions generals de l’edifici tals com armaris o sales de
comptadors de llum, aigua i gas. En el cas dels habitatges es controlen els materials de les
fusteries, proteccions elèctriques, sistemes de climatització, energia utilitzada en cuina i ACS,
i afectacions que detectem. Es fotografia les deficiències observades i les principals
característiques de l’edifici.

Tota aquesta informació recollida serveix per a redactar un informe que es realitza en línia des
de la pàgina de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. El portal generador d’informes ITE [8]
et va guiant per una sèrie de passos [9] en els que haurem d’escriure:
-

Dades generals de la finca, propietat i tècnic redactor.

-

Descripció bàsica de l’edifici: superfície construïda de l’edifici, tipus d’edificació,
nombre d’habitatges i nombre d’entitats inspeccionades.

-

Sistema envolupant: descripció de les façanes, cobertes, patis, etc.

-

Sistema

constructiu

de

l’edifici:

fonamentació,

estructura,

tancaments,

instal·lacions.
-

Deficiències detectades, grau de perillositat i localització de les mateixes.

-

Estat de conservació: si la valoració és favorable o desfavorable

-

Accessibilitat: si compleix amb la normativa d’accessibilitat

-

Sostenibilitat: si l’edifici té certificat energètic vigent. Si no en té es fa un breu resum
de les característiques energètiques de l’edifici.

Imatge 17. Entorn del Portal Generador Informes ITE (font: http://ite.agenciahabitatge.cat)
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Un cop finalitzat l’informe es presenta en línia a la pàgina de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i es realitza la sol·licitud del Certificat d’Aptitud que s’atorgarà en cas que l’informe
es resolgui com a favorable.
ITE’s realitzades:
Adreça
Carrer Gelida, 27
Carrer Andorra, 25
Carrer Ginesta, 1-3-5

Municipi
Sant Sadurní d'Anoia
L'Hospitalet del
Llobregat
Sant Sadurní d'Anoia

PRÀCTICUM A ESPARÓ ARQUITECTURA. PARTICIPACIÓ EN LES TASQUES DEL DESPATX

29

3.1.4 Aixecaments gràfics
Una altra de les tasques que he realitzat al despatx és la d’aixecaments gràfics que consisteix
en representar gràficament (CAD) una construcció ja existent, posant especial atenció en les
cotes, gruixos dels tancaments i divisions, i les obertures. Amb el plànol es té una informació
més detallada de cadascuna de les estances d’una construcció, tant pel que fa a la superfícies,
alçada, tancaments (siguin estructurals o no), i obertures. Per tal de realitzar aquesta tasca
cal seguir una sèrie de passos: desplaçar-se a l’obra analitzada per prendre’n les mesures,
fer-ne fotografies i un croquis. Un cop al despatx s’escaneja el croquis per evitar perdre la feia
feta i es comença a passar les dades a CAD. Sovint és necessari tornar als llocs per verificar
mides que no quadren o que falten.

Els clients que demanen un aixecament gràfic solen buscar un punt de partida per tal de poder
executar unes obres de rehabilitació o d’ampliació, o com a primer pas, per tal de poder fer
una estimació del cost d’una obra.

De vegades aquests aixecaments gràfics poden ser ràpids de fer com per exemple en una
vivenda de planta baixa i pis, i en d’altres poden ser més laboriosos com en el cas d’una
empresa que ha anat ampliant les instal·lacions i que no ha seguit una pauta concreta.
L’exemple que mostro a continuació és el de l’aixecament de l’empresa AGROMILLORA
situada al carrer El Rebato, s/n de Subirats. Aquesta empresa d’abast internacional es dedica
al cultiu i la modificació genètica de planter d’arbres fruiters i altres espècies vegetals
destinades a viver. Com que han anat creixent, han anat ampliant les instal·lacions mitjançant
mòduls col·locats a dins de construccions ja existents en alguns casos i amb naus noves, en
altres. En aquest encàrrec van ser necessàries diverses visites per tal de prendre les dades
per poder fer l’aixecament. També va ser d’ajuda la utilització del Google Maps per tenir un
mapa de partida sobre el que ubicar les diferents parts de l’empresa i el contorn general.
La meva aportació a aquest projecte va ser la de grafiar l’aixecament de les instal·lacions, i
col·laborar en les possibilitats de millora a nivell de la disposició de llocs de treball i modificació
de l’interior d’una de les naus per tal d’eliminar els mòduls prefabricats que actualment hi ha.
(veure Annexos 8.3.1)
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Imatge 18. Vista de Google Maps de les Instal·lacions d’Agromillora i plànol de l’aixecament

Escola MONTESORI a Subirats
En aquest cas l’aixecament s’emmarca en el projecte de convertir la masia de Can Ràfols
situada al carrer Pas de Piles, 1 del terme municipal de Subirats en una escola bressol, infantil
i de primària. Per fer-ho es reformen els espais interiors de l’edifici existent, i s’amplia l’espai
en planta baixa. Es cobreix el pati interior existent per tal de dotar a l’escola de major
superfície. L’escola bressol, infantil i primària s’ubica en l’interior de l’edifici existent i es
complementa amb un conjunt de nova construcció, adjacent a l’edificació existent. L'escola no
té sectoritzada cap aula ni espai i tot el volum forma una única entitat ja que en el sistema
Montesori l’escola no segrega per edats.
L’aixecament realitzat es va fer per tal de gestionar la legalització per canvi d’ús del terreny,
que pretenia passar de sòl rústic a urbanitzable (equipament). Com s’aprecia a les fotografies,
el conjunt de nova construcció, fet a partir de contenidors, encara no estava acabat i per això
la legalització no es podia tirar endavant (veure Annexos 8.3.2).

Imatge 19. Fotografies de la masia i el mòdul de nova construcció (font: elaboració pròpia)
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Imatge 20. Part del plànol de l’aixecament de l’escola Montesori

Edifici plurifamiliar a Sant Sadurní d’Anoia
Aquest projecte consisteix en la reforma d’un edifici entre mitgeres situat al carrer Indústria,
50 a Sant Sadurní d’Anoia. L’edifici consta de tres plantes d’uns 200m2 cadascuna que servia
com a magatzem d’unes caves. Actualment el propietari el vol convertir en un edifici
plurifamiliar de tres habitatges distribuïts entre planta primera i planta segona en el que la
planta baixa queda com a aparcament comunitari de les tres vivendes. L’aixecament era
necessari per tal de poder fer la proposta de distribució d’espais dins l’edifici (veure Annexos
8.3.3).

Imatge 21. Fotografia de l’interior i plànol que forma part de l’aixecament (font: elaboració pròpia)

32

PRÀCTICUM A ESPARÓ ARQUITECTURA. PARTICIPACIÓ EN LES TASQUES DEL DESPATX

3.1.5 Enderrocs (altres col·laboracions)
En el projecte habitatge unifamiliar entre mitgeres vaig realitzar l’assumeix de permanència
durant la fase d’enderroc.

És una obra en la que es projecta una edificació formada per una planta baixa, planta primera
i coberta al número 41 del carrer Migdia dins del municipi de Vilafranca del Penedès. Les
finques veïnes adjacents es troben edificades amb un habitatge plurifamiliar entre mitgeres de
planta baixa més dues plantes pis i amb un habitatge plurifamiliar entre mitgeres de planta
baixa més quatre plantes pis.
El projecte comporta la demolició de l’edificació que hi ha al terreny i que es troba entre els
dos edificis veïns. Perquè l’enderroc es realitzi amb garanties, el despatx certifica que durant
les obres hi haurà un tècnic present.
Durant l’enderroc es va detectar que una de les parets mitgeres actuava com a recolzament
de les bigues de l’edificació veïna. De manera general es va poder anar desmuntant la
construcció de dalt cap a baix apuntalant de manera horitzontal. A mida que s’enderrocava la
casa es posaven puntals per tal de compensar l’empenta lateral que faltava a les parets
mitgeres pel buit que quedava.

En un costat es va poder enderrocar gradualment la totalitat de la paret sense cap dificultat.
De l’altre es va detectar que la paret de tàpia de 44cm suportava les bigues de l’edificació
veïna. En aquesta zona es troben moltes edificacions antigues que comparteixen la paret
mitgera que actua de mur de càrrega. En la meitat del mur recolzen les bigues d’una edificació
i en l’altra les de l’edificació veïna. Com que en aquest cas les bigues de l’edificació veïna
recolzaven sobre la totalitat de la paret, va caldre el replantejament del projecte, ja que es
perdien 22cm d’un dels costats en una construcció que ja de per sí era molt estreta (5m
d’amplada).

Imatge 22. Fotografies de l’enderroc (font: elaboració pròpia)
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Imatge 23. Fotografies de l’enderroc (font: elaboració pròpia)

3.1.6 Seguiment d’obres
Habitatge Unifamiliar Aïllat a Hostalets de Pierola
Es tracta del projecte de nova construcció d’un edifici unifamiliar aïllat compost de garatge,
dues habitacions, dos banys i una cuina-menjador-estar en planta baixa, situat al carrer Pau
Casals, 26 dels Hostalets de Pierola. Es tracta d’un solar de 585,01 m2 de forma trapezoïdal
en sòl urbà en una zona amb edificacions aïllades. A planta baixa l'habitatge s'organitza amb
una geometria compresa per tres rectangles consecutius i decalats, amb zona de dia i de nit i
disposa d’un altell. Es planteja que en tot moment l’edifici garanteixi una ventilació creuada de
totes les peces. A través d’una escala situada al garatge s’accedeix a la planta primera, l’altell,
destinada a zona d’emmagatzematge.

Situació
Planta Baixa
Planta Primera
Porxos 50%
TOTAL
Situació
Planta Baixa
Planta Primera
TOTAL

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA
Habitatge
Garatge
103,02 m²
41,03 m²
30,38 m²
9,42 m²
112,44 m²
71,41 m²
SUPERFÍCIE ÚTIL
Habitatge
Garatge
86,8 m²
35,63 m²
25,63 m²
86,8 m²
61,26 m²

Piscina

Taula 2. Relació de superfícies

Imatge 24. Plànol de la parcel·la de la construcció (font: despatx Xavier Esparó)

TOTAL
144,05 m²
30,38 m²
9,42 m²
183,85 m²
TOTAL
122,43 m²
25,63 m²
148,06 m²
12,5 m²
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Imatge 25. Plànol de la distribució de l’habitatge (font: despatx Xavier Esparó)

En aquest projecte la meva funció ha estat fer el seguiment fotogràfic durant la visita d’obra
setmanal acompanyat de l’arquitecte i redactar les actes d’obra sobre els aspectes tractats
amb els industrials o propietaris. També he realitzat tasques administratives pel
desenvolupament de l’obra com preparar documentació o impressió de plànols entre d’altres.

Imatge 26. Obres del projecte d’habitatge unifamiliar aïllat a Hostalets de Pierola (font: elaboració
pròpia)
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Pèrgola i soterrament de la caldera de biomassa a CAVES VILARNAU
Es tracta d’unes obres incloses en el projecte de millora de les instal·lacions de les Caves
Vilarnau, situades a la carretera d’Espiells Km 1,4 de Sant Sadurní d’Anoia. Aquests treballs
consisteixen en la construcció de dues cambres soterrades de formigó armat per allotjar-hi la
caldera de biomassa i les estelles que s’utilitzen com a combustible. La caldera i les estelles
es troben a la part posterior de les instal·lacions de Vilarnau en una superfície que anirà tapada
amb una coberta lleugera de panell Sandwich executada amb una estructura metàl·lica
fonamentada sobre sabates aïllades. Amb el soterrament d’aquestes instal·lacions
s’aconsegueix guanyar una zona de magatzem cobert, donant continuïtat a unes obres
anteriors en les s’havien cobert els dipòsits de most.

En aquestes obres he realitzat el seguiment fotogràfic, col·laborant en la verificació de cotes
en el procés de replantejament per tal de fer l’excavació de la fonamentació i preparació de
documentació.

Imatge 27. Obres del projecte de soterrament de la caldera i construcció de coberta a Caves Vilarnau
(font: elaboració pròpia)
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Rehabilitació per a la creació d’allotjaments tutelats a Vilafranca del Penedès
Es tracta del projecte de rehabilitació d’un edifici entre mitgeres per a la creació de 16
allotjaments tutelats per a gent gran situat al carrer Sant Bernat, 14 de Vilafranca del Penedès
per part pel promotor Fundació Especial Pinnae. El solar es troba al casc antic de la població
i la finca consta de planta baixa més tres plantes pis. L’objectiu de la rehabilitació és el de
crear un centre amb espais comuns i unitats individuals en els que els usuaris disposin de
certa independència però que al mateix temps puguin disposar d’un acompanyament en
aquests espais comunitaris com el menjador o sala d’estar.
Realitzant la rehabilitació en comptes d’un edifici nou es mantenen les superfícies que
presenta la construcció actual. En cas contrari, la normativa vigent és més restrictiva pel que
fa a l’edificabilitat i s’haguessin perdut metres útils. Per altra banda, amb la reforma integral
l’execució és més lenta ja que s’han de respectar façanes i certa estructura interior.

En aquesta obra he realitzat el seguiment fotogràfic, la realització de les actes de les visites
d’obra i la preparació de documentació en les actualitzacions de plànols.

Imatge 28. Obres realitzades en la reforma per a la creació d’allotjaments tutelats a Vilafranca del
Penedès (font: elaboració pròpia)
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3.1.7 Tasques logístiques del despatx
En el dia a dia també he participat en diverses tasques logístiques del despatx tals com
preparació i entrega de documentació, plegat i enquadernat de plànols, atenció a clients i
presa de dades de contacte, visites puntuals a obra per presa de fotografies i reclamació de
pressupostos a industrials per a confecció del pressupost total per el client.

3.2 DISTRIBUCIÓ DE LES TASQUES
A continuació es presenta d’una manera gràfica, la distribució en el temps de totes les tasques
realitzades durant la meva estada en pràctiques, i quin ha sigut el percentatge de temps
dedicat a cada tasca. És per això que, amb un cronograma, podem observar la distribució en
el temps, i amb el gràfic circular podem observar quin ha sigut el temps aproximat dedicat a
cada tasca.

3.2.1 Cronograma
El cronograma mostra com hi ha unes tasques que han estat quasi bé constants durant tot el
temps i unes altres que s’han realitzat de manera més puntual. Els certificats d’eficiència
energètica i les cèdules d’habitabilitat són encàrrecs que es realitzen de manera quasi bé
diària al despatx. Pel que fa a les visites d’obra també es feien cada setmana però s’intentaven
agrupar en un mateix dia per tal de concentrar un mateix tipus d’activitat i d’aquesta manera
aprofitar el temps. Les tasques organitzatives també han tingut lloc de manera constant durant
totes les setmanes, així com el projecte de reforma d’habitatge que s’han dut a terme de
manera continuada durant bona part del temps.
En el cas de les inspeccions tècniques d’edificis, els aixecaments gràfics i l’enderroc han estat
feines que s’han realitzat de manera esporàdica, a mesura que s’han presentat al despatx.

SETEMBRE
Certificats d'eficiència energètica
Cèdules d'habitabilitat
Inspeccions Tècniques d'Edificis
Enderroc
Aixecaments gràfics
Visites d'obra i seguiment
Projecte de reforma d'habitatge
Tasques organitzatives
Taula 3. Cronograma de les tasques realitzades

OCTUBRE

NOVEMBRE DESEMBRE GENER
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3.2.2 Distribució del temps
En la següent gràfica es pot veure que la major part de temps, la meitat, s’ha dedicat als
certificats d’eficiència energètica i les cèdules d’habitabilitat. A les inspeccions tècniques
d’edificis i els aixecaments gràfics hi he destinat un temps similar, un 10% i un 15%
respectivament. El projecte de reforma d’un habitatge també ha implicat un 10% de les hores.
Pel que fa a les visites d’obra, es concentraven en un dia a la setmana, que representa un
20%, encara que no sempre s’ha complert aquest calendari escrupolosament. En aquest
gràfic l’enderroc s’ha comptabilitzat com a visita d’obra. Les tasques organitzatives han
suposat un 5% del temps.

Repartiment de les tasques
Certificats d'eficiència
energètica
Cèdules d'habitabilitat

10% 5%
20%
20%

Inspeccions Tècniques
d'Edificis
Aixecaments gràfics

20%

Visites d'obra i seguiment

15%
10%

Projecte de reforma
d'habitatge
Tasques organitzatives

Imatge 29. Percentatges del temps dedicat a cada tasca
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4. CAS COMPLERT DE REFORMA D’HABITATGE EN EDIFICI
PLURIFAMILIAR
4.1 PRESENTACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ DEL PROJECTE
A continuació es mostra un projecte complert realitzat durant la meva estada, es tracta d’un
projecte de reforma d’un habitatge en edifici plurifamiliar que té per objectiu principal adaptarlo a les necessitats funcionals i de mobilitat d’una de les persones que hi viu que té una
discapacitat que comporta mobilitat reduïda. A més el projecte comprèn una reforma a nivell
general incidint en les instal·lacions elèctriques, distribució d’aigua i sistemes de climatització.

4.1.1 Localització
L’habitatge es troba situat al carrer Providència, 141 al barri de Camp d’en Grassot al districte
de Gràcia de Barcelona.

Imatge 30. Situació i emplaçament de l’edifici on es troba l’habitatge

El pis té obertures a les dues façanes de l’edifici. L’orientada a NO s’obre a uns jardins privats
del conjunt residencial de tota l’illa, part més silenciosa. La façana orientada a SE dona al
carrer Providència, per on transcorre trànsit rodat i és molt més sorollosa que l’anterior. A
planta soterrani hi ha un aparcament soterrat que no té accés directe des de la vivenda.
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Imatge 31. Façana principal

Imatge 32. Façana posterior

4.1.2 Descripció general. Estat inicial
L’habitatge es troba en una un edifici plurifamiliar entre mitgeres construït l’any 1975 (anterior
al Pla General Metropolità de Barcelona de 1976), de planta baixa més vuit plantes pis, més
terrat. L’estructura d’aquesta finca està formada per pilars i sostres d’estructura reticular de
formigó armat. Els tancaments de l’habitatge són fets amb maó de doble fulla amb cambra
d’aire sense aïllament tèrmic. Les divisions interiors estan fetes amb maó ceràmic i les
fusteries són d’alumini sense ruptura de pont tèrmic i també n’hi ha alguna de fusta. Tots els
envidraments són simples. El sistema de climatització és de gas natural que reparteix l’aire
fred o calent per conductes. Per l’aigua calenta sanitària l’habitatge disposa d’un escalfador
de gas.

Imatge 33. Vistes de l’interior de l’habitatge

Pel que fa als passos de porta són de 68cm d’amplada per accedir a habitacions i cuina, i de
58cm per accedir a les cambres humides.
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4.1.3 Actuacions a realitzar
Amb aquesta situació inicial les principals actuacions d’adaptació i reforma de l’habitatge van
ser les següents:


Substitució de les portes de pas d’ample 68cm, per portes de 80cm d’amplada



Adaptació del bany principal



Adaptació de la cuina i la sortida al safareig



Reforma del bany secundari



Eliminació del sistema de climatització per conductes d’aire fred/calent.



Instal·lació de calefacció per radiadors



Nova instal·lació de gas i aigua



Adequació de les instal·lacions d’electricitat de l’habitatge.



Instal·lació de paviment de parquet



Pintura interior



Canvi del paviment eliminant-ne els ressalts

4.2 METODOLOGIA PER DUR A TERME EL PROJECTE DE
REFORMA
4.2.1 Aixecament de l’habitatge
Primerament, vaig realitzar una visita a l’habitatge per prendre fotografies i medicions de totes
les estances amb la finalitat de poder passar-lo a CAD, tenir una imatge exacta del pis i ferne un aixecament gràfic. D’aquesta manera existeix un punt de partida sobre el qual realitzar
els amidaments i poder-los passar als industrials per tal que passin els seus pressupostos. En
paral·lel permeten començar els tràmits administratius per tal d’obtenir la llicència d’obres.

Imatge 34. Distribució interior i superfícies de l’habitatge

SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR
VESTÍBUL
DISTRIBUÏDOR
SALA- MENJADOR
CUINA
BANY 1
BANY 2
HABITACIÓ INDIVIDUAL 1
HABITACIÓ INDIVIDUAL 2
HABITACIÓ INDIVIDUAL 3
HABITACIÓ DOBLE
TOTAL

6,28 m²
4,88 m²
22,97 m²
9,09 m²
4,93 m²
2,7 m²
7,85 m²
8,48 m²
8,11 m²
12,39 m²
87,68 m²

SUPERFÍCIE ÚTIL EXTERIOR
TERRASSA
SAFAREIG
TOTAL

8,02 m²
5,48 m²
13,5 m²
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4.2.2 Tràmits administratius
Actualment la majoria d’ajuntaments treballen perquè quasi bé tots els tràmits de llicència
d’obres es puguin fer en línia des dels webs respectius. A la pràctica hi ha alguns ajuntaments
que permeten fer la totalitat dels tràmits i d’altres (més petits) en què encara s’ha de presentar
part de la documentació per escrit. En el cas de l’ajuntament de Barcelona no és així i tots els
passos es poden fer des del seu web.
Primer de tot es realitza una consulta prèvia inicial des de la pàgina de l’oficina virtual de
tràmits on es documenta l’emplaçament i permet aconseguir la documentació necessària per
presentar la sol·licitud. Posteriorment es pot fer una modificació d’aquesta consulta prèvia
inicial i s’hi adjunta el pressupost de l’obra, la referència cadastral i el propietari de l’habitatge.
Després se sol·licita el certificat d’idoneïtat tècnica al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) o al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de
Barcelona (CAATEEB), en aquest cas, que verifiquen que es compleixen els requisits en la
consulta prèvia realitzada i la documentació presentada és correcta.
Un cop es té el certificat d’idoneïtat tècnica i amb el pagament de les taxes realitzat, ja es pot
tramitar la llicència d’obres, per la que cal presentar el Projecte Tècnic que consta dels
següents documents.

4.2.3 Redacció del projecte
- Memòria descriptiva: en la que s’inclou les dades generals del projecte amb l’objectiu, la
situació de les obres, i els agents dels projecte (promotor i tècnic). També hi consta una
descripció general de l’edifici i una descripció de les obres que en aquest cas incloïa les
superfícies útils de les peces de l’habitatge i les accions concretes que es pretenien assolir
amb la intervenció. En el nostre cas, les detallades en l’apartat 4.1.3. d’aquest treball.
En els requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici, en aquest cas no
es modifiquen les condicions originals d’habitabilitat malgrat que s’adequa l’accessibilitat i
mobilitat dins l’habitatge. No obstant es detalla que es dona compliment al Decret 141/2012
sobre condicions mínimes d’habitabilitat en habitatges i a les condicions d’habitabilitat
especificades en el títol II de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació [10].
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En aquest cas no s’afecta cap sistema general de l’edifici i es detallen les accions que
impliquen a les diferents unitats constructives: ram de paleteria, fusteria, instal·lacions i
acabats.
- Normativa aplicable: en aquest apartat s’hi detalla tant la normativa urbanística
metropolitana que aplica a l’obra, com la normativa obligatòria d’altres àmbits que afecta a
cadascun dels aspectes del projecte.
- Documentació gràfica: els plànols detallen l’emplaçament, estat actual de l’habitatge i
enderrocs que s’hi realitzaran, i les adaptacions que s’hi faran, així com tota la informació que
es considera necessària per poder explicar el projecte.
- Pressupost: s’hi desglossen totes les partides per capítols amb els corresponents
amidaments i els preus unitaris. En aquests cas els amidaments els vàrem prendre de
l’aixecament gràfic i els preus unitaris varen ser estimatius, perquè els industrials encara no
havien presentat les ofertes. D’aquesta manera s’agilitzava el procés d’obtenció dels permís
d’obres. Aquest projecte constava de sis capítols:
1. Enderrocs
2. Cuina
3. Banys
4. Instal·lacions
5. Portes
6. Paviments i Acabats
- Avaluació del volum i característiques dels residus (Annex al projecte): complimentant
els arxius Excel proporcionats pel COAC, es calcula el volum i tipus de residus que es
generaran a l’obra i el cost teòric del seu tractament.
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Imatge 35. Exemple de documentació relativa a la previsió de gestió de residu

- Estudi bàsic de seguretat i salut (Annex al projecte): desenvolupa la problemàtica
específica en matèria de seguretat i salut pel que fa al cas concret de l’obra i es redacta
d’acord amb el que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, principis generals aplicables durant
l’execució, identificació i avaluació de riscos, mesures de prevenció i protecció, primers auxilis
i normativa aplicable.
- Fotografies de la zona d’actuació (Annex al projecte):

Imatge 36. Fotografies adjuntades al projecte tècnic
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Com a Annexos a l’expedient també s’hi adjunta la Declaració responsable del tècnic que
assumeix la direcció i execució de l’obra i disposa de la titulació adient, i la documentació
acreditativa de la representació per la presentació del comunicat.

4.2.4 Comparatiu de pressupostos
Amb la llicència d’obres en curs, es van passar els amidaments realitzats a tres constructors
per tal que presentessin les seves ofertes per la totalitat de les partides presentades i de
manera desglossada. Un dels constructors no va tornar l’oferta i d’aquesta manera va quedar
un comparatiu entre dos industrials que va ser presentat a la propietat. Com que hi havia una
certa urgència per fer les obres no es van buscar més industrials i el comparatiu va quedar
entre dues opcions. Com que el despatx col·labora habitualment amb els constructors també
dona el seu punt de vista a la propietat de cara a les diferents característiques de cada opció
perquè no només hi hagi un criteri econòmic en la selecció i el client tingui més eines per
decidir-se. Encara que el criteri econòmic acaba pesant molt.

4.2.5 Reunió amb la comunitat de veïns
Per tal de donar a conèixer la situació als veïns i donat que havien de patir les molèsties
derivades de les obres durant tres mesos, es va fer una reunió de veïns per tal que poguessin
expressar les seves inquietuds i poguessin demanar dubtes que tinguessin. A la reunió es va
posar en coneixement de la comunitat que no es faria servir l’ascensor per baixar runa
(principal preocupació dels veïns) i es va acordar que l’hora d’inici d’activitats sorolloses seria
les 9h malgrat que les ordenances municipals permeten de fer-ho a les 8h.

4.2.6 Realització d’obres
ENDERROCS
Les obres van començar el mes de setembre i van tenir una durada de tres mesos. En la fase
d’enderrocs es van treure els paviments de cambres humides i balcons, paraments verticals
de les cambres humides, es va retirar el parquet encolat de distribuïdor i habitacions. El
parquet encolat de la sala es va deixar.
Com que l’habitatge té una alçada de 2,43m en els punts més alts degut a què va ser construït
prèviament al PGM de 1976 que establia una alçada mínima de 2,50m, un dels objectius era
que les obres per aconseguir un paviment sense ressalts no fes disminuir aquesta alçada de
partida. També es van enderrocar part dels envans i es van arrencar les portes amb la finalitat
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d’aconseguir passos de porta de 0,8m. El cel ras del distribuïdor i dels banys també es va
treure.

Imatge 37. Parts enderrocades (veure Annex 8.3.3.1)

Imatge 38. Fotografies corresponents als enderrocs
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RAM PALETA
Pel que fa a aquesta partida, es van posar els bastiments de les portes, on es van poder
ampliar tots els passos de porta a 0,8m de pas excepte en la porta del bany petit que va
quedar amb un pas de 0,7m. També es van executar algunes modificacions en els envans
ceràmics inicials per tal d’aconseguir aquesta ampliació en els passos de porta. L’activitat de
paleteria també es va centrar en fer les regates per passar les noves instal·lacions elèctriques,
d’aigua i gas, i en la construcció del plat de dutxa d’obra en el bany gran, en el que es va donar
pendent i impermeabilitzar la superfície compresa entre les portes i el mur més allunyat amb
tela asfàltica.

Imatge 39. Parts modificades en el projecte (veure Annex 8.3.3.2)

Imatge 40. Exemples de parts modificades
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INSTAL·LACIONS
En aquest apartat es va canviar el cablejat i els mecanismes elèctrics (veure Annex 8.3.3.3).
Com que l’alçada de les zones més altes era de només 2,43m es va optar per no fer cel ras,
que hauria disminuït més l’alçada, i posar cable pla embegut en el guix per passar el cablejat
elèctric pel sostre i posar llums de superfície en distribuïdor i cuina. En distribuïdor i banys sí
que es va abaixar el sostre i es va fer un cel ras continu de cartó guix.
Es va renovar l’escalfador antic per una caldera de condensació. Es va fer l’estesa dels tubs
per aigua freda i calenta i dels tubs pels dos circuits de calefacció (veure Annex 8.3.3.4). Els
radiadors es van posar al final de l’obra. També es va executar una preinstal·lació elèctrica
per si en un futur es decidís instal·lar aire condicionat.

Imatge 41. Obres corresponents a les instal·lacions realitzades.
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REVESTIMENTS I SOSTRES
Amb totes les instal·lacions passades es van executar els revestiments i cel rasos. Es van
arrebossar els banys, enguixar algunes superfícies malmeses de les habitacions i realitzar els
cel rasos dels banys (amb cartó guix hidròfug) i distribuïdor. Prèviament als treballs de cartó
guix es van enrajolar tant els paviments horitzontals de les cambres humides com els
paraments verticals dels banys. Les rajoles dels balcons també es van substituir. A la resta de
l’habitatge s’hi va posar parquet (veure Annex 8.3.3.5).

Imatge 42. Treballs corresponents als revestiments

SANITARIS, AIXETES I ACCESSORIS DE BANY
Finalment es van posar els inodors i les aixetes.

Imatge 43. Col·locació de sanitaris i aixetes
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FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR, PINTURA I ACABATS
Les portes, van ser els darrers elements que es van col·locar i posteriorment pintar juntament
amb la resta de l’habitatge. També es va posar l’envidrament d’algunes portes i el vidre
col·locat a la part superior de la divisió entre menjador i rebedor. A la cuina es va optar per
utilitzar pintura esmaltada a la part contrària als focs i l’aigüera i al sostre. D’aquesta manera
s’aconseguia que la paret no fos porosa i que en cas de tacar-se fos més fàcil de mantenir
neta. En les transicions entre paviments diferents es va optar per no posar-hi pletina i fer-hi
una junta per aconseguir que tota la superfície interior i part de l’exterior no presentés cap
mena d’element sortint.

Imatge 44. Treballs de fusteria i pintura

4.2.7 Compliment de normativa d’accessibilitat
Encara que l’habitatge es considera d’ús restringit i no és obligat que compleixi la següent
normativa s’ha tingut en compte la normativa vigent d’accessibilitat per intentar adequar el
màxim de paràmetres i aconseguir d’aquesta manera un habitatge el més còmode possible
per a algú amb mobilitat reduïda. A Catalunya, en matèria d’accessibilitat apliquen dues
normatives, el Decret 135/95 en el que s’aprova el Codi d’Accessibilitat [11] i el Documento
Básico de Seguridad de Uso i Accesibilidad del (CTE DB SUA 9) [12]. Val a dir que la major
part de paràmetres són més restrictius i detallats en el DB SUA 9, que és molt més recent. És
per aquest motiu pel qual s’han agafat els paràmetres citats en aquest document bàsic. No
obstant hi ha un paràmetre en el que la definició del Codi d’Accessibilitat 135/95 resulta
interessant d’aplicar. Com detalla la Taula 4 segons el DB SUA 9 els paviments han de ser,
com a mínim de tipus 2, un paràmetre que només està definit per la seva lliscabilitat. En canvi
el Codi d’Accessibilitat, estableix que els paviments han de ser llisos i uniformes a més de no
relliscosos. Per algú que es mou amb cadira de rodes el fet que els paviments no presentin
relleus o textures, pot resultar molt més còmode.
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DB SUA 9 (2019)
Ø 1,50

Decret 135/95
Ø 1,50

PAS 0,80
GIR Ø 1,20

PAS 0,80
GIR Ø 1,20

Ø 1,50

Ø 1,50

Δh ≤ 4mm
Elements sortints ≤ 12mm

-

Mínim classe 2
(35 < Rd ≤ 45)

Llisos i uniformes
No relliscosos

0,8 ≤ h ≤ 1,20

0,4 ≤ h ≤ 1,40

0,70 ≤ h ≤ 0,85
profunditat ≥ 0,50
ample ≥ 0,80

Apropament frontal ≥ 0,80

CUINA
PORTES
BANYS
JUNTES PAVIMENT
LLISCAMENT DEL
PAVIMENT EN
CAMBRES HUMIDES
MECANISMES DE
CONTROL EN
CAMBRES HUMIDES
LAVABO

0,45 ≤ h ≤ 0,50
Apropament lateral ≥
0,80
Palanca (sense gir)
0,70 ≤ h ≤ 1,20

INODOR
AIXETES

DUTXA
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Apropament lateral ≥ 0,80
Col·locades al centre
0,4 ≤ h ≤ 1,20

S= 0,80*1,20
S= 0,80*1,20
Apropament lateral ≥ 0,80 Apropament lateral ≥ 0,80

*mesures en m per defecte

Taula 4. Normativa a la que es dona resposta amb la reforma

4.2.8 Modificacions durant l’obra
Durant l’obra hi va haver algunes modificacions respecte el projecte original. Totes les
modificacions van ser conegudes en tot moment per totes les parts. Les modificacions fetes
van ser les següents:
- La posició dels radiadors va canviar. En el projecte inicial els radiadors en les habitacions i
al distribuïdor estaven situats a darrera de les portes. Posteriorment es va eliminar el radiador
del distribuïdor i a les habitacions es van situar a sota de les finestres. D’aquesta manera
s’assegurava que les portes obrissin totalment i es millorava el comportament tèrmic del
sistema de calefacció.
- Es va canviar una porta batent per una porta corredissa a la cuina i una batent per una
corredissa ocultable al bany gran.
- La finestra d’un dels balcons es va ampliar a porta balconera.
- L’obertura de la cuina al balcó es va modificar per tal d’assegurar un pas de 0,8m de la porta
i per eliminar ressalts en el pas de l’interior a l’exterior.
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- Es va canviar la distribució dels elements en el bany gran respecte el projecte inicial. Donada
la posició del baixant i per tal d’aconseguir més espai a la zona de dutxa, l’inodor i la dutxa es
van canviar de posició.

Imatge 45. Estat inicial del bany (a l’esquerra), primera proposta (al mig) i distribució final (a la dreta)

4.2.9 Final d’obra
Per tal de finalitzar l’obra es va realitzar una visita a l’habitatge per controlar que totes les
partides s’havien realitzat correctament i acordar amb el client que no hi havia cap incidència
pendent. A través del web del COAC es va generar el Certificat de Final d’Obra. Amb aquest
document es va sol·licitar el retorn de les fiances dipositades a l’ajuntament i s’hi va adjuntar
la documentació de l’abocador, corresponent a la correcta gestió dels residus generats durant
les obres.
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5. CONCLUSIONS
Aquest període que he passat al despatx m’ha permès valorar la feina d’arquitecte tècnic des
d’un punt de vista pràctic que fins ara no havia tingut. He pogut comprovar la utilitat dels
coneixements adquirits durant el grau i veure que s’ajusten molt a la feina que hi ha dia a dia
en l’àmbit professional.

Pel que fa a les expectatives de poder participar en les diferents tasques que realitza un
arquitecte tècnic he de dir que el grup de professionals del despatx han fet possible la meva
integració en la dinàmica de l’empresa i la meva participació en moltes de les feines en les
que han compartit de manera desinteressada els seus coneixements i experiència.
En les visites d’obra és on he pogut viure de més a prop les diferents maneres de funcionar
dels constructors i dels diferents industrials. A més de veure obres molt diferents amb
problemàtiques diverses, he pogut participar en situacions on es fa evident que la gestió de
persones és molt important a l’hora de tirar endavant una obra. Hi ha obres en les que tots els
contratemps es resolen més o menys de manera acordada i fàcil i d’altres en les que no és
així i el desgast que comporta la resolució de qualsevol incident és molt superior.
Per altra banda, he comprovat que temes com els certificats energètics i les ITE’s que a la
carrera es fan una mica per sobre, impliquen feines quasi bé diàries dins dels encàrrecs que
arriben a un despatx d’arquitectura. He pogut aprofundir molt en aquestes tasques i també en
d’altres que durant la carrera potser passen més desapercebudes, com les cèdules
d’habitabilitat o les gestions que impliquen la reforma d’un habitatge, des dels tràmits
administratius al desenvolupament d’un projecte amb els seus corresponents canvis.
En el cas dels certificats energètics i les ITE’s m’ha sorprès veure que malgrat que no
comporten un volum d’ingressos elevat per cada informe que es realitza, suposen uns
ingressos fixes valuosos per una empresa petita. En un àmbit en el que les obres de més
pressupost i potser més llamineres a nivell creatiu, fluctuen molt, els certificats energètics i les
ITE’s són nombroses i molt constants.
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CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS
IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA
Nom de l’edifici
Adreça
Municipi
Província
Zona climàtica
Normativa vigent (construcció / rehabilitació)
Referència/es cadastral/s

Habitatge dins bloc plurifamiliar
Carrer Triola, nº29-31 2n 3a
Sant Saduní d'Anoia
Codi Postal
Barcelona
Comunitat Autònoma
C2
Any construcció
NBE-CT-79
8969501CF9886N0008WH

08770
Catalunya
1992

Tipus d'edifici o part de l'edifici que es certifica:
○ Edifici de nova construcció

● Edifici Existent

● Habitatge
○ Unifamiliar
● Bloc
○ Bloc complet
● Habitatge individual

○ Terciari
○ Edifici complet
○ Local

DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR:
Nom i cognoms
Xavier Esparó Enrique
NIF(NIE)
39372199V
Raó Social
Xavier Esparó Enrique
NIF
39372199V
Domicili
Passeig Can Ferrer, nº32 B L4
Municipi
Sant Saduní d'Anoia
Codi Postal
08770
Província
Barcelona
Comunitat Autònoma
Catalunya
e-mail
arquitecte@xavieresparo.com
Telèfon
938184190
Titulació habilitant segons normativa vigent
Arquitecte
Procediment reconegut de qualificació energètica utilitzat i versió:
CEXv2.3

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA
PRIMÀRIA NO RENOVABLE
[kWh/m²any]
< 26.8

A

26.8-43.4

< 6.1

B

43.4-67.3
67.3-103.5
103.5-212.9
212.9-240.5
≥ 240.5

EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI
CARBONI
[kgCO2/m²any]
A

6.1-9.9

C

9.9-15.3

D

15.3-23.5

E

150.5 E

F

23.5-49.0
49.0-57.3

G

≥ 57.3

B
C
D
E

31.8 E

F
G

El tècnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificació energètica de l'edifici o de la part que es certifica
d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que són certes les dades que consten al present document i els
seus annexes:
Data:22/11/2019

Signatura del tècnic certificador
Annex I. Descripció de les característiques energètiques de l'edifici.
Annex II. Qualificació energètica de l'edifici.
Annex III. Recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica.
Annex IV. Proves, comprovacions i inspecciones realitzades pel tècnic certificador.
Registre de l'Òrgan Territorial Competent:

Data
Ref. Cadastral

22/11/2019
8969501CF9886N0008WH
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ANNEX I
DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES ENERGÈTIQUES DE L’EDIFICI
En aquest apartat es descriuen les característiques energètiques de l'edifici, envolupant tèrmica, instal·lacions, condicions de
funcionament i ocupació i demés dades emprades per obtenir la qualificació energètica de l'edifici.

1. SUPERFÍCIE, IMATGE I SITUACIÓ
Superfície habitable [m²]

84.16

Imatge de l'edifici

Plànol de situació

2. ENVOLUPANT TÈRMICA
Tancaments opacs
Tipus

Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K]

Mode d’obtenció

Façana carrer Triola

Façana

34.39

1.35

Conegudes

Façana carretera Martorell

Façana

11.47

1.35

Conegudes

Nom

Buits i lluernaris
Tipus

Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K]

Factor
solar

Mode
d’obtenció.
Transmitància

Mode
d’obtenció.
Factor solar

F1

Hueco

0.4

2.22

0.28

Estimat

Estimat

B1

Hueco

1.26

2.22

0.31

Estimat

Estimat

B2

Hueco

1.47

3.78

0.31

Estimat

Estimat

F2

Hueco

2.03

3.78

0.26

Estimat

Estimat

F3 i F4

Hueco

1.4

3.78

0.34

Estimat

Estimat

B3

Hueco

2.52

3.78

0.49

Estimat

Estimat

F5

Hueco

0.7

3.78

0.40

Estimat

Estimat

Nom

Data
Ref. Cadastral

22/11/2019
8969501CF9886N0008WH
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3. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
Generadors de calefacció
Tipus

Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

Caldera estàndard

24.0

61.8

Gas natural

Estimat

Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

Nom
Calefacció i ACS
TOTALS

Calefacció

Generadors de refrigeració
Nom

Tipus

TOTALS

Refrigeració

Instal·lacions d’Aigua Calenta Sanitària
Demanda diària d'ACS a 60° (litres / dia)
Nom
Calefacció i ACS
TOTALS

Data
Ref. Cadastral

140.0

Tipus

Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

Caldera estàndard

24.0

61.8

Gas natural

Estimat

ACS

22/11/2019
8969501CF9886N0008WH
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ANNEX II
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI
Zona climàtica

C2

Ús

Residencial

1. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS
INDICADOR GLOBAL

INDICADORS PARCIALS

A

< 6.1

CALEFACCIÓ

ACS

B

6.1-9.9

Emissions
calefacció
[kgCO2/m²any]

C

9.9-15.3

D

15.3-23.5

E

23.5-49.0

31.8 E

E

18.06

Emissions ACS
[kgCO2/m²any]

G

13.21

F

49.0-57.3

REFRIGERACIÓ

G

≥ 57.3

Emissions de
refrigeració
[kgCO2/m² anny]

Emisions globals [kgCO2/m² anny]

ENLLUMENAT

A

0.48

Emissions
d’enllumenat
[kgCO2/m² anny]

-

-

La qualificació global de l'edifici s'expressa en termes de diòxid de carboni alliberat a l'atmosfera com a conseqüència del
consum energètic del mateix
kgCO2/m²any

kgCO2/any

0.48
31.27

40.27
2632.09

Emissions CO2 per consum elèctric
Emissions CO2 per combustibles fòssils

2. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE
Per energia primària no renovable s’entén l'energia consumida per l’edifici procedent de fonts renovables i no renovables que
no han patit cap procés de conversió o transformació.
INDICADOR GLOBAL
< 26.8

INDICADORS PARCIALS

A

26.8-43.4

CALEFACCIÓ

ACS

B

Energia primària de
calefacció
[kWh/m²any]

C

43.4-67.3

D

67.3-103.5

E

103.5-212.9

150.5 E

E

85.29

Energia primària
ACS
[kWh/m²any]

G

62.39

F

212.9-240.5

REFRIGERACIÓ

G

≥ 240.5

Consum global d'energia primaria no renovable
[kWh/m²any]

Energia primària
refrigeració
[kWh/m²any]
2.82

ENLLUMENAT

B

Energia primària
d'enllumenat
[kWh/m²any]

-

-

2. QUALIFICACIÓ PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ
La demanda energètica de calefacció i refrigeració és l’energia necessària per mantenir les condicions internes de confort de
l’edifici.
DEMANDA DE CALEFACCIÓ

DEMANDA DE REFRIGERACIÓ

A

< 7.7

7.7-17.9

< 2.1

B

17.9-32.4
32.4-54.2
54.2-99.8
99.8-108.8
≥ 108.8

A

2.1-3.9

C

3.9-6.6

D

44.3 D

E

6.6-10.6
10.6-12.8

F

12.8-15.7

G

≥ 15.7

Demanda global de calefacció [kWh/m²any]

B

2.9 B

C
D
E
F
G

Demanda global de refrigeració [kWh/m²any]

L'indicador global és el resutat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per consums auxiliars, si aquests existisin (només ed. terciaris,
ventilació, bombament, etc...). L'energia elèctrica autoconsumida es descompte sòlament de l'indicador global, no així dels valors parcials

Data
Ref. Cadastral

22/11/2019
8969501CF9886N0008WH
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ANNEX III
RECOMANACIONS PER A LA MILLLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Caldera de condensació
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA
EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI
PRIMÀRIA NO RENOVABLE
CARBONI
[kWh/m²any]
[kgCO2/m²any]
< 26.8

A

26.8-43.4

< 6.1

B
C

43.4-67.3

A
B

6.1-9.9

D

67.3-103.5

C

9.9-15.3

98.1 D

E

103.5-212.9

F

49.0-57.3

G

≥ 240.5

20.7 D

E

23.5-49.0

F

212.9-240.5

D

15.3-23.5

G

≥ 57.3

QUALIFICACIONS ENERGÈTIQUES PARCIALS
DEMANDA DE CALEFACCIÓ
DEMANDA DE REFRIGERACIÓ
[kWh/m²any]
[kWh/m²any]

A

< 7.7

< 2.1

B

7.7-17.9
17.9-32.4

A
B

2.1-3.9

C
D

32.4-54.2

44.3 D

E

10.6-12.8

F

99.8-108.8

D

6.6-10.6

E

54.2-99.8

2.9 B

C

3.9-6.6

G

≥ 108.8

F

12.8-15.7

G

≥ 15.7

ANÀLISI TÈCNICA
Calefacció
Indicador

Consum d’energia final
[kWh/m²any]

Valor

estalvi
respecte
a la
situació
original

46.24

35.5%

Refrigeració

ACS

Enllumenat

Valor

estalvi
respecte
a la
situació
original

Valor

estalvi
respecte
a la
situació
original

1.45

0.0%

33.82

35.5%

Valor

-

Total

estalvi
respecte
a la
situació
original

Valor

estalvi
respecte
a la
situació
original

-%

81.51

35.1%

Consum Energia
primària no renovable
[kWh/m²any]

55.02

D

35.5%

2.82

B

0.0%

40.25

G

35.5%

-

-

-%

98.10

D

34.8%

Emissions CO2
[kgCO2/m²any]

11.65

D

35.5%

0.48

A

0.0%

8.52

G

35.5%

-

-

-%

20.65

D

35.0%

Demanda [kWh/m²any]

44.29

D

0.0%

2.89

B

0.0%

Nota: Els indicadors energètics anteriors estan calculats en base a coeficients estàndard d'operació i funcionament de l'edifici,
per la qual cosa només són vàlids a efectes de la seva qualificació energètica. Per a l'anàlisi econòmica de les mesures
d'estalvi i eficiència energètica, el tècnic certificador haurà d'utilitzar les condicions reals i dades històriques de consum de
l'edifici.

DESCRIPCIÓ DE MESURA DE MILLORA
Característiques de la millora (model d'equips, materials, paràmetres característics )
Col∙locació d’una caldera de condensació per a la producció d'aigua calenta sanitària i calefacció o només alefacció. Caldera
amb tecnologia d’alta eficiència energètica ja que permet l’aprofitament de la calor continguda en els fums produïts a la
combustió. A diferència de les calderes convencionals, les calderes de ondensació transmetent a l'aigua de la caldera
aquesta energia continguda en els fums, augmentant de forma significativa el seu rendiment així com la disminució de la
temperatura d’expulsió dels fums.
Cost de les mesures (€)
1500.0 €
Altres dades d'interès

Data
Ref. Cadastral

22/11/2019
8969501CF9886N0008WH
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DESCRIPCIÓ DE MESURA DE MILLORA
L’espai on s’ubica la caldera no té requeriments de ventilació ni es condiciona el tipus d'ús del mateix, ara bé, són equips
que generen calor, que estan connectats a una instal∙lació de combustible ‐habitualment gas natural‐ i que poden generar
un determinat nivell de soroll, condicionants que cal tenir en compte a l’hora de valorar l'espai per a la seva ubicació.

Data
Ref. Cadastral

22/11/2019
8969501CF9886N0008WH
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ANNEX IV
PROVES, COMPROVACIONS I INSPECCIONS REALITZADES PEL TÈCNIC
CERTIFICADOR
Es descriuen a continuació les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador durant el procés de
presa de dades i de qualificació de l'eficiència energètica de l'edifici, amb la finalitat d'establir la conformitat de la informació de
partida continguda al certificat d'eficiència energètica.
Data de realització de la visita del tècnic certificador

22/11/2019

COMENTARIS DEL TÈCNIC CERTIFICADOR
Visita i inspecció dels elements que composen l'habitatge, presa de fotografies, dades i amidaments necesaris, realització
de plànols per al càlcul de superficies i comprovació de les instalacions.

Data
Ref. Cadastral

22/11/2019
8969501CF9886N0008WH
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IDENTIFICACIÓ
Id. Millora

Ref.
Cadastral

8969501CF9886N0008WH

Versió
informe
associat

22/11/2019

Programa i
versió

CEXv2.3

Data

22/11/2019

Informe descriptiu de la mesura de millora

DENOMINACIÓ DE LA MESURA DE MILLORA
Caldera de condensació

DESCRIPCIÓ DE MESURA DE MILLORA
Característiques de la millora (model d'equips, materials, paràmetres característics )
Col∙locació d’una caldera de condensació per a la producció d'aigua calenta sanitària i calefacció o només alefacció. Caldera
amb tecnologia d’alta eficiència energètica ja que permet l’aprofitament de la calor continguda en els fums produïts a la
combustió. A diferència de les calderes convencionals, les calderes de ondensació transmetent a l'aigua de la caldera
aquesta energia continguda en els fums, augmentant de forma significativa el seu rendiment així com la disminució de la
temperatura d’expulsió dels fums.
Cost de les mesures (€)
1500.0 €
Altres dades d'interès
L’espai on s’ubica la caldera no té requeriments de ventilació ni es condiciona el tipus d'ús del mateix, ara bé, són equips
que generen calor, que estan connectats a una instal∙lació de combustible ‐habitualment gas natural‐ i que poden generar
un determinat nivell de soroll, condicionants que cal tenir en compte a l’hora de valorar l'espai per a la seva ubicació.

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA
EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI
PRIMÀRIA NO RENOVABLE
CARBONI
[kWh/m²any]
[kgCO2/m²any]
< 26.8

A

26.8-43.4

< 6.1

B
C

43.4-67.3

A
B

6.1-9.9

D

67.3-103.5

C

9.9-15.3

98.1 D

E

103.5-212.9

F

49.0-57.3

G

≥ 240.5

20.65 D

E

23.5-49.0

F

212.9-240.5

D

15.3-23.5

G

≥ 57.3

QUALIFICACIONS ENERGÈTIQUES PARCIALS
DEMANDA DE CALEFACCIÓ
DEMANDA DE REFRIGERACIÓ
[kWh/m²any]
[kWh/m²any]
< 7.7

A

7.7-17.9
17.9-32.4
32.4-54.2
54.2-99.8
99.8-108.8
≥ 108.8

< 2.1

B

A

2.1-3.9

C

3.9-6.6

D

44.29 D

E

6.6-10.6
10.6-12.8

F

12.8-15.7

G

≥ 15.7

B

2.89 B

C
D
E
F
G

Ref.
Cadastral

8969501CF9886N0008WH

Versió
informe
associat

22/11/2019

Programa i
versió

CEXv2.3

Data

22/11/2019

IDENTIFICACIÓ
Id. Millora

ANÀLISI TÈCNICA
Calefacció
Indicador

Consum d’energia final
[kWh/m²any]

Valor

estalvi
respecte
a la
situació
original

46.24

35.5%

Consum Energia
primària no renovable
[kWh/m²any]

55.02

Emissions CO2
[kgCO2/m²any]

11.65

Demanda [kWh/m²any]

44.29

D

35.5%

Refrigeració
Valor

estalvi
respecte
a la
situació
original

1.45

0.0%

2.82

B

0.0%

ACS

Enllumenat

Valor

estalvi
respecte
a la
situació
original

33.82

35.5%

40.25

G

35.5%

Total

Valor

estalvi
respecte
a la
situació
original

Valor

estalvi
respecte
a la
situació
original

-

-%

81.51

35.1%

-

-%

98.10

D

34.8%

-%

20.65

D

35.0%

-

D

35.5%

0.48

A

0.0%

8.52

G

35.5%

-

D

0.0%

2.89

B

0.0%

ENVOLUPANT TÈRMICA
Tancaments opacs

Nom

Tipus

Superfície
[m²]

Transmitància
actual [W/m²·K]

Superficie
post millora
[m²]

Transmitància
post millora
[W/m²·K]

Façana carrer Triola
Façana carretera Martorell

Façana
Façana

34.39
11.47

1.35
1.35

34.39
11.47

1.35
1.35

Buits i lluernaris

Nom

Tipus

Superfíc
ie [m²]

F1
B1
B2
F2
F3 i F4
B3
F5

Hueco
Hueco
Hueco
Hueco
Hueco
Hueco
Hueco

0.40
1.26
1.47
2.03
1.40
2.52
0.70

Transmitàn
cia actual
del
forat[W/m²
K]

Transmitànci
a actual del
vidre[W/m² K]

Superficie
post
millora
[m²]

Transmitànci
a post millora
[W/m²·K]

Transmitànci
a post millora
del vidre
[W/m² K]

2.22
2.22
3.78
3.78
3.78
3.78
3.78

2.07
2.07
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30

0.40
1.26
1.47
2.03
1.40
2.52
0.70

2.22
2.22
3.78
3.78
3.78
3.78
3.78

2.07
2.07
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30

IDENTIFICACIÓ
Id. Millora

Ref.
Cadastral

8969501CF9886N0008WH

Versió
informe
associat

22/11/2019

Programa i
versió

CEXv2.3

Data

22/11/2019

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
Generadors de calefacció

Nom

Calefacció i ACS

Estimació
Energia C
onsumida
anual
Post
millora

Energia
anual est
alviada

[kW]

[%]

[kWh/m²any]

[kWh/m²any]

24.0

95.8%

-

-

Rendiment
estacional
post millora

Estimació
Energia C
onsumida
anual
Post
millora

Energia
anual est
alviada

[%]

[kWh/m²any]

[kWh/m²any]

-

-

Rendiment
estacional
post millora

Estimació
Energia C
onsumida
anual
Post
millora

Energia
anual est
alviada

[kW]

[%]

[kWh/m²any]

[kWh/m²any]

24.0

95.8%

-

-

-

-

Potència
nominal

Rendiment
estacional

[kW]

[%]

[kWh/m²any]

24.0

61.8%

-

Potència
nominal

Rendiment
estacional

Estimació
Energia C
onsumida
anual

[kW]

[%]

[kWh/m²any]

[kW]

-

-

Tipus

Caldera
estàndard

Rendiment
estacional
post millora

Potència

Estimació
Energia C
onsumida
anual

Tipus post
millora

Caldera
condensació

nominal
post
millora

TOTALS
Generadors de refrigeració

Nom

Tipus

TOTALS

-

Potència
Tipus post
millora

nominal
post
millora

Instal·lacions d’Aigua Calenta Sanitària

Nom

Calefacció i ACS

TOTALS

Potència
nominal

Rendiment
estacional

Estimació
Energia C
onsumida
anual

[kW]

[%]

[kWh/m²any]

24.0

61.8%

-

Tipus

Caldera
estàndard

-

-

Potència
Tipus post
millora

Caldera
condensació

nominal
post
millora

-

Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici
! Les dades sol·licitades en aquest formulari són les dades administratives necessàries per al registre. Les dades tècniques estan
contingudes al document en format .xml que us sol•licitem al final del formulari.
Segons els paràmetres especificats en aquest primer bloc de dades, es calcularà l'import de la taxa associada al registre. Reviseu-ho bé.

Motius per dur a terme la certificació
Lloguer
És una renovació o modificació d’un altre registre?
No
Propietat de l'edifici
Propietat privada
Es tracta d'una rehabilitació energètica o un edifici ja rehabilitat?
Es tracta d'un edifici o habitatge de protecció oficial?

No

Fase del certificat d'eficiència energètica
Edifici existent
Qualificació energètica d'emissions de CO2

Ús de l'edifici / part de l'edifici a certificar
Habitatge individual en bloc d'habitatges

E

El tècnic certificador ha realitzat una visita a l'edifici o
habitatge?
Sí

Referència cadastral

Altra referència cadastral (en cas necessari)

8969501CF9886N0008WH
Exemple habitatge: 1234567CG1011N0024JG / Exemple edifici:1234567CG1011N

En cas de disposar d'un Informe de la Inspecció Tècnica de
Superfície útil habitable m2
l'Edifici d'Habitatges (IITE), codi del Certificat d’aptitud:
84

! No

són superfícies útils habitables els aparcaments, els trasters, les cambres
tècniques ni les sotacobertes no condicionades.

Normativa vigent durant el projecte de construcció o rehabilitació.

Procediment de qualificació energètica utilitzat (eina):

NRE-AT-87

CE3X

L'edifici o habitatge disposa d'un certificat voluntari (LEED, BREEAM, VERDE, PASSIVHAUS...).
LEED

BREEAM

VERDE

PASSIVHAUS

Netejar Plana

Versió Adobe: 11

DGNB

MINERGIE Altres
Següent
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici
Adreça de l'habitatge o edifici objecte de la certificació
!

L'adreça que es mostra a continuació, serà la que aparegui a l'etiqueta de certificació energètica. Comproveu atentament que és correcta.

Tipus de via

Nom de la via

Número

Carrer

Triola

29

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal

2

3

08770

Província

Comarca

Població

Barcelona

Alt Penedès

Sant Sadurní d'Anoia

Indiqueu altres números d’adreça (en cas de tenir-ne més d’un) 31
[Exemple: en el cas del carrer Barcelona 100 - 102 bis, s'ha d'afegir només 102 bis]

Dades del promotor o propietari
Indiqueu el tipus de persona:
Persona física

Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona
Nom

Primer cognom

Segon cognom

José

Cruces

Aroca

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

74755230D

!

Per comprar o disposar d'una propietat a l'Estat espanyol, cal un número d'identificació fiscal espanyol, de resident, de no resident, d'empresa nacional
resident, estrangera resident, estrangera no resident, o de qualsevol altre tipus, però que identifiqui la persona o l'empresa en l'estat per poder operar.

Telèfon fix/mòbil

Telèfon fix/mòbil alternatiu

Adreça de correu electrònic

938184190

651081769

arquitecte@xavieresparo.com

Adreça
Residència fora de l'Estat espanyol
Tipus de via

Nom de la via

Número

Carrer

Triola

29

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal

2

3

08770

Província

Municipi

País

Barcelona

Sant Sadurní d'Anoia

Espanya

Copiar l'adreça de l'edifici
Netejar Plana

Versió Adobe: 11

Anterior
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Següent

Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici
Dades del tècnic responsable de la certificació energètica de l'edifici
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Xavier

Esparó

Enrique

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

39372199V

Telèfon fix/mòbil

Telèfon fix/mòbil alternatiu

Adreça de correu electrònic

938184190

651081769

arquitecte@xavieresparo.com

! Aquest correu electrònic serà la via preferent de comunicació amb el tècnic certificador en cas que hi hagi qualsevol dubte o esmena a corregir
abans de finalitzar el registre.

Adreça
Residència fora de l'Estat espanyol
Tipus de via

Nom de la via

Número

Passeig

Can Ferrer

32

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal

B

4

08770

Província

Municipi

País

Barcelona

Sant Sadurní d'Anoia

Espanya

Titulació

Núm. col·legiat

Col·legi

Arquitecte

52965-6

COAC

En cas que es desitgi que les dades de l'empresa on treballa el tècnic certificador apareguin en
l'informe de liquidació, ompliu els camps següents:
Dades d'identificació de l'empresa
Raó social

NIF d'empresa

Altres sistemes específics de l'edifici
Disposa d'energia geotèrmica

Disposa d'energia aerotèrmica

NO

NO

L'edifici o habitatge està connectat a una xarxa de districte de
generació de calor i/o fred

!

S’ha aplicat una solució singular al certificat?
NO

NO
L'edifici té associat un punt de recàrrega de vehicle elèctric?
No

! Les

solucions singulars serveixen per justificar tècnicament valors no
estàndards o habituals. Cal adjuntar un document amb la justificació
d'aquests valors en l'apartat d'annexos: arxius associats al procés de la
certificació.

El promotor o propietari està al corrent de les seves exigències de manteniment establertes en la IT3 de manteniment i ús de l'RD
1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el RITE, o modificacions posteriors?
Sí
Observacions

Netejar Plana

Versió Adobe: 11

Anterior
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Següent

Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici
!

En aquest apartat només s'han de posar les dades del representant del propietari o promotor en cas que sigui necessari, com per exemple quan el
propietari estigui residint fora de l'estat.

En cas necessari: dades del representant del propietari / promotor que té encomanada la gestió
de l'immoble.
Indiqueu el tipus de persona:
Persona física

Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona
Nom

Primer cognom

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

Telèfon fix/mòbil

Telèfon fix/mòbil alternatiu

Segon cognom

Adreça de correu electrònic

Adreça
Residència fora de l'Estat espanyol
Tipus de via

Nom de la via

Bloc

Escala

Província

Número

Pis

Porta

Codi postal

País

Municipi

Espanya

Netejar Plana

Versió Adobe: 11

Anterior
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Següent

Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici
Avisos
Si voleu rebre comunicacions relacionades amb la certificació energètica d’edificis, marqueu la casella següent:
Indiqueu una adreça de correu electrònic on rebreu les notificacions electròniques dels actes administratius relacionats amb
aquesta sol·licitud, els seus avisos, així com altres comunicacions.

Correu electrònic: arquitecte@xavieresparo.com
Les notificacions electròniques es poden consultar dins de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) o al Canal Empresa, on es pot accedir
mitjançant certificat digital acceptat o paraula de pas d’un sol ús.
Des de l’emissió de l’avís de notificació es disposa de 10 dies naturals per acceptar o rebutjar la notificació, i transcorregut aquest
termini, si no s’hi ha accedit, s’entendrà rebutjada. Des del moment en què s’accedeixi al contingut, es considerarà practicada.

Si marqueu aquesta casella, vostè ens presteu el vostre consentiment perquè us proporcionem informació sobre altres
activitats relacionades amb la certificació energètica d’edificis, consentint expressament a rebre-la per l’adreça de correu
electrònic indicat.

Documentació annexa
Adjunteu els documents següents:
Informe de certificació d'eficiència energètica obtingut amb les eines reconegudes obligatori
pel Ministeri (format .pdf o .zip)
19211_informe.pdf

Adjunta

Elimina

Veure

Arxius informàtics associats al procés de la certificació. (Adjuntar tots els arxius i obligatori
carpetes generades per les eines homologades durant el procés de certificació en
un sol document .zip o .rar)
19211_programa.zip

Adjunta

Elimina

Veure

Model de representació en el procediment iniciat a instància del propietari, obligatori
promotor o representant de l'edifici o part del mateix objecte de certificació
(format .pdf o .zip)
19211_not enc.pdf

Adjunta

Elimina

Veure

Document amb el detall de les recomanacions de millora d'eficiència energètica obligatori
de l'edifici o habitatge i descripció de les proves i comprovacions fetes pel tècnic
certificador (en .pdf o .zip)
19211_informe millora.pdf

Adjunta

Elimina

Veure

Arxius informàtics associats al procés de la certificació en format XML (.xml)
19211_programa.xml

Adjunta

Elimina

Veure

obligatori

La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent-hi els adjunts és de 5 MB.

Declaro responsablement com a tècnic competent
Que les dades aportades en aquest expedient són certes i vigents i que els documents annexats reprodueixen fidelment els
originals.
Que sóc un tècnic competent d’acord amb el que s’estableix a l’article 1.3 lletra p) del Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel
qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis i estic en possessió d’una de les
titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d’obres i direcció d’execució
d’obres d’edificació o per a la realització de projectes d’instal•lacions tèrmiques. A aquest efecte, s’entendrà com a tècnic
competent els titulats que estan especificats a la pàgina web de l'Institut Català d'Energia (www.gencat.cat/icaen).
Que la persona física/jurídica promotor o propietari de l’edifici o part de l’edifici descrit en aquest expedient ha contractat els
meus serveis per realitzar el procediment de certificació energètica d’edificis i ostento la representació d’aquesta persona per
realitzar tots els tràmits d’aquest procediment davant de l’ICAEN.
Que estic en possessió d'una pòlissa de responsabilitat civil professional vigent i al corrent de pagament.

Les persones que subscriuen autoritzen
L'ICAEN a cedir les vostres dades i els resultats de la certificació energètica obtinguda a altres Administracions Públiques
competents en matèria de certificació perquè, entre altres finalitats, siguin objecte de publicació al Registre Públic al qual fa
referència l'RD 235/2013.
L'ICAEN a efectuar les consultes telemàtiques a PICA i altres registres de les Administracions Públiques, en els termes
establerts en el Decret 56/2009, de 7 d’abril, amb la finalitat de dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del
procediment de la Certificació Energètica d’Edificis.
Netejar Plana
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Següent

Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici
Protecció de dades
Responsable del tractament: Institut Català d'Energia, c/ Pamplona, 113, 3a planta, 08018 Barcelona, icaen@gencat.cat.
Dades de contacte delegat de protecció de dades: c/ Pamplona, 113, 3a planta, 08018 Barcelona, icaen@gencat.cat, telèfon:
936 220 500.
Finalitat del tractament: dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del Registre de Certificació Energètica d’Edificis, així com
l’explotació estadística i l’elaboració del Registre Públic de Certificats.
Base jurídica: (i) consentiment de l'interessat pel tractament de les seves dades personals per a les finalitats específiques. Les
dades són necessàries per tramitar la certificació energètica. L'interessat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment
sense que això afecti la sol·licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada; i (ii) Missió en interès públic.
Destinataris: els departaments o entitats públiques o privades corresponents que participin en matèria de certificació, només per a
les finalitats exposades anteriorment.
Drets de les persones: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i
sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'ICAEN o del delegat de protecció de dades o mitjançant la seva
seu electrònica: http://icaen.gencat.cat/ca/inici/.
Termini de conservació de les dades: mentre es mantingui la finalitat per la qual les dades van ser comunicades, sense perjudici de
l'obligació de custòdia de documentació en virtut de la normativa aplicable.
Reclamació: podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica
de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.
Accepto les condicions

Validar

Taxa per la certificació energètica d'edificis
!

Desbloquejar
12,05 €

Nova construcció (taxa màxima: 546 €):
Habitatge unifamiliar: 21,85 €.
Bloc d'habitatges: T(€) = 10,65*H + 17,10, on H correspon al nombre d'habitatges del bloc.
Per a altres usos: 21,85 € + 0,30 €/m2, on m2 és la superfície útil especificada a la pàgina 1.
Edificis existents (taxa màxima 273 €):
Habitatges unifamiliars o habitatge: 12,05 €.
Bloc d'habitatges: T(€) = 5,40*H + 5,75, on H correspon al nombre d'habitatges del bloc.
Altres usos: 10,95 € + 0,1 €/m2, on m2 és la superfície útil especificada a la pàgina 1.
Resten exempts de la taxa les certificacions d'edificis/part de l’edifici existents o certificacions per rehabilitacions d'aquests
edificis que obtinguin una qualificació energètica A. En cas de que la qualificació energètica obtinguda sigui una B, aquesta
bonificació serà del 50%.
En el cas de superar la taxa màxima, aquesta bonificació s’aplicarà sobre la taxa real, i no sobre la taxa màxima.

Signatura
! Atenció: només s’accepten els certificats digitals emesos per qualsevol entitat de certificació classificada per l’Agència Catalana
de Certificació. Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.
No s’admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d’Adobe.
Si voleu signar amb DNI electrònic (eDNI), s'ha de deshabilitar el mode protegit del Reader X. Consulteu com realitzar-ho.

ESPARO ENRIQUE
XAVIER - 39372199V

Firmado digitalmente por ESPARO ENRIQUE XAVIER 39372199V
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=39372199V, sn=ESPARO ENRIQUE,
givenName=XAVIER, cn=ESPARO ENRIQUE XAVIER - 39372199V
Fecha: 2019.11.22 17:56:33 +01'00'

Desar

Versió Adobe: 11
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Habitatge individual en bloc d'habitatges
Carrer Triola 29 31 2 3

Municipi

Sant Sadurní d'Anoia

C.P.

08770
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Imprès de liquidació i document acreditatiu del pagament de la taxa per a la
revisió, el control i la inspecció dels certificats d'eficiència energètica
d'edificis de Catalunya inscrits al registre de certificats d'eficiència energètica
Taxa segons el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya, modificat per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic. Li és aplicable el Decret 277/1999, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya.

1. Dades del subjecte passiu (promotor/a o propietari/ària)
Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI

José

Cruces

Aroca

74755230D

NIF

Raó social

Adreça o domicili social

Codi postal

Municipi

Carrer Triola 29 2 3

08770

Sant Sadurní d'Anoia

2. Dades del presentador/a
Nom

Primer cognom

Segon cognom

DNI

Xavier

Esparó

Enrique

39372199V

NIF

Raó social

Adreça o domicili social

Codi postal

Municipi

Passeig Can Ferrer 32 B 4

08770

Sant Sadurní d'Anoia

3. Dades de la liquidació i de l'objecte tributari
CODI
14.12

Número de liquidació
CONCEPTE
IU15042014-B9XR1MZYT

QUOTA
EUROS
12.05

Habitatge individual en bloc d'habitatges
TOTAL:

12.05

Taxa de l'article 14.12 del Decret legislatiu 3/2008, per a la revisió, el control i la inspecció del registre de
certificació energètica d'edificis.

4. Recurs
Es pot interposar el recurs potestatiu de reposició davant el director a general d'Energia, Mines i Seguretat
Industrial del Departament d'Empresa i Ocupació dins el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la
recepciò d'aquesta liquidació, o bé la interposició de reclamació econòmica administrativa davant la Junta de
Finances, dins també del termini esmentat anteriorment. Un cop esgotada aquesta via economicoadministrativa,
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant l'òrgan jurisdiccional competent.

5. Dades del cobrament
Data de pagament

Emissor

Referència

Identificació

22/11/2019

00811001

0010842479358

220220

PRÀCTICUM A ESPARÓ ARQUITECTURA. ANNEXOS

8.2 CÈDULA D’HABITABILITAT
8.2.1 Declaració Responsable d’Antiguitat
8.2.2 Visat COAC
8.2.3 Factura COAC
8.2.4 Formulari
8.2.5 Justificant de pagament
8.2.6 Cèdula d’habitabilitat
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PRÀCTICUM A ESPARÓ ARQUITECTURA. ANNEXOS

Declaració responsable de l’antiguitat de l’habitatge per a la tramitació de la
cèdula d’habitabilitat de segona ocupació
Dades de la persona declarant (propietari o propietària/persona autoritzada)
Nom
Cognoms
Esparó Enrique
Xavier
Fa aquesta declaració responsable en qualitat de:
Tècnic
Tipus de via: Nom de la via:
Can Ferrer
Passeig
Codi postal
Població
08770
Sant Sadurní d'Anoia

NIF/CIF/NIE
39372199V
Número
32

Bloc

Escala

Pis
B

Porta
4

Adreça de l’habitatge per al qual es sol·licita cèdula d’habitabilitat de segona ocupació
Municipi:
Vilafranca del Penedès
Tipus de via / nom via:
Carrer Sant Sadurní d'Anoia
Número:
Polígon:
Km:
60
Adreça complementària (urbanització, disseminat, grup...)
Tipus
d’immoble

Unifamiliar

Bloc:

Codi postal:
08720

Localitat / Barri

Illa:

Sector:

Escala:

Plurifamiliar

Pis:
1

Porta:
1

Parcel·la:

Dúplex /
Tríplex:

Referència cadastral:
1588206CF9718N0004FD

Per a fer-hi constar la data d’antiguitat de l’entitat com a habitatge, als efectes de tramitar la sol·licitud de la
cèdula d’habitabilitat, i amb la informació de què disposo,

Declaro:
1. Que sóc:
Propietari/ària de l’habitatge
Persona autoritzada per la propietat en qualitat de:
Tècnic o tècnica signatari del certificat d’habitabilitat de l’habitatge
Altres (gestors, administradors, llogaters etc.)
2. Que l’antiguitat de l’habitatge pel qual es sol·licita la cèdula d’habitabilitat està compresa en el tram
temporal següent :
Entre el 17/02/1999 i el 29/12/2003
Entre el 30/12/2003 i el 08/10/2009
Entre el 09/10/2009 i el 02/11/2012

Anterior a l’11 d’agost de 1984
Entre l’11/08/1984 i el 17/04/1996
Entre el 18/04/1996 i el 23/09/1996
Entre el 24/09/1996 i el 16/02/1999
Advertiments:

-En aplicació de l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, la declaració responsable és el document subscrit per una persona interessada en
el qual manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts per la normativa vigent per a
accedir al reconeixement d'un dret o facultat o per al seu exercici; que disposa de la documentació que així ho acredita,
i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el període de temps inherent a tal reconeixement o exercici.
-En relació amb el que s'exposa en el paràgraf anterior, cal que la persona sol·licitant disposi de la documentació
acreditativa de l'antiguitat a què fa referència la disposició transitòria primera, apartat 3, paràgraf segon, del Decret
141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula
d'habitabilitat, en garanteixi la conservació i la tutela i es comprometi a facilitar-ne el contingut quan li sigui requerit.
-Aquesta declaració es presenta sota la responsabilitat de la persona signatària, a la qual s'adverteix que l'article 123.1.
de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, considera infracció molt greu la inexactitud o irregularitat
en documents per a sol·licitar el reconeixement d'habitabilitat amb la finalitat d'obtenir un acte favorable contrari a la
normativa.

Localitat i data: Sant Sadurní d'Anoia

, 12 de novembre de 2019

XAVIER ESPARO ENRIQUE /
num:52965-6
Signatura:

Firmado digitalmente por XAVIER ESPARO ENRIQUE / num:52965-6
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, st=Barcelona, o=Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya / COAC / 0015, ou=Col·legiat, title=Arquitecte, sn=ESPARO ENRIQUE,
givenName=XAVIER, serialNumber=39372199V, cn=XAVIER ESPARO ENRIQUE /
num:52965-6, email=arquitecte@xavieresparo.com
Fecha: 2019.11.12 08:33:29 +01'00'

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, amb
la finalitat de tramitar la vostra sol·licitud, les dades de caràcter personal s’inclouen en un fitxer regulat mitjançant Ordre TES/173/2014, de 2
de juny, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (DOGC núm.
6641, de 11.06.2014). Les vostres dades personals es poden comunicar a les autoritats de control pertinents.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
(Àrea TIC), carrer Diputació, núm. 92, 2a planta, Barcelona (08015), mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d’adjuntar una
còpia del DNI.
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Sol·licitud per cèdula d’habitabilitat de Segona Ocupació (*)
Dades del sol·licitant
NIF / CIF / NIE / Altres

Nom i cognoms / Raó Social

Adreça actual per a notificacions

Codi postal

Telèfon de contacte

Adreça e-mail

Com a

Propietari

Telèfon alternatiu

Altres

Població

Modalitat de recollida

Presencia l

Correu

Dades del propietari
NIF / CIF / NIE / Altres

Nom i cognoms / Raó Social

Adreça actual

Codi postal

Persona que facilitarà la inspecció

Població

Telèfon de contacte

Sol·licita
Cèdula d’habitabilitat per a l’ habitatge segons les dades del certificat d’habitabilitat
Localitat i data

/

Signatura de la persona sol·licitant
Servei d’Habitabilitat i Parc Desocupat (Barcelona) / Servei Territorial de
Ajuntament de ________________________________

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l’Ebre

Consell Comarcal de _____________________________________

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les vostres dades de caràcter personal
seran incorporades en un fitxer del qual és responsable l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb domicili social al carrer de la Diputació, 92, 08015 Barcelona a fi de gestionar la vostra
sol·licitud. Us informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació amb l’Agència, cancel·lació de les vostres dades personals mitjançant
una comunicació escrita, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI, adreçada a la seu de l’Agència (Àrea TIC), al domicili social abans esmentat.

(*)

•
•

No s’admeten per aquells habitatges preexistents creats o construïts posteriorment a l’11 d’agost de 1984 que no
hagin obtingut la cèdula d’habitabilitat anteriorment.
No s’admeten certificats d’Habitabilitat que tinguin antiguitats superiors a dotze (12) mesos, a efectes de sol·licitar
la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació.

(Els impresos s’imprimiran a doble cara )
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Certificat d’Habitabilitat de Segona Ocupació
Número del Col·legiat i Col·legi Professional

Nom i cognoms

Col.legi d'Arquitectes de Catalunya

52965

Xavier Esparó i Enrique

Número de comprovació col·legial/ Referència comprovació col·legial Telemàtic

Titulació professional Arquitecte/a
Arquitecte/a

AS-0-20191112-003
Certifico:

Que de la inspecció visual realitzada per mi de l’habitatge següent es dedueix que reuneix les condicions d’habitabilitat
ANNEX 2
141/2012
segons el nivell/l’annex ...............................
del Decret .....................................................................
d’acord amb la legislació
vigent de la Generalitat de Catalunya i les disposicions concordants que li són d’aplicació.
(*)
Amb Cèdula d’Habitabilitat de Primera Ocupació atorgada per la Generalitat Núm.:
Amb Cèdula d’Habitabilitat de Segona Ocupació atorgada per la Generalitat Núm.:

(*)
(*)

X

Sense Cèdula d’Habitabilitat atorgada per la Generalitat i per habitatge construït anterior a l’11 d’agost de 1984,
s’adjunten els següents documents a efectes acreditatius de l’antiguitat de ’habitatge:
........................................................................................................................................................................................

(*) És obligatori omplir una de les tres caselles.

Aquest document no substitueix en cap cas a la cèdula d’habitabilitat

S’adjunta annex fotogràfic i/o documental de la inspecció. (opcional)

Habitatge certificat
Municipi

Codi Postal

Vilafranca Del Penedès

Localitat / Barri

08720

Tipus de via / Nom Via

Carrer Sant Sadurní D Anoia
Número

Polígon

Km.

Illa

Sector

Parcel·la

60
Adreça complementària (urbanització, disseminat, grup, ....)

Unifamiliar

Tipus immoble

Bloc

Escala

Pis / Casa

x Plurifamiliar

Porta

1

Dúplex / Tríplex

1

Referència Cadastral

1588206CF9718N0004FD
SITUACIÓ

NOMBRE DE PECES

Escala, pis,
porta
1

-,1,1

E ‐M

1

5≥ H <8

1

H ≥12

8≥ H <12

1

2

HABITATGE

C

1

CH

2

ALTRES
PECES

E –M‐C

1

SUPERFÍCIE
ÚTIL (*)

80,14

OCUPACIÓ
MÀXIMA.

9

E‐M = sala o estar‐menjador / H = habitacions (en funció dels m2) / C= cuina / CH = cambres higièniques / E‐M‐C = estar‐menjador‐cuina / Altres peces
(altres estances i espais interiors inclosos passadissos o distribuïdors)
(*)La superfície útil reflectida en aquest document només és vàlida als efectes de l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat de 2º ocupació.

Col.legi d'Arquitectes de Catalunya
Demarcació BARCELONA
Oficina ENTRADA TELEMATICA

REGISTRE C2O:

I perquè així consti als efectes corresponents, es signa aquest certificat.
Localitat i data
/

Sant Sadurní D Anoia, 12 de novembre de 2019

AS-0-20191112-003

Certificat d'habitabilitat d'habitatge usat
REGISTRE DEL COL.LEGI

Signatura del tècnic/a

(Els impresos s’imprimiran a doble cara )
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CIF: Q0875010A

ESPARÓ I ENRIQUE,XAVIER

FACTURA

Pg.Can Ferrer Mas Cantonada Av. Francesc Macià32, Baixos
Sant Sadurní D'Anoia

DNI/NIF: 39372199V

NÚMERO DE FACTURA:

1/UT/19012214

DATA: 12/11/2019

DESCRIPCIÓ

1

BASE
8,40

Certificat(s) de segona ocupació

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Co.A.C.) CIF: Q0875010A

AS-0-20191112-003,

BASE IVA

%IVA

8,40

FORMA DE PAGAMENT
Ref. Caixa:
Arq. Repres:

IMPORT IVA

21

IMPORT TOTAL EUR.

1,76

10,16

DOMICILIACIO

Caixa Telematica BCN

Total Pagat:

ESPARÓ I ENRIQUE,XAVIER

10,16

52965

Ara amb el servei de FACTURA@ELECTRÒNICA oblida't del paper en les factures de visat. Activa el servei o informate'n a www.coac.net/arq, secció Secretaria Virtual
Recorda que el portal de dades econòmiques et permet consultar, guardar i imprimir les teves factures en format PDF i
amb

Demarcació: BARCELONA
Tel.: 933067803

Oficina: ENTRADA TELEMATICA
Fax: -

Adreça:

Plaça Nova 5

E-mail: visat.bcn@coac.net

www.coac.net

Sol·licitud de cèdula de segona ocupació, sense cèdula anterior, per habitatges
anteriors a 11/8/1984

Dades d'identificació (sol·licitant)
Indiqueu el tipus de persona:
Persona jurídica

Com a:
Propietari

Altres

Tècnic

Dades d'identificació de la persona (sol·licitant)
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Xavier

Esparó

Enrique

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

39372199V

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

938184190

651081769

arquitecte@xavieresparo.com

Adreça notificació (sol·licitant)
Residència fora de l'Estat espanyol

Versió Adobe: 20.0062004

Tipus de via

Nom de la via

Número

Passeig

Can Ferrer

32

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal

B

4

08770

Província

Comarca

Municipi

Barcelona

Alt Penedès

Sant Sadurní d'Anoia
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Persona física

Sol·licitud de cèdula de segona ocupació, sense cèdula anterior, per habitatges
anteriors a 11/8/1984

Tipus d'identificació

Número d'identificació

DNI

77299475V

Nom

Primer cognom

Segon cognom

Soledad

Font

Ibañez

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

938184190

651081769

arquitecte@xavieresparo.com

Persona que facilitarà la inspecció
Propietària

Adreça actual del propietari
Residència fora de l'Estat espanyol
Tipus de via

Nom de la via

Número

Carrer

Sant Sadurní d'Anoia

60

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal

1

1

08720

Província

Comarca

Municipi

Barcelona

Alt Penedès

Vilafranca del Penedès

Sol·licita
La cèdula d'habitabilitat per a l'habitatge segons les dades del certificat d'idoneïtat.
Província de l'habitatge certificat

Població de l'habitatge certificat

Barcelona

Vilafranca del Penedès

D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us
informem que les vostres dades de caràcter personal seran incorporades en un fitxer del qual és responsable l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya, amb domicili social al carrer de la Diputació, 92, 08015 Barcelona, a fi de gestionar la vostra sol·licitud. Us
informem de la possibilitat d'exercir el dret d'accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació amb l'Agència, cancel·lació de
les vostres dades personals mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d'adjuntar una còpia del DNI, adreçada a la seu de
l'Agència (Àrea TIC), al domicili social abans esmentat.

Certificat d'habitabilitat de segona ocupació
Número del col·legiat

Col·legi professional

52965-6

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Tipus

Titulació

Arquitecte

Arquitecte/a

Nom

Primer cognom

Segon cognom

Xavier

Esparó

Enrique

Referència comprovació col·legial telemàtic
AS-0-20191112-003

Versió Adobe: 20.0062004
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Dades del propietari

Sol·licitud de cèdula de segona ocupació, sense cèdula anterior, per habitatges
anteriors a 11/8/1984
Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:
Declaració Responsable

obligatori

La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent els adjunts és de 5MB.

Versió Adobe: 20.0062004
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19215_dec_res_anti.pdf

Sol·licitud de cèdula de segona ocupació, sense cèdula anterior, per habitatges
anteriors a 11/8/1984

Nom

Primer cognom

Segon cognom

Xavier

Esparó

Enrique

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

39372199V

És obligatori informar almenys un mitjà de contacte
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

938184190

651081769

arquitecte@xavieresparo.com

Avisos
Si voleu rebre avisos marqueu la següent casella:
Correu electrònic

Notificacions
Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta sol·licitud.
Indiqueu l'adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment,
rebreu un avís SMS.
Adreça de correu electrònic

Telèfon mòbil

arquitecte@xavieresparo.com
Les notificacions electròniques es poden consultar dins dels Serveis de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) o el Canal Empresa.
Podeu accedir-hi mitjançant un certificat digital o amb una paraula de pas d'un sol ús. Consulteu quins són els certificats
acceptats.
Recordeu:
Des de l'emissió de l'avís de notificació disposeu de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest
termini no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada.
Des del moment en què accediu al contingut de la notificació aquesta es considerarà practicada.

Versió Adobe: 20.0062004
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Dades de contacte de la persona

Sol·licitud de cèdula de segona ocupació, sense cèdula anterior, per habitatges
anteriors a 11/8/1984

D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us
informem que les vostres dades de caràcter personal seran incorporades en el fitxer Cèdules d'habitabilitat, del qual és responsable
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb domicili social al carrer de la Diputació, 92, 08015 Barcelona, a fi de gestionar la vostra
sol·licitud.
Us informem de la possibilitat d'exercir el dret d'accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació amb l'Agència, cancel·lació
de les vostres dades personals mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d'adjuntar una còpia del DNI, adreçada a la seu
de l'Agència (Àrea TIC), al domicili social abans esmentat.
També us informem que, segons l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer automatitzat Gestor de l'Oficina Virtual de
Tràmits, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, a través del portal multicanal Gencat Serveis i Tràmits. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció
General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.
Vostè dóna el seu consentiment per a què les vostres dades siguin tractades i cedides, en cas de ser necessari, als departaments o
entitats públiques o privades corresponents que participin en matèria de certificació, només per a les finalitats a dalt exposades.
Tanmateix, l'acceptació d'aquestes condicions, suposa el consentiment al tractament de les vostres dades personals, per a la
prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o
entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat Gestor de
Contactes.

Accepto les condicions

Per tramitar la sol·licitud heu de:
1) Desar al vostre ordinador.
2) Tornar al tràmit en línia, seleccionar el fitxer i enviar a tramitar.

Versió Adobe: 20.0062004
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Protecció de dades

Sol·licitud de cèdula de segona ocupació, sense cèdula anterior, per habitatges
anteriors a 11/8/1984
Dades d'identificació

Justificant del pagament

Nom
Xavier Esparó Enrique
Document d'identificació
39372199V

Dades de la sol·licitud
Codi de tràmit (ID)
DJ5QXY9GC

Informació econòmica
Concepte
Pagament de la taxa
per la sol.licitud de la cèdula de segona ocupació,
sense cèdula anterior, per habitatges anteriors a 11/8/1984

Import
13,75 €

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794
Emissora

Referència

Identificador

Import

08437840500

0010848134962

111219

13,75 €

Dades del pagament electrònic
RIN

Import

9050708437840500001084813496211121900000013750

13,75 €

NRC

Data de pagament

0010848134962Z0D448F69

04/12/2019

Num. targeta
**** **** **** 0015

AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

CÈDULA D’HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ NÚMERO CHB05743719001
L'HABITATGE SITUAT A
MUNICIPI

LOCALITAT/BARRI

CODI POSTAL

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

08720

ADREÇA

UTM / REFERÈNCIA CADASTRAL
1588206CF9718N0004FD

CARRER SANT SADURNÍ D'ANOIA, 60
DADES DE L'HABITATGE
U/P

BLOC

ESCALA

Plurifamiliar
ESTAR-MENJADOR (EM)

HABITACIONS (H) en funció de la superfície
5m2 <= H < 8m2

1
ESTAR-MENJADOR-CUINA (EMC)

8m2 <= H < 12m2

1
1
ALTRES PECES (AP)

PIS

PORTA

1

1

TIPUS HAB.

CUINA (C)

CAMBRA HIGIÈNICA (CH)

1
SUPERFICIE ÚTIL

2
LLINDAR MÀXIM D’OCUPACIÓ

H >= 12m2

2

1

80.14 m2

9

L'ATORGAMENT DE LA CÈDULA D’HABITABILITAT IMPLICA EXCLUSIVAMENT QUE L’HABITATGE COMPLEIX ELS REQUISITS TÈCNICS D’HABITABILITAT DE LA NORMATIVA
VIGENT.
L'HABITATGE COMPLEIX AMB LES CONDICIONS D’HABITABILITAT D’ACORD AMB L’/EL ANNEX 2 DEL DECRET 141/2012, DE 30 D'OCTUBRE, PEL QUAL ES REGULEN LES
CONDICIONS MÍNIMES D'HABITABILITAT DELS HABITATGES I LA CÈDULA D'HABITABILITAT
IDENTIFICACIÓ I TITULACIÓ DEL PERSONAL TÈCNIC QUE CERTIFICA L’HABITABILITAT
(Nom, cognoms i titulació professional)

XAVIER ESPARÓ I ENRIQUE (ARQUITECTE)

PERÍODE VALIDESA DE LA CÈDULA (15 ANYS)
DES DE: 29/11/2019 FINS A: 29/11/2034

Of. Registre: OVT

Doc.original signat per:
Segell d'Organ Agencia Habitatge de Catalunya
29/11/2019

Of. Tramitació: Agència de l'Habitatge de Catalunya - Barcelona

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web
csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0PJ5OTV0FANCCEQ9LP63U1ZPQ2L84ZOS*
0PJ5OTV0FANCCEQ9LP63U1ZPQ2L84ZOS

Data creació còpia:
29/11/2019 11:57:33
Data caducitat còpia:
29/11/2034 00:00:00
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PRÀCTICUM A ESPARÓ ARQUITECTURA. ANNEXOS
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8.3 PLÀNOLS
8.3.1 Aixecament de l’empresa AGROMILLORA a Subirats i proposta de
distribució (2 plànols)
8.3.2 Aixecament per a escola Montesori a Subirats
8.3.3 Aixecament per a edifici plurifamiliar a Sant Sadurní d’Anoia (2
plànols)
8.3.4 Plànols de projecte de reforma d’habitatge en edifici plurifamiliar
8.3.4.1

Enderrocs

8.3.4.2

Obra Nova

8.3.4.3

Instal·lacions Electricitat

8.3.4.4

Instal·lacions Calefacció

8.3.4.5

Paviments

V7

V8

SALA POLIVALENT
Sup.- 102 m²

V1

V6

V2

V7

V3

V8

V4

V9

V5

V10

27.35
V10
V9

V6

9.27

escala 21 graons
est.: 30,00 cm
alç.: 16,00 cm
amplada: 1,40 m

COMUNITAT INFANTIL (1.5-3anys)
Sup.- 91.0 m²

01
02
pikler 70x90x40

03
04
05
06
07
08
09

WC
Sup.- 4.7 m²

14
13
12

10
11

16

15

14

Rv
13
12
11

escala 22 graons
est.: 30,00 cm
alç.: 15,67 cm
amplada: 1,20 m

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

V5

CUINA
Sup.- 11.7 m²
DIST
Sup.- 2.2 m²

DUTXA / VESTIDOR B
Sup.- 3.1 m²

WC / VESTIDOR A
Sup.- 5.4 m²

BIBLIOTECA INFANTIL

V2

V3

V4
CASA DELS NENS (3-6 anys)
Sup.- 79.6 m²

V1

ESCOLA DELS NENS I SALA POLIVALENT
ACCÉS
PEATONAL

ENDERROC PART
SUPERIOR PARET

ENDERROC FALS SOSTRE
ENDERROC
ENDERROC PART SUPERIOR PARET
ENDERROC AMPIT FINESTRA I FINESTRA
REGATES TERRA PER A CALEFACCIÓ
TERRA A CANVIAR

ENDERROC PART
SUPERIOR PARET

Ø1,80 art. 62 OME

P1
1.80x1.80 apartat 5.1 annex 2 Decret 141/2012

P5

P6

P4

P1
Ø1,50

P5

Ø1,50 apartat 2.4.7 annex2 Decret 135/1995

P1

2.40x2.40 apartat 5.1 annex 2 Decret 141/2012

Ø1,80 art. 62 OME

P1
P1

P1
P2

1.80x1.80 apartat 5.1 annex 2 Decret 141/2012

P3

P4

Ø1,50
P1

P5

Ø2,60 art. 64 OME
P1

P2

Ø1,80 art. 62 OME

P2

1.80x1.80 apartat 5.2 annex 2 Decret 141/2012

S1

1.80x1.80 apartat 5.1 annex 2 Decret 141/2012

P5

S1

S1

P1
P1

P2
P2

P1

P4

P1

Punt de LLum
Punt de LLum a Paret
Punt de LLum Exterior a Paret
Led
Interruptor Senzill
Interruptor Conmutat
Interruptor Conmutat Creuat
Polsador persianes

Polsador timbre
Timbre
Endoll
Endoll Exterior
Presa TV-FM
Presa telèfon
Video porter
Quadre General de Proteccio
Caixa WIFI
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