
 

   

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA I EDIFICACIÓ 

TREBALL DE FI DE GRAU 

 

 

 

 

DIAGNOSI DE PATOLOGIES, PROPOSTES D’INTERVENCIÓ I 
SEGUIMENT DE LA REHABILITACIÓ D’UN EDIFICI A L’AV. 

GAUDÍ, 85 

 

 

 

 

 
 

  Projectista/es: Andrea Pinet Álvarez 

 Director/s: Manuel Borbón Sanllorente  

 Convocatòria: Setembre de 2016 

 

 

 



Diagnosi de patologies, propostes d’intervenció i seguiment de la rehabilitació d’elements 
comuns d’un edifici a l’Av. Gaudí, 85 

2 
 

 



Diagnosi de patologies, propostes d’intervenció i seguiment de la rehabilitació d’elements 
comuns d’un edifici a l’Av. Gaudí, 85 

3 
 

 

ÍNDEX 

 

0 – Resum   …………………………………………………………………………………………………………………...   pàg. 5 

1 – Introducció   ………………………………………………………………………………………………………..…..   pàg. 6 

2 – Ubicació i emplaçament   …………………………………………………………………………………………   pàg. 7 

3 – Estudi històric   ………………………………………………………………………………………………………..   pàg. 9 

4 – Normativa urbanística   …………………………………………………………………………….……………   pàg. 23 

5 – Estat incial   ……………………………………………………………………………………………….…………..   pàg. 25 

a) Fonamentació 
b) Estructura vertical 
c) Estructura horitzontal 
d) Escala 
e) Elements de les façanes 
f) Elements interiors i acabats 
g)  Coberta 
h) Instal·lacions 

6 – Diagnòsi de patologies i propostes d’intervenció   ………………………………………………….   pàg. 29 

a) Descripcions de les lesions 
b) Causes de les patologies 
c) Propostes d’intervenció 

7 – Memòria descriptiva   …………………………………………………………………………………………….   pàg. 50 

8 – Memòria constructiva   ……………………………………………………………………………..…………..   pàg. 51 

a) Maquinària d’obra 
b) Mitjans auxiliars 
c) Descripció dels treballs a realitzar a l’obra 

9 – Amidaments i pressupost   ………………………………………………………………………………..…..   pàg. 65 

10 – Estudi bàsic de seguretat i salut   …………………………………………………………….……………   pàg. 75 

a) Objecte i àmbit d’aplicació 
b) Normes generals 
c) Identificació, avaluació i control de riscos 
d) Mesures preventives i procediments per a la reducció de riscos 
e) Equips de protecció individual 
f) Pla d’emergència 



Diagnosi de patologies, propostes d’intervenció i seguiment de la rehabilitació d’elements 
comuns d’un edifici a l’Av. Gaudí, 85 

4 
 

 
 

g) Plec de condicions particulars 

11 – Plec de condicions   …………………………………………………………………….……………………….   pàg. 92 

12 – Control de qualitat   ……………………………………………………………………………………..………   pàg. 95 

13  – Seguiment de l’obra   ……………………………………………………………………..…………………..   pàg. 96 

14 – Rehabilitació energètica i comparativa d’abans i després de la rehabilitació   .….   pàg. 126 

15 – Conclusions   …………………………………………………………………………………………….………   pàg. 130 

16 – Normativa consultada   ………………………………………………………………………-…………….   pàg. 132 

17 – Bibliografia   ……………………………………………………………………………………………………..   pàg. 134 

18 – Agraïments   ……………………………………………………………………………………………………..   pàg. 136 

19 – Contingut del CD   ……………………………………………………………………………….…………….   pàg. 137 

 

Annex 1 – Plànols i documentació gràfica    

Annex 2 – Informe d’Avaluació de l’Edifici (model oficial)    

Annex 3 – Certificat d’Eficiència Energètica de l’edifici (model oficial)    

Annex 3 – Informació catastral    

Annex 4 – Informació urbanística    

  



Diagnosi de patologies, propostes d’intervenció i seguiment de la rehabilitació d’elements 
comuns d’un edifici a l’Av. Gaudí, 85 

5 
 

 
0 - RESUM 

 
 Aquest treball es basa en la rehabilitació de la façana posterior, la coberta i diferents 
elements de la caixa d’escala d’un edifici d’habitatges entre mitjaneres, situat a l’Eixample de 
Barcelona. Va ser construït a l’any 1928, per la qual cosa se’l pot classificar dins de l’etapa 
postmodernista i, per tant, es va edificar seguint les tècniques constructives i utilitzant els 
materials típics de l’època. Per exemple, es va utilitzar fàbrica d’obra ceràmica no només a 
murs, sinó també en l’estructura de les voltes d’escala i en forjats en forma de revoltons. Per 
altra banda, el conglomerant més utilitzat era el morter de calç aèria i en menor mesura el 
ciment. 
 Es comença la diagnosi de les patologies que s’han observat en una primera 
inspecció visual de l’edifici i es fa una proposta d’intervenció per a cada una, encara que 
després han aparegut noves lesions que també s’han tractat. A continuació es redacten els 
diferents apartats que formen un projecte de rehabilitació. En primer lloc, es selecciona la 
maquinària, mitjans auxiliars necessaris i es realitza una descripció dels processos constructius 
que es portaran a terme. En segon lloc, es fan uns amidaments i un pressupost aproximat de 
les obres. En tercer lloc, s’ha redactat un estudi bàsic de seguretat i salut en el qual 
s’identifiquen i avaluen els riscos als quals s’enfrontaran els treballadors, i es proposen les 
mesures preventives que aquests tenen que prendre. 
  A continuació, es realitza el seguiment de la obra incorporant fotografies, 
especificant els processos constructius i els materials que s’han utilitzat. Es detalla el què han 
parlat l’arquitecte tècnic i el cap d’obra. Es comença muntant una bastida a la façana 
davantera per fer el subministrament de material, que s’ha de transportar al pati posterior 
passant per la coberta, i poder evaquar la runa. Després es va col·locar la bastida, per poder fer 
la intervenció a la façana posterior, que es recolzava sobre el sostre dels locals de planta baixa. 
Però, com que no era segur que aquest suportés la càrrega i no es podia apuntalar l’interior, es 
va dissenyar un sistema d’encavallada format per bigues IPN anclades a la façana posterior i 
recolzades sobre la solera del pati interior. Llavors ja es va poder muntar la bastida amb tots 
els elements de protecció necessaris i obligatoris. Una vegada fet això es van tapiar les 
obertures de la façana i derribar les lloses de les tribunes. Després es va veure que les bigues 
que les suportaven eren també les del forjat interior i que algunes no només estaven oxidades 
però també corrosionades. Per tant, les primeres es van tractar i de les segones es va tallar la 
part que queda al exterior i es va dissenyar un sistema de reforç per la part interior.  
 Mentre s’esperava que aquestes estructures de reforç estiguéssis muntades i 
soldades, es va començar la rehabilitació de l’ampit de la coberta i el badalot. Posteriorment, 
es va continuar amb la construcció de les noves lloses per les tribunes de la façana posterior, 
es va arrebossar i es van realitzar els envans de separació ja que cada planta conté dos 
habitatges. Finalment, es van estucar els paraments verticals i es va col·locar la capa de 
pavimentació de les lloses.  
 Tot i això, encara ara, a finals de gener del 2016, queda molta feina per fer. Falta 
aïllar tèrmicament les parts de façana  posterior que donen directament amb l’exterior, tancar 
les tribunes amb fusteria d’alumini, substituir el paviment de la coberta i potser 
impermeabilitzar-lo, i hidrofugar els murs de la caixa d’escala. 
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1 - INTRODUCCIÓ 

 
 L'edifici sobre el qual es desenvoluparà el treball es troba a l'Avinguda Gaudí, núm. 
85, de Barcelona, molt a prop de l'Hospital de Sant Pau. Es tracta d'un edifici entre mitjeres 
construït l'any 1928, que té com a ús principal el residencial. La seva façana principal està 
alineada al vial de l'Avinguda Gaudí, mentre que la posterior limita amb un petit pati triangular 
situat dins la mateixa parcel·la. Està composat per cinc plantes sobre rasant i cap soterrani: a 
planta baixa disposa de 2 locals comercials i el vestíbul d'entrada. Tant les plantes principal, 
com la primera i la segona contenen dos habitatges cadascuna. La tercera planta només ocupa 
una part de la planta i pertany als propietaris del segon pis. La superfície construïda total és de 
592m2 i la del solar 151m2. 
 

 

Fotografies de les façanes principal i posterior de l’edifici 

 Durant l'estiu passat vaig estar fent pràctiques al departament tècnic de Forcadell 
(Forvi), que principalment van consistir en realitzar Certificats d'Eficiència Energètica per als 
propietaris dels immobles que ells gestionen. 
 Va ser en aquest període de temps que l'arquitecte tècnic de l'oficina em va oferir 
fer el seguiment d'una obra que van a començar. En el seu moment em van dir que aquesta 
obra anava a consistir en la rehabilitació de la façana posterior de l'edifici (incloent el bigam de 
les tribunes), les cobertes, la caixa d’escala i altres treballs de manteniment. 
 Llavors, junt amb el Sr. Manuel Borbón, se'ns va acudir fer una diagnòsi de les 
lesions que presenta, després proposar possibles solucions a aquestes i després realitzar una 
memòria on es descriuran els processos constructius, els mitjans auxiliars i la maquinària per 
portar-ho a terme. A més a més, es realitzarà un seguiment de l’obra on sorgiran nous 
problemes a resoldre, uns amidaments i un pressupost i un estudi bàsic de seguretat i salut. 
 D'altra banda, com que vaig fer l'DAC en Rehabilitació Energètica he decicit dedicar 
una part del projecte a fer una comparativa energètica entre l'abans i el després d'aquesta 
rehabilitació. A part d’això he pensat que seria interessant realitzar un Informe d’Avaluació de 
l’Edifici utilitzant l’aplicatiu que el Ministeri de Foment proporciona a la seva pagina web. 
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3 – UBICACIÓ I EMPLAÇAMENT 

 
 L’edifici sobre el qual es centra el treball es troba en un solar de l’Avinguda Gaudí, 
núm. 85, de Barcelona, molt a prop de l’entrada principal de l’Hospital de Sant Pau. Es tracta 
d’una parcel·la de 151m2, amb forma de trapeci rectangular. Tres dels costats donen a 
parcel·les col·lindants i l’altre dóna a l’Av. Gaudí. 

 

Imatge en la qual es mostra la ubicació del solar 

Font: Punt de informació cartogràfica de Barcelona (http://www.bcn.cat/guia/bcnpicc.html) 
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A la página web del cadastre es poden trobar, entre altres dades, la superfície que 
ocupa la parcel·la i la construïda, en aquest cas 151m2 i 592m2 respectivament.  

 

Localizació de l’edificio dins la parcel·la de referencia cadastral: 1048907DF3814G0001JO 

Font: Seu electrònica del cadastre (vegeu web a la Bibliografia) 
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2 - ESTUDI HISTÒRIC 

 
A l’any 1854 es decideixen enderrocar les muralles construïdes durant l’època 

medieval a Barcelona, tal com va passar a altres ciutats europees. Es pretenien millorar les 
condicions d’insalubritat que presentaven els carrers medievals que eren estrets i sombrívols, 
eixamplant-los fins a 20m d’amplada. Concretament, l’història de l’Eixample comença amb la 
redacció d’una llei al juny del 1864, que va ser consolidada i promulgada definitivament a 
Barcelona en forma de diverses ordenances rondant l’any 1890. Al 1859 van encarregar a 
Ildefons Cerdà que realitzés un projecte urbanístic basat en la transformació de terrenys rurals 
en trames urbanes reticulars, la reparcel·lació de l’espai privat, en el qual els edificis es 
trobarien entre mitgeres i que aquestes fóssin perpendiculars amb la façana. Els edificis 
d’aquest districte també es caracteritzen per estar situats sobre rasant o bé amb una planta 
semisoterrada ventilada, tenir unes 4 plantes pis amb 2 habitatges per planta, unes longituds 
de façana entre els 11 i 14m i un espai vert a la part interior de l’illa. Hi havia una mena de 
sistematització constructiva que executava un model d’edifici que es repetia constantment.  
Tan sols variava una mica l’estètica dels tancaments depenent de les corrents artístiques 
corresponents a aquella època: el premodernisme (1860-1900), el modernisme (1888-1915, 
que prové de l’art nouveau nascut a Bèlgica) i el postmodernisme (1910-1936). Després també 
hi ha un últim període que va des del final de la Guerra Civil fins als anys 1960. L’alçada lliure 
estàndard entre plantes era aproximadament de 3,25m. 

                               

Planta baixa “tipus” 
dels edificis de 

l’Eixample 

Font: Secrets d’un 
sistema constructiu. 
L’Eixample. Antoni 

Paricio 

 

 

 

Planta pis “tipus” 
dels edificis de 

l’Eixample 

Font: Secrets d’un 
sistema constructiu. 
L’Eixample. Antoni 

Paricio 
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Planta baixa 
“tipus” dels 
edificis de 
l’Eixample 

Font: Secrets 
d’un sistema 
constructiu. 
L’Eixample. 

Antoni Paricio 

 

 

 

 

ELS MATERIALS I LES TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES 

Quant als materials més utilitzats per a la construcció sobre rasant dels edificis de 
l’Eixample són l’obra de fàbrica de ceràmica amb morter de calç en parets, envans, cobertes, 
voltes d’escala, revoltons i sostres de soterranis amb maó de pla. Es deixen enrere l’obra de 
maçoneria de tàpia o pedra i no és fins a partir de la Guerra Civil que es comença a utilitzar el 
formigó armat com a material estructural. Es podrien distingir diferents tipus de peces 
ceràmiques segons la utilització d’un forn tradicional (cocció poc uniforme) o una més 
perfeccionada com és amb forns Hoffman (a partir de 1918). Un altre factor a tenir en compte 
és el seu sistema de conformació: manual fins a principis del segle XX i, més endavant, més 
mecànica mitjançant bòbiles que funcionaven per extrusió. Va ser a l’any 1919 quan s’obtenen 
les primeres dades científiques quant a l’obra de fàbrica provinents d’assajos a laboratori. Per 
altra banda, la mida més habitual dels maons en aquesta època era la de 30x15cm. Només 
varien els gruixos, que en el cas de peces massisses eren de 3 a 5cm i en el de totxanes 
perforades 10 o 11cm. La seva execució es realitza bàsicament amb parets de 15 i 30cm. 
Excepcionalment es troben parets de càrrega de 7cm per als patis de llum i de 20cm per a la 
transició d’un gruix de 30 a 15cm. El bon art de construcció recomanava tibar cordills per a 
garantir la rectitud del mur, remullar una mica els maons abans de col·locar-los i procurar que 
les juntes de morter no fossin gaire gruixudes. 

L’altre material per exel·lència era la calç de gra fi per a la elaboració de morters i de 
gra gruixut per a revocs i estucs. La calç de conformació aèria és el conglomerat més emprat al 
llarg de la història. També s’utilitzava però potser en menor mesura, el morter fet a base de 
ciment natural i sorra. No és fins els anys 20 que es comença a implantar l’ús del morter bord 
(“bastardo”), la dosificació més popular del qual era 1(calç):¼(ciment):5(sorra). És també a  
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partir d’aquest moment que es comença a fer servir el ciment Pòrtland en elements de 
formigó que suportéssin càrregues especialment importants. Com a morter d’obra 
pràcticament no s’empra, almenys en edificis d’habitatges, fins a la dècada dels 40, ja que 
resultava gairebé tres vegades més car. Lògicament, en aquella època encara no es 
comercialitzaven morters preparats industrialment sinó que es mesclaven “in situ”. 

Per altra banda, la construcció a base d’obra de fàbrica de carreus quedava limitat a 
elements de fonamentació, contencions i parets de façana i mitgeres de planta baixa fins a 3m 
d’alçada. Per a l’execució d’aquests últims elements constructius també era habitual travar els 
dos tipus de fàbriques i gairebé sempre es col·locaven peces de pedra fines i allargades per 
encercolar obertures. 

La fusta és un altre material fonamental en la construcció dels edificis de l’Eixample, 
sobretot fins a la fi del segle XIX. Bàsicament per a la resolució sostres, tant en jàsseres i 
biguetes, com per a crear una mena de tauler (abans que s’implanti el revoltó). 

Cal dir que durant la construcció d’aquests edificis de l’Eixample s’aprofitaven 
materials provinents d’enderrocs ja que s’estalviaven els costos de transport. El formigó no es 
comença a emprar fins ben entrats els anys 40 i es fa de forma gairebé involuntària ja que 
només es tractava d’afegir aquests trossos de maçoneria d’enderrocs o graves al morter i així 
va ser com es va introduir a la construcció catalana. 

Unes altres tècniques habituals a l’època eren l’arrebossat, l’estucat i l’esgrafiat. 
L’arrebossat consistia, igual que actualment, en estendre sobre parets de fàbrica generalment, 
morter de guix (per a interiors) i de calç o ciment (en exteriors). La capa d’acabat acostumava a 
ser un estucat durant el premodernisme i el postmodernisme, mentre que en ple modernisme 
es realitzaven més esgrafiats. Aquesta darrera tècnica era la més complicada ja que consisteix 
en la superposició de dues capes de pasta de diferents colors i, posteriorment, es retallava i es 
buidava la capa superior resseguint un dibuix prèviament representat.    

 

ELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

Fonamentació 

Alguns edificis de l’Eixample compten amb murs de contenció escalonats per la cara 
exterior i d’altres són plans per ambdós costats. Aquests són a la vegada els fonaments de la 
façana de l’edifici.  

S’utilitzaven dos tipus de fonamentacions segons la profunditat de la capa de terreny 
resistent: la contínua i la basada en arcs i pous. Les contínues suporten les càrregues de parets 
quan el sòl ferm es troba fins a uns 2,5m de profunditat,  poden ser escalonades o no i estan 
fetes de fàbrica de maçoneria (pedra sobre morter de calç) amb fileres intermitges de transició 
d’obra. Això era fins els anys 30, ja que a partir dels 40 s’utilitza el formigó. Habitualment 
aquest tipus de fonamentació es troba sota façanes i potser sota altres murs de càrrega. 
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Alçat de 
fonament 
continu de 

mitgera (abans 
de l’ús del 

formigó com a 
reblert) 

Font: Secrets 
d’un sistema 
constructiu. 
L’Eixample. 

Antoni Paricio 

 

Per altra banda, hi ha els fonaments per arcs i pous que s’aplicaven per a profunditats 
de sòl resistent superiors als 2,5m. 

 

Alçat de fonament per arcs i pous de mitgera (de formigó en massa) 

Font: Secrets d’un sistema constructiu. L’Eixample. Antoni Paricio 

 

En moltes ocasions es construïen les de les parets mitgeres algún temps abans d’haver 
projectat l’edifici col·lindant per a deixar delimitada la parcel·la, ja que en aquella època els 
sistemes constructius no variaven gaire. El gruix de la mitjanera era de 30cm a planta baixa, 
augmenta a 60cm a planta soterrani i arriba als 80cm a la part del mur enterrada. Per altra 
banda, una ordenança normativa de 1856 esmenta que els fonaments tindran la profunditat 
necessària per descansar en terreny firme i determina un gruix mínim de 41/2 pams, és a dir, 
4,171m. 

Per últim quant a fonaments, existeixen els aïllats que serveixen com a suport a pilars 
de fossa (columnes de ferro prefabricades industrialment molt col·locades en plantes soterrani 
i baixes) i de vegades per als d’obra. Són daus de pedra que acostumen a fer 50x50x35cm. 
Posteriorment als anys 40 ja es van començar a fer de formigó. 
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Les façanes: la principal i la posterior 

El seu gruix acostumava a ser de 0,60m a planta baixa i de 0,30m a la resta de plantes. 
La ordenança de 1856 determina un gruix mínim per les façanes de fàbrica mixta de maçoneria 
i maó de planta baixa a 3 pams (0,582m) i les superiors de planta baixa a 2,5 pams (0,485). En 
canvi, si és de fàbrica de maó el gruix hauria de ser igual o superior a 1,5 pams (0,291m). A 
partir dels anys 50 ja gairebé totes tenen un gruix de 30cm formades per dues capes de 
totxana buida intercalant cada 8-10 files peces de maó massís col·locat a través. 

Sobre les obertures de la façana principal hi ha arcs rebaixats de descàrrega de dues 
files de maó col·locats a sardinell, dintells de pedra o, més endavant, de ferro. Els sostres es 
recolzen sobre aquests arcs o sobre els dintells. 

Els balcons de la primera època de l'Eixample són enrasats al pla de façana o només 
surten uns 30-40cm. A l'etapa premodernista estan formats per llosanes de pedra encastades 
que arriben fins als 70cm. A partir dels 1890 comencen a ser de 3 o 4 files d'obra sobre perfils 
metàl·lics laminats anclats sota els brancals de la balconada. 

Les tribunes són elements que en un principi no es preveien en el projecte inicial però 
de cop va aparèixer la moda d’afegir-ne a la façana. Llavors es va convertir en una constant en 
nous projectes. Les primeres es recolzen sobre peces de pedra i permeten més volada. 
Posteriorment ja es recolzaven sobre perfils metàl·lics laminats. Els tancaments d’aquestes 
solia ser d’obra, fusta o planxes metàl·liques. 

Les cornises formen part de l’element de coronament de les façanes. N’hi ha de 
diversos tipus i segons la seva volada poden afavorir els desequilibris. Tot i això, en el nostre 
edifici no n’hi ha. Alguns edificis sota la cornisa tenen una reixeta ceràmica que serveix per 
ventilar la cambra d’aire que pot haver-hi sota la coberta plana.  

El conjunt d’elements sortints exteriors desplaça el centre de gravetat de les façanes 
cap a l’exterior, sobretot a les últimes plantes on té la tendència d’obrir-se cap a fora.  

Per altra banda, les façanes posteriors que donen als patis d’illa de l’Eixample 
acostumen a ser parets llises de 30cm de gruix fetes de totxo massís. Tot i això sí que tenen 
tribunes.   

 

 Les parets mitgeres 

 Habitualment, a les plantes baixes les mitgeres són de 30cm de gruix fins als 3m, 
després de 15cm (en cas que no hi hagués cap edifici al costat) i estan apilastrades per 
l’interior per tal de recolzar-hi les jàsseres que suporten les parets de càrrega interiors. En el 
cas que no hi havia cap edifici al costat, es construïa un envà pluvial orientat a nord, paral·lel a 
la mitgera, deixant una petita cambra d’aire (ventilada), amb maó de quart (29x14x4cm) i 
col·locant alguns maons a través per crear lligam entre els dos murs. Aquest serveix per a  
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protegir de la intempèrie (sobretot a nord) la mitgera i és el precursor de la que avui en dia 
coneixem com a façana ventilada. 

 

Detall d’un envà pluvial amb maons a través i forats de ventilació adalt i abaix 

Fonts: http://tecno.upc.edu/bt/ i Secrets d’un sistema constructiu. L’Eixample. Antoni Paricio 

 

 Les parets interiors 

 Les parets interiors es troben immediatament a segon terme i són paral·leles a les dues 
façanes dels edificis de l’Eixample. Tot i que suporten una gran càrrega i tenen moltes 
obertures no tenen gaire arriostrament. A les primeres dècades de l’Eixample es recolzaven 
directament sobre un fonament continu però després ja ho feien sobre jàsseres de fusta i 
metàl·liques per tal d’aportar diafanitat a la planta baixa. En algunes ocasions han col·lapsat 
perquè han estat sobrecarregades a les parts on no hi ha obertures. Cal remarcar que els 
perfils que conformen el premarc d’aquestes són de fusta i estan clavats a l’obra per reforçar 
la debilitat del propi forat. Tot i això, per a amplades de portes més grans del que és habitual, 
al principi, es realitzaven arcs rebaixats. Posteriorment, es col·locava un IPN i des del 1930 els 
dintells ja van començar a ser de formigó armat. 

 Per altra banda, les parets de la caixa d’escala solen ser de 15cm tot i que de vegades a 
l’arrencada tenen un gruix de 20cm i a les últimes dues plantes poden ser de 10cm. Aquestes 
parets no només serveixen per a tancar i travar l’estructura de l’escala sinó que contribueixen 
donant rigidesa al conjunt de l’edifici, ja que suporten bigues i jàsseres. La principal diferència 
entre aquestes dues és que les jàsseres acostumen a ser més grans i serveixen per aguantar els 
esforços de parets mestres o d’altres bigues.  
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Les voltes d’escala 

L’estructura que suporta els graons de l’escala tradicionalment s’ha resolt amb voltes 
de maó de pla, encara que a partir de finals del s.XIX es va començar a utilitzar perfileria 
metàl·lica. Es tractava de recolzar una volta sobre l’altra travant-les entre les parets. Tenen 
gruixos de dues o tres files de maó de pla col·locats a trencajunts units per un aglomerant 
d’enduriment ràpid. A continuació un esquema on es pot visualitzar la capa estructural d’una 
escala. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema tipus d’un arrencament d’escala. La primera 
planta amb voltes de petxina i la resta amb voltes d’aresta 

Font: Secrets d’un sistema constructiu. L’Eixample. Antoni 
Paricio 

  

 

 

 

 

 

 

 

Els sostres dels soterranis 

A l’Eixample els sostres dels soterrani estan formats per biguetes de fusta (abans de 
l’aparició de l’acer i el formigó) i entrebigats de voltes rebaixades constituïdes per tres capes 
de maó de pla. La superior i la inferior són de maons mitjans - 29x14x3cm - i la intermitja de  
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maons de quart - 29x14x4,5cm -). El carcanyol (zona entre les voltes i el paviment del pis 
superior) és reblert de morter amb trossos de maçoneria o ceràmics.  

Els arcs per estintolar les càrregues de les parets interiors fins als fonaments eren una 
o dues fileres de maons a sardinell (no aparellats). Després, ja a partir de l’últim terç del s. XIX, 
es van començar a col·locar enlloc d’aquests arcs jàsseres recolzades sobre pilars de fossa o 
d’obra. Quant a la resta de sostres que no són de soterrani, a l’Eixample es poden trobar 
sostres construïts amb fusta, perfils metàl·lics i formigó armat. 

Durant els anys 1860 – 1890 els sostres es feien d’empostissat de biguetes de fusta tret 
dels de soterrani que es feien de volta. En realitat eren molt semblants sinó iguals que els dels 
edificis de Ciutat Vella. L’empostissat consisteix simplement en la col·locació d’un tauler o capa 
de peces de fusta llargues, de secció rectangular i encadellades sobre biguetes també de fusta. 
Les seccions de biguetes més utilitzades per llums de fins a 5m són de 12,7x20,3cm amb un 
entrebigat de 42cm. Aquests empostissats es van seguir col·locant fins als anys 20. No va ser a 
partir de la última dècada del s.XIX que es va començar a introduir la perfileria metàl·lica.   

 

Els sostres de biguetes de fusta 

Dins dels sostres de fusta en podem trobar de quatre tipologies diferents. El primer és 
de troncs desbastats de fusta i llistons clavats per a recolzar-hi els revoltons. De vegades no té 
ni reblert el carcanyol ja que no té funció resistent. S'utilitzava majoritàriament com a sostre 
de l'última planta, de manera que encara hi ha un capa superior que tanca la cambra d'aire de 
la coberta a la catalana. El següent tipus és l'empostissat amb peces llargues de fusta de secció 
gairebé plana sobre bigues de fusta rectangulars, amb doblat de rajola i paviment hidràulic. 

 

 

 

 

 Posteriorment, es feien ja sostres amb revoltons a base de doblat de rajola encaixat 
sobre llistons clavats a biguetes rectangulars i reblert de morter de calç magra i runa. Després, 
el doblat de rasilla es va començar a col·locar encaixat en una regata dins les bigues, que tenen 
major secció que en l'anterior sistema. 

Detall de sostre de fusta amb troncs i 
llistons per recolzar els revoltons 

Font: Secrets d’un sistema constructiu. 
L’Eixample. Antoni Paricio 

Detall de sostre de fusta amb biguetes 
rectangulars i empostissat 

Font: Secrets d’un sistema constructiu. 
L’Eixample. Antoni Paricio 
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Els sostres de biguetes de ferro 

 Els sostres de ferro es comencen a utilitzar a partir de l'última dècada del s.XIX. El 
sistema utilitza biguetes de perfils metàl·lics IPN, revoltons de doblat de rasilla ceràmica i 
reblert amb diferents tipus de materials. Posteriorment, a partir dels anys 40, es comença a 
substituir el doblat de rajola per una sola volta de maó foradat simple. De vegades es 
col·locava un llistó de fusta recolzat sobre el perfil metàl·lic per penjar-hi un trenat de canya i 
l’enguixat. Per altra banda, es comencen a col·locar revoltons prefabricats. Es resolien llums 
d'entre 3 fins a 6m amb cantells de 0,10 a 0,18m. També a partir dels anys 40 es comença a 
utilitzar el conegut com a “sistema Torras” que introdueix uns rodons que connecten el 
massissat de formigó col·laborant amb els IPN. D'aquesta manera es permet reduir el cantell 
del perfil laminat.  

 

 

 

 

 

Per a les últimes plantes s'utilitzaven sostres formats per una solera d’una o dues 
capes de rajola ceràmica recolzades sobre bigues metàl·liques de grans dimensions. 

 

Detall de sostre de bigues metàl·liques i solera de dos gruixos de rajola 

Font: Secrets d’un sistema constructiu. L’Eixample. Antoni Paricio 

Detall de sostre de fusta amb troncs i 
llistons per recolzar els revoltons 

Font: Secrets d’un sistema constructiu. 
L’Eixample. Antoni Paricio 

 

Detall de sostre de fusta amb biguetes 
rectangulars i empostissat 

Font: Secrets d’un sistema constructiu. 
L’Eixample. Antoni Paricio 

Detall de sostre de biguetes metàl·liques 
amb revoltons de doblat de rasilla fets a 

mà (esquerra) o prefabricats (dreta) 

Font: Secrets d’un sistema constructiu. 
L’Eixample. Antoni Paricio 

 

Detall de sostre “Torras” amb biguetes de 
ferro i connectors amb el formigó 

Font: Secrets d’un sistema constructiu. 
L’Eixample. Antoni Paricio 
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Els sostres de biguetes de formigó 

A partir dels anys 20 es comencen a utilitzar sostres a base de biguetes de formigó 
armat. Al principi es col·locaven a les últimes plantes dels edificis però més endavant el seu ús 
es va estendre en la resta de sostres. En general la secció d'aquestes biguetes era en forma de 
doble T, encara que també n'hi ha amb el cap una mica comprimit i algunes de gelosia. Tot i 
això, no és fins als anys 40-50 que es comença a utilitzar de forma massiva el formigó  

 

precomprimit i la ceràmica armada. El revoltó continua fent-se a mà fins ben entrats els 50, 
inclòs el llistó inferior per suportar el cel ras. 

 

Detalls de sostres de biguetes de formigó armat amb diferents tipus d’entrebigat (esquerra) i fotografia de bigueta 
de formigó armat de gelosia (dreta) 

Font: Secrets d’un sistema constructiu. L’Eixample. Antoni Paricio 

 
Els sostres de ceràmica armada 

 A partir de la postguerra es generalitza l'ús de la ceràmica armada com a material bàsic 
per a la resolució de sostres. A més a més, el preu de transportar biguetes prefabricades 
resultava força car. Per això es va començar a construir un tipus de sostre que consistia en 
col·locar com a revoltons una caixa de peces d’encadellat ceràmic a les cares horitzontals i a 
les verticals maó de forat simple. Per altra banda, a la part inferior l’espai que queda enmig 
dels revoltons s’hi posaven dues barres de ferro llis i a la superior una, i es lligaven amb filferro 
recremat. Finalment es reomplia de formigó aquest espai per tal de crear el que són unes 
biguetes realitzades in situ. A continuació un detall on es pot apreciar el sistema explicat. 
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Detalls de sostres de biguetes de formigó armat amb diferents tipus d’entrebigat (esquerra) i fotografia de bigueta 
de formigó armat de gelosia (dreta) 

Font: Secrets d’un sistema constructiu. L’Eixample. Antoni Paricio 

Els revoltons 

Els revoltons són el sistema tradicional de resoldre l’espai d’entre biguetes. Llavors es 
realitzava manualment. En primer lloc va sorgir el revoltó de volta de rasilla ceràmica constituït 
per dues capes. La primera unida mitjançant un aglomerant d’enduriment ràpid i a la segona 
s’utilitzava un de més lent. Després a partir dels anys 30-40 es va anar introduïnt un altre 
revoltó també de volta però realitzat amb maó foradat simple. Tot i que als anys 20 ja es troba 
publicitat en revistes de revoltons prefabricats, no és fins ben entrats els 50 que es generalitza 
el seu ús. 

 

Les jàsseres 

Les jàsseres de fusta es van començar a utilitzar amb anterioritat a Ciutat Vella. A 
l’Eixample el seu ús és bàsicament de suport de sostres però no de parets i cobrien llums 
relativament petites, de 3 a 4 metres, cosa que fa que les seccions no siguin gaire grans.  

Posteriorment, a partir de mitjans dels anys 1880 es comença a voler alliberar de 
tancaments interiors les plantes baixes i soterrani. Això comporta la necessitat de suportar 
càrregues més importants (de parets) i de cobrir llums més grans que les que permetien les 
jàsseres de fusta. És en aquest moment, per tant, quan apareixen les solucions amb perfileria 
metàl·lica de ferro. Tot i això, als anys 20 només es podien aconseguir cantells de màxim 30cm. 
Si es volien més grans s’havien de fabricar compostes in situ. Al principi n’hi havia de 4 tipus: 
les jàsseres de gelosia, de palastre, de palastre reforçades i de caixó. 
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 Posteriorment, les diferents industries siderúrgiques van començar a oferir bigues de 
ferro de diferents cantells i seccions resistents.  

 

Promptuari de diversos tipus de jàsseres d’Altos Hornos de Vizcaya 

Font: Secrets d’un sistema constructiu. L’Eixample. Antoni Paricio 

 Per altra banda, a partir dels anys 40 s’utilitzen també jàsseres de formigó armat que 
es recolzen sobre pilars de formigó, que ja es construïen amb anterioritat. 

 No és fins el 1950 que s’inventa la tècnica per a la fabricació de perfils metàl·lics 
d’acer, de secció constant. L’acer s’obté a partir de la mescla de ferro i carboni en petitíssimes 
quantitats i, per extrusió, es van poder començar a fabricar en quantitats industrials. 

 

Detall de jàssera de gelosia formada per 2 
perfils en L abaix i adalt i passamans que 

es creuen units per reblons 

Font: Secrets d’un sistema constructiu. 
L’Eixample. Antoni Paricio 

Detall de jàssera de palastre amb perfils 
en L i planxa metàl·lica com a ànima units 

per reblons 

Font: Secrets d’un sistema constructiu. 
L’Eixample. Antoni Paricio 

Detall de jàssera de palastre amb 
platabandes reforçadores 

Font: Secrets d’un sistema constructiu. 
L’Eixample. Antoni Paricio 

Detall de jàssera de caixó amb dues 
platabandes reforçadores 

Font: Secrets d’un sistema constructiu. 
L’Eixample. Antoni Paricio 
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La coberta 

Les solucions constructives per coberta de Ciutat Vella es van traslladar a l’Eixample. La 
més convencional és la que es composa de dos sostres separats per una cambra d’aire 
ventilada per petites obertures que es poden observar a la part superior d’aquests edificis. El 
sostre inferior és en realitat el forjat superior de l’edifici i està constituït per biguetes 
escairades i revoltons, amb els carcanyols sense omplir. Per altra banda, el superior  és el que 
forma el pendent (entre el 6-8%) i es basa en troncs mínimament desbastats sobre els quals es 
col·locaven llistons llargs de secció rectangular cada 30cm aproximadament. Sobre aquests hi 
va una tres capes de rajoles col·locades a trencajunts, la intermitja en diagonal respecte la 
directriu de les altres dues. Tot i aquests gruixos no sempre es conseguia una bona estanquitat 
ja que per a edificis de veïns com els de l’Eixample està demostrat que no és un sistema que 
eviti el problema de les goteres. 

 

Detall de coberta tradicional a la catalana ventilada per façana 

 
 
 A finals del s. XIX es detecten algunes variants de l’anterior estructura de coberta. La 
principal és que es substitueix el sostre inferior per una mena de cel ras de trenat 
d’encanyissat com als altres forjats de l’edifici. Cosa que augmenta la transmitància tèrmica 
entre l’exterior i l’interior, de manera que empitjora el sistema. 
 
 A principis del s. XX els canvis resulten més substancials. Es va substituir el bigam de 
fusta desbastada del sostre superior per un de perfileria metàl·lica i després es va col·locar un 
sistema d’envanets de sostremort recolzats sobre aquests perfils metàl·lics per a crear 
pendents.  

 

 

 

 

Tres capes de rajoles 
col·locades a trencajunts 

Llistons allargats de fusta  

Troncs desbastats 

Cambra d’aire ventilada 

Forjat superior de biguetes 
escairades i revoltons amb 
els carcanyols sense omplir 

 

Font: Secrets d’un sistema constructiu. L’Eixample. Antoni Paricio 
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Seccions transversals i longitudinals de  coberta tradicional a la catalana ventilada per façana 

 

Tot i això, en la solució definitiva es va acabar eliminant la perfileria metàl·lica de 
manera que es els envanets de sostremort van directament sobre el sostre inferior de la 
coberta. Això és degut als problemes de corrossió que presentaven alguns dels perfils, ja que 
depèn de la qualitat en la execució, aquestes cobertes poden no ser completament estanques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Secrets d’un sistema constructiu. L’Eixample. Antoni Paricio 
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4 – NORMATIVA URBANÍSTICA 

 
El solar en el qual es troba l’edfici està regit pel Pla General Metropolità de Barcelona 

de l’any 1976 i altres Ordenances Metropolitanes d’Edificació i Rehabilitació. Tota aquesta 
normativa es pot trobar a la pàgina web: http://www3.amb.cat/normaurb2004/.  

La llicència urbanística necessària per portar a terme aquesta rehabilitació és d’obres 
majors, ja que és un edifici inclòs en el Catàleg Municipal del Patrimoni Arquitectònic, Històric i 
Artístic. També aquesta és la raó per la qual es tracta d’una rehabilitació i no una simple 
reforma. Per realitzar qualsevol tipus d’intervenció en qualsevol edifici que es trobi al casc 
antic i a l’Eixample de Barcelona és necessari tenir un Informe de Patrimoni.  

Els elements tant de la façana davantera com la posterior no es poden modificar ni en 
dimensions ni en tonalitat de color. S’haurà de realitzar un Informe de Patrimoni en el qual 
s’inclou un estudi cromàtic. En aquest informe es determinen exactament els elements que 
s’han de mantenir intactes, incloent-hi les baranes de ferro forjat de la façana posterior. 

 

 

Información urbanística del solar 

Font: Registre planejament urbanístic de Catalunya (vegeu web a la Bibliografia) 
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Es classifica un sòl com a urbà consolidat tot terreny que tingui la condició de solar 
apte per l’edificació i que compti amb els serveis urbanístics bàstics (xarxa viària, aigua 
potable, sanejament, subministre elèctric, etc). També ha de tenir assenyalades les 
alineacions, rasants i només ha de mancar completar la seva urbanització. Tota finca a 
Barcelona que tingui una qualificació de 13a (densificació urbana intensiva) ha de tenir 
almenys una façana mínima de 8m. La profunditat edificable va en funció d’altres variables, 
però en alguns casos és 30m la màxima i 12,50m la mínima. 

Per altra banda, els propietaris d’aquest tipus de sòl han d’assumir una sèrie 
d’obligacions. En primer lloc, s’han de fer càrrec de les despeses i terminis vigents de 
l’edificació. Han de cedir gratuïtament el 10% del terreny a l’Administració per poder construir-
hi espais verts o equipament urbà. En darrer lloc, han d’executar, si s’escau i en els terminis 
fixats, la urbanització per obtenir la condició de solar amb repartiment equitatiu de càrregues i 
beneficis. Actualment, el sòl urbà consolidat abarca de manera aproximada un 4,26% del total 
de territori. 

Per què fa a la normativa de les Ordenances Metropolitanes de la Rehabilitació, en 
aquestes s’estableix que no es poden modificar les condicions mínimes d’habitabilitat 
existents. Les obertures als patis sí que es poden modificar però les dimensions del pati no, a 
no ser que es pretengui augmentar el volum de l’edifici, increment del nombre d’habitatges o 
canvi d’ús. 

En el marc d’una actuació de rehabilitació, I’ascensor es podrà instal·lar en un pati de 
parcel·la o dins l’ull d’escala, si no hi ha cap més solució alternativa viable. Dintre del pati de 
parcel·la es podrà quan el recorregut de l’ascensor es faci dins una caixa d’escala cega, sense 
estrangulaments en el pati menors d’1 m. En canvi, si existeixen obertures hauran de ser 
menors de 2 m. No s’admetrà que la superfície mínima del pati existent disminueixi més d’un 
25%, excepte si encara compleix les disposicions pel que fa a la seva superfície. L’ascensor es 
podrà instal·lar dintre de l’ull d’escala si el seu recorregut de l’ascensor es pot desenvolupar 
dins un buc tancat dins l’ull d’escala que mantindrà les dimensions dels trams i replans 
existents. No podrà disminuir-se l’amplària útil. El recorregut de l’ascensor es farà de forma 
que es garanteixin les condicions de seguretat i bon ús de l’aparell assenyalades en les 
disposicions legals d’aplicació. Per altra banda, quan a la caixa d’escala hi ventilin peces 
principals dels habitatges existents, no s’autoritzarà aquesta solució excepte que, per les 
dimensions de l’escala, es compleixin les disposicions sobre ventilació. Sigui quina sigui la 
solució adoptada, respecte a la cambra de maquinària de l’ascensor, no es produirà una 
ocupació en planta del pati més gran que la del buc de l’ascensor, assegurant-ne la correcta 
ventilació zenital. 
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5 – ESTAT INICIAL 

 

Podriem catalogar aquest edifici dins la època postmodernista, ja que es va construir a 
l’any 1928. També a partir de l’any de construcció es poden intuir moltes de les 
característiques dels elements constructius que el conformen. Per exemple, tant les parets, 
com els envans, les voltes de l’escala, els revoltons i els sostres de soterrani estan fets amb 
fàbrica d’obra ceràmica i morter de calç aèria (en menor mesura de ciment) com a 
conglomerant.  

A) FONAMENTACIÓ 

Com que encara no s’utilitzava el formigó, la fonamentació deu ser contínua sóta 
façanes i murs de càrrega, i segurament està feta de fàbrica de maçoneria unida amb morter 
de calç i fileres intermitges d’obra. Les mitgeres estan construïdes sobre fonaments per arcs i 
pous, tenen totes un gruix de 15cm excepte a planta baixa que augmenten a 30cm i la part 
soterrada podrien arribar a tenir fins a 80cm. 

B) ESTRUCTURA VERTICAL 

L’estructura vertical de l’edifici que transmet els esforços als fonaments es composa 
bàsicament per murs de fàbrica de maó travats entre si com són les façanes, les mitgeres, els 
murs que tanquen la caixa d’escala i els patis interiors. 

La façana principal que dóna al carrer té un gruix de 40cm. Segurament és mixta, és a 
dir, feta de maçoneria i maó ceràmic. Està revestida per un aplacat de pedra per l’exterior i 
està estucada per l’interior. En canvi, la posterior té un gruix de 30cm i és de maó massís segur. 
Es troba en tal mal estat que s’ha hagut de rehabilitar 

Quant a les mitgeres a planta baixa són de 30cm de gruix fins als 3m, després són de 
15cm fins a dalt. Estan apilastrades per l’interior per poder recolzar-hi jàsseres. Els edificis 
col·lindants al nostre es van construir tan sols 2 anys després i a més a més són més alts, per 
tant, segurament les mitgeres no tenen envà pluvial i són només el propi mur de 15cm.  

La resta de murs i les parets de la caixa d’escala són d’obra de 15cm i suporten 
càrregues tant de bigues com jàsseres, cosa que la converteix en una mena de nucli estructural 
que col·labora amb la estabilitat de tot l’edifici. Per últim, els murs que donen als patis de llum 
interiors també són d’obra i tenen un gruix de 15cm.  

C) ESTRUCTURA HORITZONTAL 

L’estructura horitzontal està formada per forjats unidireccionals de voltes a la catalana 
de doblat de rasilla ceràmica i biguetes de ferro que es recolzen sobre murs de càrrega. Només  
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les biguetes del voladiu que fa de sostre a la tribuna posterior del segon pis no principal no són 
metàl·liques, sino que són de fusta. 

 

Fotografia en què es veu perfectament la composició dels sostres de l’edifici 

D) L’ESCALA 

L’estructura de l’escala és de voltes de 2 o 3 files de maó de pla col·locats a 
trencajunts. Algunes estan travades a les parets i la resta es recolzen una sobre l’altra. Té un 
cantell de 20cm de gruix i una amplada de 90cm. Cal dir que, encara que no ho sembli, té un 
paper important quant a l’estabilitat del conjunt de l’edifici, ja que rep les càrregues tant de 
bigues com de jàsseres exercint de nucli estructural. 

E) ELEMENTS DE LES FAÇANES 

Les llosanes dels balcons de la façana principal són de pedra mentre que els de la 
posterior són 3 o 4 files d’obra sobre perfils metàl·lics laminats. En aquest cas l’edifici no té 
cornisa a la part superior de la façana però sí que té unes reixetes ceràmiques que serveixen 
per ventilar la cambra d’aire de la coberta.  

F) ELEMENTS INTERIORS I ACABATS 

Hi ha parets interiors que són paral·leles a les façanes, es troben immediatament 
després d’aquestes i les de la planta principal es recolzen sobre jàsseres per donar diafanitat a 
la planta baixa on hi ha els locals. Els terres són fets de paviment hidràulic, molt característic 
d’aquella època. 

La tècnica utilitzada per als revestiments exteriors de la façana principal és una 
primera capa d’arrebossat de morter de ciment i, a sobre, un aplacat de pedra. La façana 
posterior té una segona d’estucat de pasta de calç i, en algunes zones, no disposa de 
revestiment. En canvi, aquests tancaments per l’interior les parets de la caixa d’escala estan 
arrebossades però superficialment esgrafiades.   
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G) LA COBERTA 

És una coberta plana tradicional a la catalana, transitable amb cambra d’aire ventilada. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H) INSTAL·LACIONS 

L’aigua entra a l’edifici per un tub d’escomesa que transcorre enterrat des de l’exterior 
fins l’arqueta de la clau de tall general de l’edifici que hi ha sóta el terra del vestíbul. Després el 
tub d’alimentació continua enterrat fins la bateria de comptadors d’acer que es troba dins un 
armari també al vestíbul d’entrada, ja que només en conté 9. Seria obligatori col·locar-los a un 
local si n’hi haguéssin més de 16. A partir d’aquí puja pels muntants de coure pel pati interior 
fins a l’interior de cada habitatge on hi ha la clau particular i continua a través de les 
derivacions interiors estan empotrades a la tabiqueria i són de coure. Excepte almenys en un 
habitatge on s’ha fet aquesta part de la instal·lació nova i són multicapa PE(X). 

La instal·lació d’evaquació parteix dels aparells sanitaris amb tubs de PVC, va fins al 
baixant que és de fibrociment i va pel pati de llum. El col·lector tal com és habitual es troba 
enterrat i es desconeix el seu material. És un sistema no separatiu. 

L’electricitat circula per un cablejat de coure dins de tubs de polietilè i fa un recorregut 
molt similar al de l’aigua. Però enlloc de transcórrer enterrada sempre va pel sostre i 
enseguida arriba a la caixa general de protecció que pot estar a una distància màxima de 3m 
de la façana. En aquest cas està just al costat de la porta d’entrada de l’edifici. Després ja va al  

1 – Doble capa de rasilla col·locada a trencajunts, 
agafada amb morter mixt 1:2:8 i revestida amb 
pintura de clorocautxú 

2 – Morter de ciment cola impermeabilitzant (asfàltic) 
(e = 2cm) 

3 – Làmina separadora antipunxonament de geotèxtil 
(200g/m2) 

4 – Làmina impermeable bituminosa o d’oxiasfalt 
adherida 

5 – Peces d’encadellat ceràmic 50x20x4cm 

6 – Formació de pendents de morter mixt 

7 - Envanets de sostremort fets de totxana de 
28x12,5x9 cm, recolzats sobre la bigueta d’acer 

8 – Aïllant tèrmic en plaques de fibra de fusta 
reciclada (e = 4cm) 

 9 – Biguetes d’acer IPN-100 

10 – Peces ceràmiques trenca-aigües amb goteró 

11 – Ampit de coberta de maó calat o perforat 
28x14x7cm 

12 – Rasilla ceràmica per creació de minvell 
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cuarto de comptadors que es troba al fons del vestíbul on primer es troba amb l’interruptor 
general de maniobra i on també hi ha un embarrat que recull totes les postes a terra. Cal dir 
que no hi ha ascensor i llavors no és necessària la instal·lació de cap comptador en trifàssic. 
Llavors les derivacions individuals pugen fins a arribar a cada habitatge on hi ha, en primer lloc, 
el interruptor de control de potencia que ha d’estar precintat i el cuadro de mando i protecció 
que conté el interruptor general automàtic, el diferencial i, per últim, els petits interruptors 
automàtics dels diversos circuits. El cablejat de coure (fase,  neutre i terra) transcorre per 
l’interior de tubs corrugats de PVC empotrats a la paret i pel fals sostre. En cas que no hi hagi 
fals sostre es poden passar cables plans que només cal revocar-los i no es necessiten fer 
regates. 

La canonada de gas natural és de PE, transcorre enterrada sota la calçada a 50cm de la 
superfície i passa a ser de coure dins del tram que  puja per la façana. Aquest tram ha de tenir 
protecció fins a 1,80m d’alçada i va fins el sostre de la planta baixa sota del qual transcorre a 
baixa pressió, ja que no hi ha cap arqueta de regulació de pressió i a l’interior dels habitatges 
no pot entrar a mitja pressió “A”. A partir de planta baixa puja pels muntants pel pati de 
ventilació, on també es troben els comptadors a l’alçada del pis al qual subministren gas. Per 
tant, compleix amb la normativa del gas que obliga a que les canonades no vagin empotrades i 
a que qualsevol local pel qual passi la instal·lació de gas a tenir una ventilació de mínim 
200cm2. També és important tenir en compte que aquestes reixes de ventilació han de trobar-
se en un lloc elevat ja que tant el gas natural i com el ciutats són menys densos que l’aire, al 
contrari que el butà i el propà.  

La instal·lació de telecomunicacions arriba des de l’exterior al registre d’enllaç que ja 
es troba a l’interior fins a assolir el recinte d’instal·lacions de telecomunicacions inferior (RITI). 
Després la canalització principal composada per cablejat de coure continua pel sostre de la 
planta baixa i puja fins al sostre de cada planta on es troba el registre secundari. A partir 
d’aquest ja es deriva cap a un l’interior i als punts d’accés de l’usuari o cap al recinte 
d’instal·lacions de telecomunicacions superior (RITS), que es situa a la coberta on també hi ha 
les antenes.  
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6 – DIAGNOSI DE PATOLOGIES I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ 

 
 Cal tenir en compte que les patologies descrites a continuació només són les que es 
van detectar en una primera inspecció visual. Posteriorment, durant l’obra, se’n van detectar 
altres d’importants. 
 

PATOLOGIA 1: Esquerda al arc de la porta de la façana principal 

 

Descripció de la lesió 

A la part superior de l’arc rebaixat de descàrrega de la porta principal de l’edifici hi ha 
una esquerda transversal al seu gruix. Es tracta d’una esquerda i no d’una fissura perquè té 
una obertura d’almenys 2mm i segurament no és només superficial sinó que afecta a tot 
l’espessor de l’element constructiu provocant la seva pèrdua 
d’integritat.  

Causa de la patologia 

L’arc està constituït per dues files de maó aparellades 
col·locades a sardinell tal com es pot veure a la següent imatge. És 
curiós que l’esquerda no estigui situada exactament al centre del 
arc, a la junta entre peces, sinó que es troba una mica més a la 
dreta, just on s’acaba de recolzar la figura decorativa. Aquesta dóna 
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trava als maons que estan just a sota en contacte amb ella però es pot tractar d’un arc mal 
executat i això serà una possible causa. Segurament també hi ha assentaments diferencials de 
la fonamentació en el terreny perquè altres elements de la façana presenten esquerdes 
paral·leles.  

Proposta d’intervenció 

Treballar sobre bastides representa un gran nombre de riscos dels quals els més greus 
són la caiguda a diferent nivell i el col·lapse de l’estructura. Per tant, s’han de seguir 
escrupulusament unes normes, elaborades pel INHST, tant de muntatge com d’ús establertes 
en aquest cas a la NTP-669 i la NTP-1015. Segons aquesta normativa la bastida ha d’estar 
formada per tubs d’al·lumini o d’acer inoxidable i no es poden barrejar peces de diferents 
fabricants. Per altra banda, les plataformes poden ser de fusta tractada, acer inoxidable, plàstic 
o al·lumini sempre que tinguin una resistència suficient (a l´ús que se li pretenen donar) i 
sobretot han de tenir una superfície antilliscant. Com tota la resta d’elements presents a l’obra 
ha de tenir els certificats de qualitat exigibles. 

Abans de començar el muntatge de la bastida, el responsable de la seguretat i salut de 
l’obra haurà de comprovar que tots els elements de la bastida es troben en bon estat i que 
aquesta disposa d’un certificat normalitzat. 

En primer lloc, caldria muntar una bastida paral·lela a la façana de tipus tubular i 
modular amb plataformes, barres horitzontals, verticals, diagonals d’arriostrament i almenys 4 
anclatges (un cada 20m2), entre molts d’altres elements correctament col·locats i seguint 
escrupulosament la normativa de seguretat i salut. 

Els elements de la bastida han de complir amb unes dimensions determinades. En 
aquest cas la bastida a col·locar és de classe 5, és a dir, segons les anteriors NTP’s, suportaria 
una càrrega màxima repartida de fins a 4,5kN/m2 i una concentrada en 500mm x 500mm de 
com a molt 3kN. Per tant, l’amplada de les plataformes hauria de ser de com a mínim 90cm, la 
seva longitud de 1,50m fins a 2,50m i l’alçada lliure mínima entre les superfícies de les 
plataformes ≥ 2m.  

Per altra banda, si la bastida es troba a una distància superior als 30cm de la façana, no 
només s’han de col·locar les proteccions perimetrals de seguretat per la cara interior de la 
mateixa, sinó també per l’exterior. Aquestes proteccions són baranes passamans a 100cm 
±5cm d’alçada des de la plataforma, un rodapeu a 15cm i una barana intermitja a uns 47cm de 
les altres dues.  

Tots els treballadors sense excepció han d’haver estat formats en matèria de seguretat 
i estan obligats a seguir la Llei 31 de 1995, el Reial Decret 1215-1997 i un altre Reial Decret 
1627-1997. A més a més, els que es dediquin al muntatge i al desmuntatge de bastides han 
d’utilitzar roba, botes i guants de seguretat, casc de polietilè i arnés. L’arnés ha de ser 
normalitzat i estar fixat a punts ferms de l’edificació però només és obligatori quan es treballi a 
una alçada igual o superior a 2m i encara no hi hagin mesures de protecció col·lectiva que 
evitin el risc de caiguda.  
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Posteriorment, per reparar l’esquerda pròpiament, s’hauria d’eliminar l’estucat 
superficial, col·locar testimonis de paletades de massilla de resines acríliques, mesurar el gruix 
de l’esquerda i escriure-ho juntament amb la data del dia. D’aquesta manera es pot comprovar 
si amb el pas del temps aquesta lesió s’accentua i només cal una solució immediata, o bé, és 
necessària una intervenció que actuï directament sobre la causa primària. En aquest cas, 
l’esquerda no sembla haver evolucionat, per tant, una reparació més immediata consistiria en 
perforar parells de forats amb una taladradora de la mida de les grapes tenint en compte que 
aquests han de quedar formant un angle d’uns 45o amb el parament per aconseguir una cosida 
millor. Després s’injecta a lo llarg de l’esquerda morter M-80 de reparació estructural i/o 
massilla selladora a base de resines acríliques (epoxi). A continuació es col·loquen les grapes 
que són varilles d’acer inoxidable de 6-10mm de diàmetre i la malla de fibra de vidre. Per 
acabar, només caldria tornar a revocar la superfície que n’ha quedat afectada amb morter mixt 
(“bastardo”), que és més flexible que el de ciment sol.   

 

PATOLOGIA 2: Fissura a la llosana del balcó de la planta principal i despreniments 

 

Descripció de la lesió 

Al punt mig de la llosana que suporta les càrregues dels balcons de la planta principal 
hi ha una fissura que l’atravessa també transversalment. Es tracta d’una fissura i no d’una 
esquerda perquè té una obertura inferior a 2mm i segurament és només superficial. També hi 
ha despreniments del revestiment superficial a les arestes longitudinals inferiors de les 
llosanes de la majoria de balconades a la façana principal. 
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Causa de la patologia 

És significatiu que l’esquerda es trobi al punt mig de la llosana que és de pedra. Hi ha 
dues possibles causes: col·lapse de la peça per la part inferior per excés de tracció o fletxa, o 
bé, que estigui relacionada amb l’anterior esquerda, que es troba en el mateix pla vertical i 
hagi sigut provocada per un assentament diferencial per part dels fonaments de les mitgeres.  

Però, en realitat, si fos així la façana presentaria esquerdes en diagonal a les cantonades de les 
obertures en direcció perpendicular a la línia que uneix obertura amb l’assentament més 
profund. Per tant, aquesta última causa queda descartada. 

Proposta d’intervenció 

Per a reparar l’esquerda caldria eliminar l’estucat superficial, col·locar testimonis de 
paletades de massilla de resines acríliques, mesurar el gruix de l’esquerda i escriure-ho 
juntament amb la data del dia. D’aquesta manera es pot comprovar si amb el pas del temps 
aquesta lesió s’accentua i només cal una solució immediata o bé és necessària una intervenció 
que actuï directament sobre la causa primària. En aquest cas, l’esquerda no sembla haver 
evolucionat, per tant, una reparació més immediata consistiria en  perforar parells de forats 
amb una taladradora de la mida de les grapes tenint en compte que aquests han de quedar 
formant un angle d’uns 45o amb el parament per aconseguir una cosida millor. Després 
s’injecta amb pistola, a lo llarg de l’esquerda, morter de reparació estructural i/o massilla 
selladora a base de resines acríliques (epoxi). A continuació es col·loquen les grapes que són 
varilles d’acer inoxidable de 6-10mm de diàmetre i la malla de fibra de vidre. Per acabar, 
només caldria tornar a revocar la superfície que n’ha quedat afectada amb morter mixt 
(“bastardo”), que és més flexible que de ciment sol.  

 

PATOLOGIA 3: Despreniments a la part inferior de la llosana dels balcons 
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Descripció de la lesió 

Hi ha despreniments del material de revestiment superficial a l’aresta longitudinal 
inferior d’algunes llosanes dels balcons. 

Causa de la patologia 

Aquests despreniments poden estar causats per l’erosió física que realitzen els agents 
atmosfèrics com la pluja, el vent i els canvis de temperatura que, sobretot en presència 
d’humitat, els materials l’absorbeixen i s’entumeixen. És a dir, augmenten el seu volum de 
manera diferencial per a cada element de forma que la capa d’acabat perd adherència amb el 
suport i salta. 

Proposta d’intervenció 

 La manera d’arreglar-ho és rascant la aquesta capa superficial per eliminar-la del tot, 
netejar la superfície i esperar a que es sequi completament. Després, si aquesta no és 
suficientment rugosa, aplicar una capa d’imprimació i tornar-ho a pintar amb almenys dues 
capes d’una pintura impermeabilitzant com les de clorocautxú o de poliuretà. 

  

PATOLOGIA 4: Humitat i eflorescències a un dels murs de la caixa d’escala 

 

Descripció de la lesió 

Es tracta d’una humitat i d’unes eflorescències o aparició de taques blanques de 
cristalitzacions de sulfats, nitrats o clorurs que, en aquest cas, han degradat l’estucat d’un mur 
de la caixa d’escala fins al punt de causar despreniments en la capa superficial.  
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Causa de la patologia 

Resulta que darrere del mur hi ha els banys dels habitatges que es troben entre la 
primera i la segona planta. Al bany se’l considera un local humit no només perquè es fa ús de 
l’aigua sinó perquè és un lloc on hi ha molt vapor d’aigua a l’aire, és a dir, on la humitat relativa 
és alta. Aquest vapor d’aigua condensa en contacte amb la paret que està a una temperatura 
inferior que la del punt de rosada. Es transmet per capilaritat a través del mur si aquest és 
porós i no està ben impermeabilitzat. És així com arrossega les sals que contingudes a la 
fàbrica de maó fins a la superfície del parament causant eflorescències.  

Proposta d’intervenció 

Per a solucionar el problema de humitat cal afavorir la ventilació i l’assolellament o 
generar una extracció del vapor d’aigua mitjançant un extractor mecànic d’aire. En canvi, per a 
eliminar les taques de sals cristalitzades hi ha dos tractaments que es poden realitzar. En 
primer lloc es neteja la superfície amb aigua i un raspall per tal d’evitar que les eflorescències 
endureixin molt. Si així no desapareixen s’aplica vinagre o una dissolució d’un 5-10% d’àcid 
clorhídric en aigua i es rasca amb el raspall. Posteriorment, cal aclarir-ho amb aigua abundant i 
secar-ho amb paper de cel·lulosa. Finalment, només caldrà aplicar una capa d’imprimació i, 
com a mínim, dues capes de pintura plàstica. 

 

PATOLOGIA 5: Esquerdes als murs de la caixa d’escala 
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Descripció de la lesió 

Al mur més curt que tanca la caixa d’escala es poden observar, al llarg de totes les 
plantes, esquerdes que potser arriben a afectar tot el seu gruix, perquè tenen un gruix igual o 
superior als 2mm. La majoria són en sentit vertical tot i que també n’hi ha d’obliqües. 

Causa de la patologia 

Aquests murs no només tenen la funció de tancar o suportar la trava de l’escala sinó 
que sobre ells es recolzen bigues principals i jàsseres. Es tracta, per tant, d’un nucli estructural 
de l’edifici que rep fortes tensions en diferents direccions. Tot això és la causa de l’originament 
de les esquerdes verticals que es poden apreciar.  

Per altra banda, les esquerdes oblíqües que hi ha deuen haver estat generades per 
assentaments diferencials en el terreny, cosa que provoca que es fonaments es vagin 
desplaçant lentament. 

La darrera raó pot ser una mala execució d’aquests paraments o que el morter no té 
una resistència que adequada a la de la fàbrica de maó, ja que la resistència del morter ha de 
ser superior a la meitat de la dels maons, però inferior a aquesta. 

Proposta d’intervenció 

Per a reparar les esquerdes caldria eliminar l’estucat superficial, col·locar testimonis de 
paletades de massilla de resines acríliques, mesurar el gruix de l’esquerda i escriure-ho 
juntament amb la data del dia. D’aquesta manera es pot comprovar si amb el pas del temps 
aquesta lesió s’accentua i només cal una solució immediata o bé és necessària una intervenció 
que actuï directament sobre la causa primària. En aquest cas, l’esquerda no sembla haver 
evolucionat, per tant, una reparació més immediata consistiria en  perforar parells de forats 
amb una taladradora de la mida de les grapes tenint en compte que aquests han de quedar 
formant un angle d’uns 45o amb el parament per aconseguir una cosida millor. Després 
s’injecta amb pistola, a lo llarg de l’esquerda, morter de reparació estructural i/o massilla 
selladora a base de resines acríliques (epoxi). A continuació es col·loquen les grapes que són 
varilles d’acer inoxidable doblegades de 6-10mm de diàmetre i la malla de fibra de vidre. Per 
acabar, només caldria tornar a reconstruir la superfície de les capes que han saltat. Si s’ha 
arribat fins l’enfoscat de morter de ciment i/o calç s’ha de tornar a esquerdejar amb morter de 
ciment i/o calç de dosificació 1(ciment):1(calç):3-6(sorra). Posteriorment s’haurà de revocar un 
altre cop amb morter de ciment i/o calç de dosificació 1(ciment):1(calç):6(sorra), estucar amb 
pasta de guix i, per últim, la capa de pintura o lliscat.  
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PATOLOGIA 6: Esquerda a la trobada de dues voltes d’escala 

 

Descripció de la lesió 

Es tracta d’una esquerda horitzontal d’almenys uns 5mm d’amplada i que es situa a la 
trobada entre les voltes del tram d’escala que va del primer pis no principal al segon. Com que 
és una esquerda i no una fissura segurament no es tracta d’una patologia superficial sinó que 
deu afectar a tot el gruix de l’element. 

Causa de la patologia 

 És força problable que la trava d’aquestes dues voltes fetes de maó de pla no estigui 
ben executada, n’hi hagi una que suporti més càrrega i estigui més tensionada que l’altra i 
aquesta sigui la raó per la qual han col·lapsat.      

Proposta d’intervenció 

 En aquest cas, com que l’esquerda és força ampla i té tota la pinta que podria créixer, 
seria convenient un altre tipus de reparació diferent que la habitual amb grapes i malla de 
repartiment. És a dir, es podria col·locar una pletina metàl·lica d’acer S-265JR d’1cm de gruix, 
longitudinalment, seguint la direcció de l’esquerda i clavada amb cargols cargols taladrats a 45o 
respecte del pla de la paret. D’aquesta manera exercirien una tensió just oposada a la existent.  
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PATOLOGIA 7: Lesions en els sostres de les tribunes del pis principal i el primer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció de la lesió 

En el sostre tant de la planta principal com de la primera es poden observar unes 
patologies que són primàries i unes altres de secundàries. Les primàries són les responsables 
del desenvolupament de les secundàries, sent les primeres la oxidació de les biguetes que 
suporten la llosana d’obra ceràmica i les segones el despreniment del material de revestiment 
del sostre.  

Causa de la patologia 

 Segurament, el fet que les bigues es trobin sense cap tipus d’impermeabilització i que 
la fusteria, que suposadament ha de protegir els elements interiors de possibles filtracions, es 
trobi molt deteriorada, ha causat la seva oxidació i també la seva corrosió. Per altra banda, 
això ha fet que aquestes augmentin de volum provocant que el revestiment del sostre s’hagi 
anat desprenent.  

Proposta d’intervenció 

En primer lloc, caldria canviar les fusteries que és l’origen del problema i després 
comprovar l’estat de degradació de les bigues. Si no només estan oxidades sino que també 
estan corrosionades, és a dir, perjudicades per l’interior, s’haurien de reforçar o directament  
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derribar-ho tot, ja que es tracta d’un element estructural. En canvi, si tansols estan oxidades, o 
sigui, degradades per la capa externa caldria polir-les, passivar-les i emprimar-les amb una 
capa protectora. El procés de passivació consisteix en crear una pel·lícula d’àcid nítric o cítric 
que protegeix l’acer del qual estan fets els perfils metàl·lics de l’oxígen de l’ambient exterior. 
Es pot aplicar en forma de gel diluït en aigua amb brotxa, després s’ha de deixar secar i 
s’aclareix. Posteriorment, se li han d’aplicar dues o tres capes de resina epoxi, vinílica, 
clorocautxú, bituminosa o acrílica. Finalment, ja només caldrà rascar per extreure la capa de 
revestiment superficial del sostre que s’està desprenent i aplicar-li dues o tres capes de 
pintura. 

 

PATOLOGIA 8: Degradació de les bigues de fusta del segon pis i despreniment estucat 

 

Descripció de la lesió 

Degradació de les bigues de fusta i despreniments del revestiment exterior del sostre i 
dels tancaments de les tribunes del segon pis. Per saber exactament l’estat de la fusta 
existeixen tres mètodes diferents: introduïr un punxó per conèixer la seva consistència 
interior, una broca per valorar la duresa i la resistència i un higròmetre per determinar la 
humitat relativa. També és important analitzar els possibles organismes que pugui haver-hi en 
els residus que es generin a partir de l’aplicació d’aquests mètodes. 

Causa de la patologia 

 Tant la degradació de les bigues de fusta com el despreniment de la capa externa de 
l’estucat són conseqüència de la humitat i infiltracions d’aigua des de l’exterior. També és 
possible que hagin estat causades per possibles fugues de les instal·lacions que passen per la  
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façana posterior, ja que just a l’altre costat hi ha els safareigs. A més a més, no sembla que les 
bigues estiguin impermeabilitzades, cosa que fa que hagin sigut més perjudicades. 

Proposta d’intervenció 

En primer lloc, caldria canviar les fusteries i, en realitat, també el tancament que dóna 
al exterior ja que no està gaire ben construït i és per on s’inflitra l’aigua i fa malbé les bigues i 
els estucats dels paraments. Per altra banda, per arreglar la lesió pròpiament seria necessari 
impermeabilitzar les bigues amb doble o triple capa de pintura asfáltica, ja que no presenten 
signes d’haver estat atacades per cap agent biòtic, ni haver estat afectades per sobreesforços 
mecànics, ni per cremades pel foc.  

 

PATOLOGIA 9: Lesions en la façana posterior de l’edifici 

 

Descripció de la lesió 

Deteriorament dels elements de tancament de les tribunes de les plantes principal, 
primera no principal i segona. No només falta revestiment, impermeabilització i i aïllament 
tèrmic en les zones cegues del parament sinó que les fusteries que són de fusta també es 
troben en mal estat i permeten la infiltració d’aigua. 

Causa de la patologia 

 La mala execució d’aquests elements del envolvent i el no tractament de les juntes 
amb la fusteria han causat que la humitat i el fred hagin pogut infiltrar-se fàcilment a través del 
tancament causant lesions en els elements de l’interior a més a més de condensacions. 
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Proposta d’intervenció 

Hi ha dues opcions: enderrocar el tancament i les fusteries i tornar-los a executar de 
nou correctament, o bé, afegir elements que millorin el comportarment higrotèrmic de la 
façana i canviar les finestres. De totes formes, caldria muntar una bastida paral·lela a la façana 
de tipus tubular i modular amb plataformes, baranes i diagonals entre molts d’altres elements 
correctament col·locats i seguint escrupulosament la normativa de seguretat i salut. 

Treballar sobre bastides representa un gran nombre de riscos dels quals els més greus 
són la caiguda a diferent nivell i el col·lapse de l’estructura. Per tant, s’han de seguir 
escrupulusament unes normes, elaborades pel INHST, tant de muntatge com d’ús establertes 
en aquest cas a la NTP-669 i la NTP-1015. Segons aquesta normativa la bastida ha d’estar 
formada per tubs d’al·lumini o d’acer inoxidable i no es poden barrejar peces de diferents 
fabricants. Per altra banda, les plataformes poden ser de fusta tractada, acer inoxidable, plàstic 
o al·lumini sempre que tinguin una resistència suficient (a l´ús que se li pretenen donar) i 
sobretot han de tenir una superfície antilliscant. Com tota la resta d’elements presents a l’obra 
ha de tenir els certificats de qualitat exigibles. 

Abans de començar el muntatge de la bastida, el responsable de la seguretat i salut de 
l’obra haurà de comprovar que tots els elements de la bastida es troben en bon estat i que 
aquesta disposa d’un certificat normalitzat. 

Els elements de la bastida han de complir amb unes dimensions determinades. En 
aquest cas la bastida la bastida a col·locar és de classe 5, és a dir, segons les anteriors NTP’s, 
suportaria una càrrega màxima repartida de fins a 4,5kN/m2 i una concentrada en 500mm 
x500mm de com a molt 3kN. Per tant, l’amplada de les plataformes hauria de ser de com a 
mínim 90cm, la seva longitud de 1,50m fins a 2,5m i l’alçada lliure mínima entre les superfícies 
de les plataformes ≥ 2m.  

Per altra banda, si la bastida es troba a una distància superior als 30cm de la façana, no 
només s’han de col·locar les proteccions perimetrals de seguretat per la cara interior de la 
mateixa, sinó també per l’exterior. Aquestes proteccions són baranes passamans a 100cm 
±5cm d’alçada des de la plataforma, un rodapeu a 15cm i una barana intermitja a uns 47cm de 
les altres dues.  

Tots els treballadors han d’haver estat formats en matèria de seguretat i estan obligats 
a seguir la Llei 31 de 1995, el Reial Decret 1215-1997 i un altre Reial Decret 1627-1997. A més a 
més, els que es dediquin al muntatge i al desmuntatge de bastides han d’utilitzar roba, botes i 
guants de seguretat, casc de polietilè i arnés. L’arnés ha de ser normalitzat i estar fixat a punts 
ferms de l’edificació però només és obligatori quan es treballi a una alçada igual o superior a 
2m i encara no hi hagin mesures de protecció col·lectiva que evitin el risc de caiguda.  

Després de muntar la bastida s’hauria d’aïllar tèrmicament l’interior per exemple amb 
una façana ventilada. En primer lloc, caldria arrebossar el mur amb ciment bord o “bastardo”  
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per crear una capa hidròfuga, és a dir, impermeabilitzant. No cal que sigui una làmina 
impermeable (d’oxiasfalt, bituminosa, acrílica o EPDM), ja que es tracta d’un tancament 
vertical i no una coberta. En segon lloc, es col·locaria una capa de 5cm de llana de roca com a 
aïllant clavat amb claus a la façana i utilitzant arandeles molt grosses. Posteriorment, es 
clavarien també a la façana els nexes d’unió que suportarien el pes de l’aplacat, que es 
muntaria en darrer lloc deixant entre 3-7cm de cambra d’aire.   

 

PATOLOGIA 10: Despreniments de la rasilla de l’ampit de coberta 

 
 

Descripció de la lesió 

Despreniment de les peces ceràmiques a la coronació de l’ampit de la façana a coberta 
que dóna al c/ Gaudí. 

 Causa de la patologia 

 És molt probable que la causa de la lesió sigui la combinació entre una dilatació 
tèrmica diferencial entre la rasilla i el formigó del muret i una escasa unió entre aquests dos 
elements. Sovint passa que el morter es col·loca a pellades i resulta una fixació insuficient. 

Proposta d’intervenció 

És convenient disposar dues capes contínues i suficientment gruixudes de ciment mixt 
1:2:6 amb una llana, deixant assecar la primera unes 4 hores i aplicant-hi després una altra 
havent prèviament humidificat el suport. A més a més, s’han de col·locar correctament, amb 
creuetes per assegurar una mínima separació entre les peces i procurant que quedin el més 
horitzontals possible utilitzant un nivell.  
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PATOLOGIA 11: Esquerda vertical a l’ampit de coberta 

 

Descripció de la lesió 

Esquerda vertical de més de 2mm de gruix al punt mig de l’ampit de la façana a 
coberta que dóna al c/ Gaudí. 

 Causa de la patologia 

 Aquest és el cas típic d’obertura vertical a la part superior de la façana menys dilatada. 
El pròpi pes de l’aparell d’aquesta més les càrregues que ha de suportar causa que aquesta, al 
llarg del temps, fletxi en el pla vertical i es produeixi l’esquerda. També podria ser 
conseqüència d’assentaments diferencials en el terreny que han desplaçat el fonament d’una 
o de les dues mitgeres cap avall. 

Proposta d’intervenció 

Per a reparar l’esquerda caldria eliminar l’estucat superficial, col·locar testimonis de 
paletades de massilla de resines acríliques, mesurar el gruix de l’esquerda i escriure-ho 
juntament amb la data del dia. D’aquesta manera es pot comprovar si amb el pas del temps 
aquesta lesió s’accentua i només cal una solució immediata o bé és necessària una intervenció 
que actuï directament sobre la causa primària. En aquest cas, l’esquerda no sembla haver 
evolucionat, per tant, una reparació més immediata consistiria en  perforar parells de forats 
amb una taladradora de la mida de les grapes tenint en compte que aquests han de quedar 
formant un angle d’uns 45o amb el parament per aconseguir una cosida millor. Després 
s’injecta amb pistola, a lo llarg de l’esquerda, morter de reparació estructural i/o massilla 
selladora a base de resines acríliques (epoxi). A continuació es col·loquen les grapes que són 
varilles d’acer inoxidable de 6-10mm de diàmetre i la malla de fibra de vidre. Per acabar,  
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només caldria tornar a revocar la superfície que n’ha quedat afectada amb morter mixt 
(“bastardo”), que és més flexible que de ciment sol.  

 

PATOLOGIA 12: Microorganismes vegetals sota el paviment de la coberta 

 

Descripció de la lesió 

Aparició de microorganismes vegetals sota el paviment de la coberta principal de 
l’edifici, a la zona més propera al pati de ventilació nord.  

 Causa de la patologia 

 La coberta està en ple contacte amb l’exterior i és l’element que ha de proporcionar 
més estanquitat a l’aigua tractant d’evaquar-la el més ràpidament possible. El fet que es tracti 
d’una coberta plana ho dificulta bastant, per la qual cosa també s’han de crear unes pendents 
que, per normativa, han de trobar-se dins del 1 i el 5%. A més a més, l’edifici es troba entre dos 
edificis més alts. Cosa que provoca que sigui una coberta sombrívola on no hi ha gaire corrent 
d’aire. Tot això afavoreix que es creï un ambient humit que, quan plou i l’aigua es queda 
estancada, es filtra a través de la capa de protecció de rasilla provocant una acumulació 
d’humitat intersticial entre els gruixos de materials de la coberta. Precisament, totes aquestes 
condicions són les més propícies per la generació de microorganismes vegetals com la molsa. 
En el cas que hi hagi una làmina impermeable asfàltica de més de 10 anys d’antiguitat és molt 
probable que s’hagi degradat amb aquesta humitat. Una altre causa possible és que la pendent 
sigui insuficient. 
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Proposta d’intervenció 

Per erradicar aquesta vegetació totalment i assegurar-se que no tornarà a aparèixer no 
només s’ha d’extreure l’arrel sino que caldria trobar font primària d’humitat que es troba 
entre les capes que composen la coberta. En el cas que no hi hagués ni làmina impermeable 
s’hauria de deconstruir tot fins a l’encadellat, mirant si aquest també està afectat. Llavors 
caldria col·locar una nova làmina impermeable sota una de protecció de geotextil de fibra de 
vidre de 200g/m2. A sobre, una capa de morter adhesiu cola i al damunt de tot les de rasilla. 
Finalment, per tal d’otorgar més impermeabilitat a la coberta, es pot aplicar una capa de 
pintura de clorocautxú. 

 

PATOLOGIA 13: Esquerda a la finestra dreta de la 3a planta 

 

Descripció de la lesió 

Esquerda vertical de 3mm o més de gruix al trenca-aigües de la finestra dreta a la 
façana posterior de la 3a planta.  
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Causa de la patologia 

Aquesta esquerda obliqua marca clarament un semiarc de descàrrega originat per un 
assentament diferencial dels fonaments de l’edifici, és a dir, la seva part dreta s’ha desplaçat 
cap avall respecte de l’esquerra, observant-ho des de davant de la façana posterior. D’altra 
banda, es pot comprovar que el morter no ha aportat la coherència que s’esperava ja que 
l’esquerda segueix la junta de la fàbrica. La resistència del morter ha de tenir un valor superior 
a la meitat de la de l’obra ceràmica però inferior a aquesta. 

Proposta d’intervenció 

Per a reparar l’esquerda caldria col·locar testimonis de paletades de massilla de resines 
acríliques, mesurar el gruix de l’esquerda i escriure-ho juntament amb la data del dia. 
D’aquesta manera es pot comprovar si amb el pas del temps aquesta lesió s’accentua i només 
cal una solució immediata o bé és necessària una intervenció que actuï directament sobre la 
causa primària. En aquest cas, l’esquerda no sembla haver evolucionat, per tant, una reparació 
més immediata consistiria en  perforar parells de forats amb una taladradora de la mida de les 
grapes tenint en compte que aquests han de quedar formant un angle d’uns 45o amb el 
parament per aconseguir una cosida millor. Després s’injecta amb pistola, a lo llarg de 
l’esquerda, morter de reparació estructural i/o massilla selladora a base de resines acríliques 
(epoxi). A continuació es col·loquen les grapes que són varilles d’acer inoxidable de 6-10mm de 
diàmetre i la malla de fibra de vidre. 

 

PATOLOGIA 14: Esquerda a la cantonada de la finestra esquerra de la 3a planta 
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Descripció de la lesió 

Esquerda vertical d’almenys 3mm de gruix a la cantonada inferior de la finestra 
esquerra de la 3a planta.  

 Causa de la patologia 

 Aquesta esquerda sembla tenir la mateixa causa que l’anterior, o sigui, per 
assentaments diferencials dels fonaments en el terreny. No obstant, és més vertical, 
segurament perquè està més allunyada de l’assentament i, per tant, forma un semiarc de 
descàrrega que té un radi superior al de l’esquerda de l’anterior fotografia. 

Proposta d’intervenció 

La seva reparació podria seguir un procés exactament igual al de la última patologia, és 
a dir, mitjançant la injecció de morter mixt de reparació i/o massilla selladora a base de resines 
acríliques (epoxi) i la introducció de grapes d’acer de 6mm de diàmetre i malla de fibra de 
vidre. 

 

PATOLOGIA 15: Esquerda a dalt d’una porta de la façana posterior del segon pis 
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Descripció de la lesió 

Esquerda obliqua d’almenys 3mm de gruix a la part de la façana superior d’una porta 
del segon pis.   

 Causa de la patologia 

 La direcció d’aquest semiarc de descàrrega indica el mateix que en l’anterior cas, és a 
dir, que el terreny sobre el qual es troba l’edifici té assentaments diferencials.  

Proposta d’intervenció 

La seva reparació podria seguir un procés exactament igual al de la última patologia, és 
a dir, mitjançant la injecció de morter mixt de reparació i/o massilla selladora a base de resines 
acríliques (epoxi) i la introducció de grapes d’acer i malla de fibra de vidre. Tot i que, el 
diàmetre de les varilles podria ser de 8mm perquè l’esquerda sembla ser una mica més ampla. 

 

PATOLOGIA 16: Esquerda obliqua al empotrament d’una biga a la façana posterior 
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Descripció de la lesió 

Esquerda obliqua d’almenys 2mm de gruix que passa per l’empotrament d’una biga 
metàl·lica de l’estructura de la tribuna del 1er pis.  

 Causa de la patologia 

 La direcció d’aquest semiarc de descàrrega també indica el mateix que en l’anterior 
cas, és a dir, que el terreny sobre el qual es troba l’edifici té assentaments diferencials.  

Proposta d’intervenció 

La seva reparació podria seguir un procés exactament igual al de les anteriors 
equerdes, és a dir, mitjançant la injecció de morter mixt de reparació i/o massilla selladora a 
base de resines acríliques (epoxi) i la introducció de grapes d’acer i malla de fibra de vidre. Tot i 
que, el diàmetre de les varilles podria ser de 6mm perquè l’esquerda sembla ser una mica més 
estreta. 

 

PATOLOGIA 17: Esquerda a la trobada entre la façana posterior i la mitjanera de 
l’edifici col·lindant 

 

Descripció de la lesió 

Esquerda a la trobada entre la façana posterior de l’edifici (esquerra) i la mitjanera de 
l’edifici que es troba a la mateixa Av. Gaudí, 83 (dreta) i que es va construïr dos anys després.   
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 Causa de la patologia 

 Com que es va construir després, no hi ha trava entre els dos murs. Només que hi hagi 
un petit assentament diferencial dels dos edificis aquests tendeixen a desolidaritzar-se 
provocant aquesta esquerda. Per altra banda, durant l’obra s’han provocat alguns 
desperfectes que cal reparar.  

Proposta d’intervenció 

Una possible solució seria la col·locació d’una pletina d’acer S275JR, d’1cm de gruix, en 
forma de “L”, paral·lela a la l’esquerda, fixada als dos murs mitjançant cargols taladrats a 45o 
respecte del pla de la paret. D’aquesta manera exercirien una tensió just oposada a la existent.   

 

QUADRE RESUM PATOLOGIES 

Núm. SUBSISTEMA 
CONSTRUCTIU LOCALITZACIÓ LESIÓ GRAVETAT 

URGÈNCIA 
DE 

L’ACTUACIÓ 

RISC PER 
A LES 

PERSONES 

1 Façana 
principal 

Arc porta 
principal 

Esquerda 
horitzontal Lleu Poca Petit 

2 Façana 
principal 

Llosa balcó 
planta ppal. 

Esquerdes 
horitzontals Lleu Poca Petit 

3 Façana 
principal 

Llosa balcons 
plantes no 

ppals. 
Despreniments Lleu Poca Petit 

4 Caixa d’escala Tram PB-
p.ppal. 

Humitats i 
eflorescències Greu Poca Petit 

5 Caixa d’escala Trams p.ppal.-
1er i 1er-2n 

Esquerdes 
verticals Greu Poca Petit 

6 Caixa d’escala Trobada 
voltes d’escala 

Esquerda 
horitzontal Greu Molta Gran 

7 Sostres 
tribunes p.ppal. i 1er Oxidació bigues Greu Molta Gran 

8 Sostres 
tribunes 2n pis Degradació 

bigues de fusta Greu Molta Gran 

9 Façana 
posterior 

p.ppal, 1er i 
2n 

Lesions elements 
de tancament Greu Molta Petit 

10 Coberta ampit c/Gaudí Despreniments 
rasilla Greu Molta Gran 

11 Coberta ampit c/Gaudí Esquerda vertical Lleu Poca Petit 
12 Coberta Paviment Microorganismes Lleu Poca Petit 
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7 – MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
 

AGENTS 
Promotor: Hidramapa S.A. 
Projectista: Arquitecte Tècnic: Ángel Luis Martínez Paniagua  
Contratista principal: Rehabilitació d’Edificis Segur, S.L. 
 

INFORMACIÓ PRÈVIA 
Antecedents i condicionants de partida: s’ha anat al Arxiu Municipal Contemporani de 
Barcelona però no s’ha trobat projecte original, tansols els documents d’una reforma a un dels 
locals que afectava a una escala particular interior. 
Dades de l’emplaçament: Av. Gaudí, núm. 85, pertany al districte de l’Eixample de Barcelona. 
Entorn físic: edifici entre mitjaneres, en sòl urbà consolidat i en zona de densificació urbana 
intensiva. 
Normativa urbanística: Pla General Metropolità de Barcelona i altres Ordenances 
Metropolitanes d’Edificació i Rehabilitació.  
 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
Descripció general de l’edifici: edifici plurifamiliar entre mitgeres i amb accés per l'Avinguda 
Gaudí, núm. 85. El tipus de propietat és vertical. Construït al 1928, l’edifici té una antiguitat 
aproximada de 87 anys. 
Programa de necessitats: està composat per planta baixa (on hi ha el vestíbul d’entrada i dos 
locals comercials) i tres plantes pis. Tant a la planta principal com a la primera hi ha dos 
habitatges, mentre que a la segona només n’hi ha un. 
Ús característic de l’edifici: edifici plurifamiliar d’habitatges i locals a planta baixa entre 
mitgeres. 
Relació amb l’entorn: façana principal a l'avinguda Gaudí, núm. 85, limitant al fons amb el pati 
posterior dels edificis del carrer Sant Antoni Maria Claret, núm. 210. A la dreta limita amb el 
núm. 83 i per l'esquerra amb el núm. 87 de l’Av. Gaudí. 
Descripció de la geometria de l’edifici: segons les dades cadastrals la superfície construïda és 
de 592m2 en un solar de 151m2. Tenint en compte que està format per 5 plantes i la baixa té 
una alçada aproximada de 4m, la resta de 3m i la cambra d’aire de la coberta uns 50cm, 
l’edifici pot tenir més o menys un volum d’uns 1885m3.  
Normativa: compleix amb la normativa de Ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona, del 
marzo de 2004 y vigente desde el 1 de enero de 2005 sobre Obras menores.  
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8 – MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
 A partir d’una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici s’han detectat algunes 
patologies i lesions la reparació de les quals es descriurà durant aquest projecte. A continuació 
s’especificaran els medis auxiliars i la maquinària necessària per a portar a terme la 
rehabilitació de l’edfici. 

 

 MAQUINÀRIA D’OBRA 

- Camió-grua: imatge de l’esquerra. 
- Polipast elevador de politja o maquinillo elevador: imatge del mig. 
- Martell trencador elèctric: imatge de la dreta. 
- Altres eines bàsiques d’obra: llana, fratàs, regle, nivell, cubs, batidora, taladro portàtil, 

formigonera, serra radial, etc. 

 

Camió-grua     Polipast elevador  Martell trencador 

 

 MITJANS AUXILIARS 

Bastida tubular 

Hi ha bastanta normativa que regularitza aquest tipus de bastida: NTP-669, NTP-1015 i 
les UNE-EN-12810 i 12811. Haurà de muntar-se sota la supervisió d’una persona competent 
que comprovi el bon estat d’aquesta, estar suportada sobre una base sòlida, preparada 
adequadament i anclada correctament a façana. 

Durant el muntatge i el desmuntatge, quan els treballs s’efectuin a més de 2m 
d’alçada, els operaris hauran d’utilitzar cinturó de seguretat de subjecció homologat amb 
dispositiu anticaiguda, a més de la resta d’equips de protecció individual. 

També haurà de disposar de creus de sant Andreu pels dos costats. Quan la bastida 
superi els 2m d’alçada haurà d’haver-hi proteccions que seran baranes passamans a 100cm  
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±5cm d’alçada des de la plataforma, un rodapeu a 15cm i una barana intermitja a uns 47cm de 
les altres dues. 

Si la bastida es troba a una distància superior als 30cm de la façana, no només s’han de 
col·locar les proteccions perimetrals de seguretat per la cara exterior de la mateixa, sinó també 
per l’interior. 

En aquest cas la bastida la bastida a col·locar és de classe 5, és a dir, segons les 
anteriors NTP’s, suportaria una càrrega màxima repartida de fins a 4,5kN/m2 i una concentrada 
en 500mm x500mm de com a molt 3kN. Per tant, l’amplada de les plataformes hauria de ser 
de com a mínim 90cm, la seva longitud de 1,50m fins a 2,5m i l’alçada lliure mínima entre les 
superfícies de les plataformes ≥ 2m. 

Per altra banda, haurà d’haver-hi accés desde tots els nivells de treball i la comunicació 
entre les diferents plataformes s’ha de fer per escales prefabricades integrades a la bastida. 
També haurà d’anar coberta per una malla de fil de poliamida per l’exterior. 

En tot moment s’han de mantenir les superfícies de treball netes i ordenades.  

 
Bastides sobre borriquetes 
Haurà de seguir la normativa NTP-202, segons la qual les plataformes que normalment 

són tablons de fusta no podran tenir un espessor menor a 7,5cm, una amplada igual o superior 
a 0,60m, una llargada mínima de 4m i una separació entre suports de 3,60m. Quan el risc de 
caiguda sigui superior als 2m hauran de disposar de passamans, protecció intermedia i 
rodapeu. A partir dels 6m no es podrà utilitzar aquest tipus de bastida. 

 
Escales de mà 
Hauran de tenir suports antilliscament i s’han de col·locar sobrepassant 1m l’alçada a 

salvar i amb una separació de la base respecte la paret d’1/4 de la seva llargada.  

 

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR A L’OBRA 

Pla d’implantació a l’obra 
Per poder evaquar la runa que es genera i el suministre de materials, productes, eines i 

equipaments a peu de la façana posterior i a coberta, que és on es desenvolupa la majoria de 
l’obra, cal el muntatge d’una bastida a la façana davantera. Això és perquè a través de 
l’interior dels pisos no es pot passar tot i l’edifici no té ascensor. 

L’acopi de material es realitzarà a coberta ja que no se li dóna cap ús i hi cap tot. 
El transport de material pels diferents nivells de les bastides es fa mitjançant una 

corriola (una corda penjada d’una politja al nivell superior i amb un ganxo a un dels extrems). 
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Generalitats 
Durant l’obra 
Es mantindrà en tot moment l’obra en estat de neteja i ordre, cosa que implica la 

retirada regular almenys setmanalment de les runes i ordenar el material en ús. De forma 
immediata amb una repassada diària seran retirats de l’obra tots els embalatges i restes de 
material d’obra o auxiliars pròxims als marges dels forjats, terrasses, cobertes o qualsevol àrea 
en la que pugui existir el risc de caiguda a diferent nivell. Per a donar el vistiplau a qualsevol 
part de l’obra serà imprescindible que en el moment de la inspecció aquesta estigui neta i 
correctament il·luminada. 

Al finalitzar l’obra 
Es procedirà a la recepció d’obra provisional en estat de neteja. Tots els espais on no 

existeixi suficient llum natural seran il·luminats artificialment per poder inspeccionar 
detalladament els acabats i elements constructius finalitzats. No existiran restes de materials 
fora de la ubicació prevista per al seu acopi, ni en patis interiors ni exteriors. S’hauran de 
reparar tots els elements que hagin estat deteriorats a causa del procés de construcció i 
hauran de ser substituits aquells la reparació dels quals sigui considerada com a insuficient per 
la Direcció Facultativa. No existiran taques sobre els paraments o elements. La neteja final 
comprendrà el rascat de les restes adherides, la neteja de paviments ceràmics o petris i de 
enllumenats, vidres i fusteries. 

 
Bastida i treballs verticals 
Per a la realització dels treballs a la façana posterior es procedirà al muntatge d’una 

bastida tubular tipus MECANOTUBO de 0,70m d’amplada mínima, per a utilitzar-lo com a 
plataforma de treball i acopi de material. La bastida estarà perfectament arriostrada, complirà 
amb totes les mesures de seguretat segons la normativa vigent anomenada amb anterioritat i 
disposarà d’una protecció adequada per al pas de vianants. 

Per a l’extracció del revestiment existent en el lateral de la façana posterior mitjanera 
amb l’edifici del c/ Sant Antoni Maria Claret, 210, es contempla realitzar-lo mitjançant treballs 
verticals. Per això es complirà amb tot l’establert en el RD 2177/2004:  

- Obligació d’utilitzar dues cordes com a mínim, amb subjecció independent (una de 
treball i una altra de seguritat). En circumstàncies excepcionals es permetrà l’ús d’una 
única corda. 

- S’entregaran arnesos als treballadors conectats a la corda de seguretat o línea de vida. 
- La corda de treball disposarà de mecanismes d’ascens i descens, així com un sistema 

de bloqueig automàtic antiretràctil. 
- Les eines i accessoris han d’estar ben subjectes a l’arnès, seient del treballador o a 

altres mitjans adequats.  
- Es preveuran mesures per socórrer al treballador en cas d’emergència. 
- Els treballadors hauran de disposar de la formació adequada i específica així com un 

títol especial per a aquest tipus de treballs. 
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Zones d’actuació 
 
 

   Actuació a la façana posterior: 174, 59m2 

   Actuació a la coberta: 70,77m2 

   Actuació a la caixa d’escala: 24,11m2 
 
 

 
 

Actuacions a la façana posterior 
 
Actuacions prèvies 
 
Es realitzaran les actuacions prèvies necessàries per a portar a terme la rehabilitació de 

la façana posterior. Aquestes actuacions consisteixen en l’extracció dels estenedors, la 
desconnexió de les calderes i instal·lacions, el desmuntatge de la placa de policarbonat que 
està col·locada com a sostre de la tribuna de la segona planta i el desmuntatge dels aparells 
d’aire acondicionat. Una vegada estigui alliberada la façana d’elements auxiliars es 
desmuntaran les fusteries i es procedirà a derribar les fulles exteriors que composen el 
tancament de la façana posterior. 
 

Extraccions i enderrocaments 
 
Es complirà amb allò establert en el RD 105/2008 i el Decret 89/2010 sobre el 

tractament dels residus a la construcció. Els residus resultants seran destinats a una planta de 
reciclatge especialitzada o seran reutilitzats a l’obra com a mesura d’estalvi energètic. 
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En deixar els balcons al descobert s’extreurà el 

paviment així com totes les de les quals es composen els 
voladius per a poder derrivar les lloses d’obra fins a deixar 
les bigues existents sense cap tipus de càrrega. En aquest 
capítol també es contempla la extracció dels residus 
generats pel sanejament del revestiment dels laterals de 
la façana posterior i per damunt de la segona planta. 
L’aplicació de revestiments incloses pintures sobre 
paraments existents, revestits de qualsevol material, 
requereixen en general el repicat i extracció de les capes 
existents, exceptuant les zones que d’acord amb el criteri 
de la Direcció Facultativa presentin garanties de 
durabilitat suficients. 

En les zones on es detectin despreniments i 
fissures del revestiment es procedirà a l’extracció de les 
zones més degradades. Una vegada extretes es procedirà 
a la neteja d’aquestes eliminant residus, pintura despresa, 
morter i qualsevol altre material que dificulti l’adherència 
del nou revestiment. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIONS INICIALS DE 
LA FAÇANA POSTERIOR 
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Procés reconstructiu de les lloses dels balcons de la planta principal i la 1a 

Amb les bigues metàl·liques vistes es realitzarà una neteja manual de les capes d’òxid 
existents mitjançant raspall de púes d’ acer, fins a eliminar les capes de corrosió. S’aplicarà 
sobre la totalitat de la superfície visible de les bigues dues capes d’agent inhibidor.  

 Es construiran noves lloses d'obra compostes per un encadellat de supermaons de 
forat simple de 50x20x4cm, recolzats sobre l’ala inferior de les bigues IPN-100 existents i units 
per un morter de ciment Pòrtland d’alta resistència. Per altra banda, es clavaran a la paret 
portant barres d’acer amb tac químic cada 20cm, paral·leles a les bigues i perpendiculars als 
supermaons. Després es col·loca el mallazo de 6mm de diàmetre amb separacions de 15cm i es 
recobreixen totes les armadures amb epoxi. Llavors es munten els panells de fusta que 
serviran com a encofrat lateral i, a sota, un tauló allargat en el perímetre de la llosa que 
serveixi per a després poder realitzar el cèrcol de vora. Per fixar l’encofrat i que no es mogui de 
lloc s’utilitzen cargols d’estrènyer o “sargentos”. 

Una vegada fet tot l’especificat anteriorment, s’aboca un formigó fluïd HA-25/F/20/IIb 
especial per a soleres i grans recrescuts i amb un temps de fraguat aproximat de 4 hores. Per a 
obtenir una massa totalment homogènia s’ha de mesclar amb 5,5L d’aigua per cada 25kg que 
és el que porta cada sac. Per tal que quedi el més llis i nivelat possible s’utilitzen un regle i una 
llana. 

Finalment, per a l’execució de l’acabat de les lloses s’abocarà un morter de ciment 
adhesiu cola impermeabilitzant per rebre les peces de gres porcelànic. Per a garantir una bona 
escorrentia de l’aigua que pugui arribar-hi es regularitzarà la superfície de morter abans de 
col·locar el paviment ceràmic creant una pendent d’un 2%. Després s’abocarà la borada 
flexible. 

 

Procés reconstructiu de les lloses dels balcons de 2a planta 

Les bigues que constitueixen l’estructura portant dels balcons de la segona planta no 
són metàl·liques sino que són de fusta. Per tant, el procés constructiu serà una mica diferent. 

En primer lloc, s'extrauran les bigues de fusta existents sanejant les cavitats restants i 
es col·locaran nous perfils metàl·lics IPE 100 encastats en el parament. Es reforçarà el seu 
encastament mitjançant una platabanda intercalada, soldada als perfils i fixada a l'obra 
mitjançant perns d'acer galvanitzat de ø14 i tac químic de resina epoxi. 

 Posteriorment, es construirà una nova llosa seguint el procés constructiu explicat 
anteriorment per als pisos principal i primer. 
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PROCÉS 
RECONSTRUCTIU 

LLOSES BALCONS DE 
BIGUES METÀL·LIQUES 

(P.PPAL. I 1ER PIS) 
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LLOSES BALCONS DE 
BIGUES METÀL·LIQUES 

(P.PPAL. I 1ER PIS) 
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Col·locació de la fusteria 

Un cop finalitzats els treballs anteriorment descrits, es col·locarà la nova fusteria amb 
trencament de pont tèrmic a la planta principal, la primera i la segona. Aquesta fusteria estarà 
formada per una estructura de perfileria oculta amb dos panells fixats a la part superior i 
inferior de la finestra. Aquesta serà practicable de dues fulles amb un vidre amb càmera de 
4/10/3+3 esmaltades amb esmalt setinat del color determinat en l’estudi cromàtic, ja que al 
tractar-se d’un edifici catalogat per Patrimoni s’han de conservar les tonalitats i alguns 
elements originals com, per exemple, les baranes. A la planta segona es col·locarà una finestra 
batent amb trencament de pont tèrmic, perfileria oculta i vidre amb càmera de 4/10/4. 
Aquestes finestres compleixen amb el que són les millores d’eficiència energètica amb una 
UMlim = 3,43 W/m2·K i una permeabilitat de l'aire de buits < 27 m3/h·m2. 
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Alçat estat final de la façana posterior 

 

Rehabilitació de la coberta 

Durant la primera inspecció visual de l’edifici es va observar que en algunes zones del 
paviment de la coberta properes al pati de llums nord hi havia molsa. Aquest tipus de 
microorganismes vegetals neixen en ambients humits, ombrívols on no hi ha corrent d’aire 
com és el cas, ja que es troba entre dos edificis més alts.  

 La coberta està en ple contacte amb l’exterior i és l’element que ha de proporcionar 
més estanquitat a l’aigua, tractant d’evaquar-la el més ràpidament possible. El fet que es tracti 
d’una coberta plana ho dificulta bastant, per la qual cosa també s’han de crear unes pendents 
que, per normativa, han de trobar-se dins del 1 i el 5%. Una pendent insuficient afavoreix 
l’estancament de l’aigua que, si a més a més, es troba a la ombra i on no hi passa el vent, no 
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s’evapora. D’aquesta manera és com es filtra a través de les capes de la coberta provocant 
humitats intersticials que degraden els materials dels quals es composa una coberta, 
especialment les làmines impermeables asfàltiques, que no tenen una durabilitat gaire 
superior als 10 anys.  

Per erradicar aquesta vegetació totalment i assegurar-se que no tornarà a aparèixer no 
només s’ha d’extreure l’arrel sino que cal centrar-se en la causa primària que és la humitat que 
es troba entre les capes que composen la coberta. En el cas que no hi hagués ni làmina 
impermeable s’hauria de deconstruir tot fins a l’encadellat, mirant si aquest també està 
afectat. Llavors caldria col·locar-ne una, sota una de protecció de geotextil de fibra de vidre de 
200g/m2. A sobre, una primera capa de rasilla comuna 28x14cm agafada amb morter asfàltic i, 
al damunt de tot, una segona de rasilla amb acabat pulit amorterada amb morter mixt 1:2:10. 
Aquestes dues han s’han de col·locar a trencajunts per dificultar la filtració de l’aigua. 

 

Secció de la trobada de la coberta amb la façana davantera 

En el cas que la pendent sigui insuficient es planteja un nou disseny de coberta, en el 
qual les pendents canalitzen l’aigua fins a tres boneres, ja que per a superfícies inferiors als 
100m2 s’han de col·locar almenys 2 segons la taula 4.6 del CTE-DB HS-5. No obstant, a la part 
de la coberta que tanca el tercer pis té una superfície de 20,52m2 només n’hi ha una i ja és 
suficient. Les boneres han de situar-se a una distància igual o superior als 0,5m de les  

1 – Doble capa de rasilla 28x14cm col·locada a trencajunts 
agafada amb morter mixt 1:2:8, revestida amb pintura de 
clorocautxú. 

2 – Morter de ciment asfàltic impermeabilitzant 

3 – Làmina separadora geotextil antipunxonament de 
200g/m2 

4 – Làmina impermeable bituminosa o d’oxiasfalt adherida 

5 – Peces d’encadellat ceràmic 50x30x4cm 

6  - Mestra de morter mixt de ciment i calç per a formació 
de pendents (entre 1% - 5%) 

7 – Envanets de sostremort fets de totxana de 
28x12,5x9cm, recolzats sobre la bigueta d’acer 

8 – Plaques d’aïllant tèrmic de fibres de fusta de 4cm 
d’espessor  

9 – Bigueta d’acer IPN-100 

10 – Peces ceràmiques trenca-aïgues amb goteró  

11 – Ampit de coberta de maó calat o perforat 28x14x7cm 

12 – Rasilla ceràmica per creació de minvell 

13 – Reixeta de ventilació de la cambra d’aire 
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cantonades i a 5m dels baixants d’aigües pluvials, que ha de ser diferent que el de residuals. El 
material del qual estan fetes pot ser PVC rígid, acer, EPDM o goma termoplàstica. És important 
que les seves tapetes vagin per sobre de l’encadellat però per sota de la làmina impermeable 
perquè no es produeixin interrupcions que trenquin l’estanquitat del sistema.  

 

Planta cobertes amb pendents i situació de boneres 

Per altra banda, hi ha altres lesions a mencionar com, per exemple, la desolidarització 
de les peces de coronació de l’ampit de coberta. En primer lloc, cal col·locar una malla 
mosquitera per evitar que caiguin al carrer, on circulen vianants. Després ja es poden retirar 
totes les peces i col·locar-ne de noves amb goteró, morter mixt de dossificació 1:2:8, utiltizant 
nivell i creuetes per formar les juntes entre peces i la beurada amb morter de ciment de 
polímers hidròfugs. 

 Una altra lesió que hi ha és una esquerda vertical de 2mm de gruix, al punt mig de 
l’ampit de la façana davantera. Aquest és el cas típic d’obertura vertical a la part superior de la 
façana menys dilatada. El pròpi pes de l’aparell d’aquesta més les càrregues que ha de 
suportar causa que aquesta, al llarg del temps, fletxi en el pla vertical i es produeixi l’esquerda. 
També podria ser conseqüència d’assentaments diferencials en el terreny que han desplaçat el 
fonament d’una o de les dues mitgeres. 

Per a reparar l’esquerda caldria eliminar l’estucat superficial, col·locar testimonis de 
paletades de massilla de resines acríliques, mesurar el gruix de l’esquerda i escriure-ho 
juntament amb la data del dia. D’aquesta manera es pot comprovar si amb el pas del temps 
aquesta lesió s’accentua i només cal una solució immediata o bé és necessària una intervenció  
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que actuï directament sobre la causa primària. En aquest cas, l’esquerda no sembla haver 
evolucionat, per tant, una reparació més immediata consistiria en  perforar parells de forats 
amb una taladradora de la mida de les grapes tenint en compte que aquests han de quedar 
formant un angle d’uns 45o amb el parament per aconseguir una cosida millor. Després 
s’injecta amb pistola, a lo llarg de l’esquerda, morter de reparació estructural i/o massilla 
selladora a base de resines acríliques (epoxi). A continuació es col·loquen les grapes que són 
varilles d’acer inoxidable de 6-10mm de diàmetre i la malla de fibra de vidre. Per acabar, 
només caldria tornar a revocar la superfície que n’ha quedat afectada amb morter mixt 
(“bastardo”), que és més flexible que de ciment sol.  
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9 – AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 
  
 Utilitzarem la base de dades del iTeC que, per a obtenir el preu d’execució material, 
considera que els costos indirectes representen aproximadament un 17% sobre els directes. 
Per altra banda, per a obtenir el pressupost de contratació (import final sense IVA), se suposa 
que els gastos generals són d’un 13% i un 6% el benefici industrial sobre el preu d’execució 
material. Els amidaments que no estan desenvolupats és perquè s’han mesurat sobre plànol o 
a la obra. Els preus són considerant que la rehabilitació es porta a terme al gener de 2016 . 
 
 TREBALLS PREVIS I D’IMPLANTACIÓ 

DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ UD'S
PREU 

UNITARI
IMPORT

IMPLANTACIONS D'OBRA (€/UD) (€)
Bastides

174,59 m2 8,85     1.545,12 € 

28 m2 8,85         247,80 € 

174,59 m2
0,14 x 150 
dies = 21

    3.666,39 € 

28 m2
0,14 x 150 
dies = 21

        588,00 € 

Muntatge i  desmunta tge de ba sti da  
tubula r metàl ·l i ca  fi xa forma da  per 

ba sti ments  de 70 cm i  a lçà ria  <= 200 
cm, amb bases  regula bles , tubs  
tra vessers , tubs  de tra va ment, 

pl ata formes  de treba l l  d'a mplà ri a 
com a  mínim de 60 cm, esca les  

d'accés , baranes  lateral s , sòcols  i  
xarxa de protecci ó de pol iamida, 
col ·l ocada a  tota  la  cara exterior i  
amarra dors  cada 20 m2 de fa ça na , 

inclosos  tots  el s  e lements  de 
senyal i tza ci ó norma l i tzats  i  e l  

transport amb un recorregut tota l  
mà xi m de 20 km

Amortitza ció dià ri a de bas tida 
tubul ar metà l ·l i ca fixa, forma da  per 

bas timents  de 70 cm d'amplària  i  
a l çà ri a <= 200 cm, amb bases  

regul ables , tubs  travess ers , tubs  de 
travament, pla ta formes  de treba l l  
d'a mplà ri a com a  mínim de 60 cm, 
esca les  d'a ccés , bara nes  l atera ls , 

sòcol s  i  xa rxa de protecci ó de 
pol ia mi da  col ·loca da  a tota l a  ca ra  
exterior i  a ma rradors  cada 20 m2 de 

façana, i ncl osos  tots  e ls  elements  de 
senya l ització normal itza ts
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DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ UD'S
PREU 

UNITARI
IMPORT

PROTECCIONS COL·LECTIVES
Protecció col·lectiva amb xarxa 

entre sostres
Protecció col ·lecti va  verti ca l  
d'obertures  amb xa rxa  per a  

protecci ons  superfi cia ls  contra  
cai gudes , de fi l  trena t de pol ia mida 

no regenera da , de tenaci ta t a lta, de 4 
mm de di àmetre, 80x80 mm de pas  de 
mal la , corda  peri metral  de pol i ami da  

de 12 mm de dià metre nua da  a  la  
xa rxa , fi xa da  a mb fl ei x i  cla us  

d'i mpacte i  amb el  desmuntatge 
incl òs

120,53 m2 21,08     2.540,77 € 

CATES D'INSPECCIÓ
Cates en revestiments

Cata en revesti ment de guix per a 
inspecció de di ferents  capes  i  
materia l  de base, a mb mi tja ns  

ma nual s

2 - 15,85 31,70 €         

Treballs d'inspecció i informació 
per a restauració d'elements amb 

valor artístic

Estudi  de l 'esta t i  extens ió de l es  
pintures  mural s  mi tja nça nt un 

nombre aproximat de 2 ca tes  de 
10x10 cm de di mens ió promig, per m2 

de superfície  de pintura, amb 
l 'el iminació de l es  ca pes  prèvi es  a l a 
ca pa  pi ctòri ca , a mb mi tja ns  ma nua ls , 

reti ra da  de la  runa i  neteja final . 
Grau de difi cul ta t mitjà. Treba l l s  a 

efectua r per personal  aprovat 
prèvia ment per la  di recci ó faculta ti va

2 - 38,87 77,74 €         

TOTAL = 8.697,52 €   
 

 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ UD'S
PREU 

UNITARI
IMPORT

ENDERROCS, ARRENCADES, 
REPICATS I DESMUNTATGES

Desmuntatges i enderrocs de 
tancaments i divisòries

Enderroc de pa redó de ceràmica 10 
cm de grui x, amb mi tja ns  manual s  i  

càrrega ma nual  de runa sobre cami ó 
o conteni dor

72,31 m2 9,24        668,14 € 
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DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ UD'S
PREU 

UNITARI
IMPORT

Desmuntatges i arrencades de 
paviments i soleres

Enderroc de solera  d'obra , amb 
compres sor i  càrrega  manua l  de runa 

s obre cami ó o conteni dor

6,11 + 8,21 + 
7,21x2 = 28,74 m2 22,68         651,82 € 

Desmuntatge de paviment de rajola  
ceràmica fet per restaurador, amb 

mi tjans  manua l s , numeració, neteja  i  
apl ec del  materi al  per a l a seva  

reuti l i tzació i  càrrega manua l  de runa  
sobre camió o contenidor, amb grau 

de di fi cul ta t mi tjà

6,11 + 8,21 + 
7,21x2 = 

28,74 
m2 72,92      2.095,72 € 

Desmuntatges, arrencades i 
demolicions d'elements de 

seguretat, protecció i 
senyalització

Arrencada  de barana  metà l ·l ica  de 90 
a 110 cm d'al çària , amb mitjans  

manua ls  i  càrrega manual  sobre 
cami ó o conteni dor

8,21 + 
7,21x2 = 

22,63 
m 8,78         198,69 € 

Desmuntatges i arrencades 
d'envidraments

Arrencada  de vi dre amb mi tjans  
manua ls  i  càrrega  manual  de runa  

sobre camió o conteni dor

4,49 + 5,94 
+15,22 + 15,7 + 

0,665x2 = 
42,68

m2 8,57         365,77 € 

Desmuntatges i arrencades 
d'instal·lacions de climatització, 
calefacció i ventilació mecànica

Desmuntatge de ca ldera  mi xta , amb 
mitjans  manua ls  i  apl ec per a  

posteri or aprofitament
6 - 30,35         182,10 € 

Desmuntatges i arrencades 
d'instal·lacions d'enllumenat

Desmuntatge de l lumenera 
superficia l , amb mitjans  manual s , 

aplec de materi al s  per a  la  seva 
reuti l i tzaci ó i  càrrega de runes  sobre 

camió o contenidor

6 - 6,07            36,42 € 

Desmuntatges i arrencades 
d'instal·lacions de lampisteria i 

aparells sanitaris
Arrencada de sa fareig, suport, 

ai xetes , s i fó, desguassos  i  
desconnexi ó de les  xarxes  d'ai gua  i  
d'evacuació, amb mitjans  manua ls  i  
càrrega manual  de runa  sobre camió 

o conteni dor

6 - 17,03         102,18 € 

TOTAL = 4.300,84
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 ESTRUCTURES

DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ UD'S
PREU 

UNITARI
IMPORT

ESTRUCTURES D'ACER (€/UD) (€)
Elements d'ancoratge, col·locat
Acer S275JR segons  UNE-EN 10025-2, 
per a  el ements  d'a ncoratge formats  
per peça  s imple, en perfi ls  l amina ts  

en cal ent sèrie  L, LD, T, rodó, quadra t, 
rectangul ar i  pl anxa , treba l l at a  ta l l er 

i  ga lvanitza t, col ·loca t a  l 'obra  amb 
cargol s

1,2dm3 x 
7,85kg/dm3 x 
8pleti nes  = 

75,36kg

kg 3,27        246,43 € 

Biguetes d'acer col·locades
Acer S275JR segons  UNE-EN 10025-2, 
per a  biguetes  formades  per peça 

s i mple, en perfi l s  la mi nats  en calent 
sèrie  IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i  UPN, 

trebal l at a  ta l l er i  amb una ca pa 
d'impri maci ó anti oxidant, col ·l ocat a  

l 'obra a mb sol dadura

(1,3+0,9)m x 
8,32kg/m x 8 

IPN-100 = 
146,43kg

kg 2,97        434,90 € 

Llindes d'acer
Acer S275JR segons  UNE-EN 10025-2, 

per a l l indes  forma des  per peça  
s i mple, en perfi l s  la mi nats  en calent 

sèrie  IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i  UPN, 
a mb una capa d'impri maci ó 

anti oxidant, col ·l ocat a  l 'obra

0,8m x 
8,64kg/m x 1 

UPN-80 = 
6,91kg 

kg 2,17           14,99 € 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Formigonat de sostres amb 

elements resistents 
industrialitzats

Formi gó l leuger per a  sostres  amb 
elements  res i s tents  industria l i tzats  
HLE-25/B/10/IIa , de dens i tat 1200 a  
1500 kg/m3, de cons is tènci a tova i  
gra ndàri a màxima del  granula t 10 

mm, abocat amb cubi lot

0,15 x (8,21 
+ 7,21) x 2 = 

4,63 
m3 167,01 773,26 €      

ARMADURES PASSIVES
Armadures per a lloses i 

bancades
Arma dura per a  l l oses  d'estructura 
d'acer en barres  corrugades  B500SD 

del  ø12mm, l ími t e làstic >= 500 
N/mm2

(8,21+7,21) x2 
/0,2 x1,2m x 
0,888kg/m = 

164,32

kg 1,87        307,28 € 

Armadures per a sostres nervats 
reticulars

Armadura  per a s ostre nerva t 
reti cula r a mb mal la  electrosol dada 

de ba rres  corruga des  d'acer ME 15x15 
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 

10080

(8,21 + 7,21) 
x 2 = 30,84

m2 4,97 153,27 €      
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MUNTATGE I DESMUNTATGE 
D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ 

D'ALLEUGERIMENTS
Encofrats per a lloses i bancades

Muntatge i  desmunta tge d'encofra t 
per a  l loses  i ncl inades , a  una al çà ri a  

<= 3 m, a mb taul er de fusta de pi

(8,21 + 7,21) x 
(2 + 0,20) = 

33,924
m2 72,13     2.446,94 € 

ELEMENTS ESPECIALS PER A 
ESTRUCTURES

Ancoratges per a estructures
Ancoratge a mb tac químic de 12 mm 
de di àmetre amb cargol , vola ndera  i  
femel la , sobre suport de fàbrica  de 

ma ó ma ss ís

(8,21+7,21) x2 
/0,2 = 154 1 11,91     1.834,14 € 

TOTAL = 6.211,21
 

 COBERTES 

DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ UD'S
PREU 

UNITARI
IMPORT

TERRATS (€/UD) (€)
Acabats de terrats

Aca ba t de terrat amb pa vi ment 
forma t per dues  ca pes  de rajola  

cerà mica, una de cerà mi ca comuna  i  
una  de mecànica  amb aca ba t fi , de 

color vermel l  i  de 28x14 cm, 
col ·locades  l a 1a a mb morter a sfà ltic 

i  l a  2a a mb morter mixt 1:2:10

68,12 +  
20,52 + 
34,54 = 
123,18

m2 12,23     1.506,49 € 

ELEMENTS ESPECIALS PER A 
COBERTES

Mivells
Mi nvel l  enca sta t al  pa ra ment, de 

ra jol a cerà mi ca fina a mb 
trencaa igües , recolza da  sobre 

enca del l at cerà mic, col ·locades  amb 
morter mixt 1:2:10

47,82 + 
26,08 + 
25,03 = 
98,93

m 27,92     2.762,13 € 

Boneres i reixes de desguàs
Bonera s i fòni ca d'eti l è propi lè  diè  
(EPDM) de di àmetre 110 mm a mb 

tapa a ntigra va  metàl ·l i ca , a dherida 
sobre là mi na  bi tumi nosa  en cal ent

3 - 69,09         207,27 € 

TOTAL = 4.475,89
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 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ UD'S
PREU 

UNITARI
IMPORT

PARETS I ENVANS D'OBRA DE 
FÀBRICA

(€/UD) (€)

Parets de ceràmica
Pa ret di vi sòria recol zada  de gruix 11,5 

cm, de totxana , LD, de 240x115x100 
mm, per a  revestir, categoria  I, 
segons  l a  norma UNE-EN 771-1, 

col ·l ocat amb morter per a ram de 
pal eta  industri a l i tza t M 5 (5 N/mm2) 

de des ignació (G) segons  norma UNE-
EN 998-2

3,24m2 x 3 = 
9,72

m2 50,18        487,75 € 

TOTAL =        487,75 € 
 

IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTES 

DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ UD'S
PREU 

UNITARI
IMPORT

MEMBRANES AMB LÀMINES 
BITUMINOSES AMB 

AUTOPROTECCIÓ MINERAL
(€/UD) (€)

Membranes adherides amb 
làmines bituminoses amb 

autoprotecció mineral
Membrana per a i mpermeabi l i tza ció 
de cobertes  GA-1 segons  UNE 104402, 
d'una  là mina, de dens i ta t superficia l  

5,1 kg/m2 formada per là mi na  de 
betum modi fi ca t LBM (SBS)-60/G a mb 

una a rmadura FP de fel tre de 
pol ièster de 180 g/m2 i  a ca ba t de 

color està ndard, a dherida en ca lent, 
prèvia impri ma ció

123,18 m2 31,93     3.933,14 € 

Geotèxtils i làmines separadores

Geotèxti l  format per fel tre de fibra de 
vidre tei xit de 90 a 100 g/m2, col ·loca t 

sens e a dherir
123,18 m2 3,20         394,18 € 

Aïllaments amb feltres i plaques 
de llana mineral de roca

Aïl la ment amb pla ca rígida de l la na  
mi nera l  de roca, segons  UNE-EN 

13162, de dens i tat 66 a  85 kg/m3 de 
50 mm de grui x, amb una  

conducti vitat tèrmi ca <= 0,034 W/mK, 
res is tènci a tèrmi ca  >= 1,471 m2.K/W, 

col ·locada a mb fi xa cions  mecà ni ques

23,604 + 
17,28 = 
40,884

m2 16,13         659,46 € 

TOTAL =         659,46 € 
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REVESTIMENTS 

DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ UD'S
PREU 

UNITARI
IMPORT

ARREBOSSATS I ENGUIXATS (€/UD) (€)
Arrebossats

Arrebossa t esquerdejat sobre 
parament vertical  interi or, a  3,00 m 
d'al çària , com a mà xim, amb morter 

mixt 1:0,5:4

23,6 + 26,44 + 
23,36x2 + 

17,28 + 24,7 = 
138,74

m2 20,19     2.801,16 € 

Arrebossa t esquerdejat sobre 
parament horitzonta l  i nterior, a  més  
de 3,00 m d'al çària , amb morter mi xt 

1:0,5:4

(8,21 + 7,21) 
x 2 = 30,84

m2 30,25         932,91 € 

Enguixats
Engui xat reglejat sobre parament 

vertical  interi or, a  3,00 m d'al çàri a, 
com a  mà xim, a mb guix B1, aca ba t 
l l i scat amb esca iola  A s egons  la  

norma UNE-EN 13279-1

23,6 + 26,44 + 
23,36x2 + 

17,28 + 24,7 = 
138,74

m2 15,19     2.107,46 € 

Enguixa t regl eja t sobre pa ra ment 
hori tzonta l  i nterior, a  més  de 3,00 m 
d'al çària , amb gui x B1, acaba t l l is ca t 
a mb escai ol a A segons  l a norma  UNE-

EN 13279-1

(8,21 + 7,21) 
x 2 = 30,84

m2 23,03         710,25 € 

Forma ció de ra có en a ngle recte, amb 
guix B1, a ca ba t l l i scat a mb esca iola  A 

segons  l a norma UNE-EN 13279-1

2,88 + 12,96 + 
8,34 + 30,84 + 
0,93 = 55,95

m 7,62         426,34 € 

TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 
REPARACIÓ I NETEJA

Tractaments superficials de 
reparació i neteja de paraments
Neteja  de pa ra ment de morter amb 

ra ig d'ai gua des ionitzada a  press ió, 
fins  a 2 ba r

23,604 + 
17,28 = 
40,884

m2 11,97         489,33 € 

Extracció de sa ls  s ol ubles  i  
insol ubles  de parament vertica l  de 

pedra  , mecà ni ca ment i  amb 
a pl ica ci ó d'a pòs its  de cel ·l ul osa  
i nerts  o argi l es  de gra nul ometri a 

extra fi na  amb ai gua  des i onitza da  o 
di ssol vent, protegi t a mb fi lm de 

pol ieti lè  i  ras pa l l at posteri or amb 
mitjans  manual s  no agress ius

(3,2 x 3) x 2 
= 19,2

m2 53,77     1.032,38 € 

Ra spal la t manua l  de restes  
d'a rrebos sat en parament vertical

19,2 + 120,53 = 
139,73 m2 5,37         750,35 € 

Preparaci ó de paraments  per a  
pinta r, rea l i tza da  amb pa sta  

a ni vel la dora  per a  i nteri or

19,2 + 76,28 + 
30,84 = 126,32 m2 7,74         977,72 € 
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DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ UD'S
PREU 

UNITARI
IMPORT

PINTATS
Pintat d'estructures

Pinta t de biga d'un sol  perfi l  d'a cer a 
l 'esmal t s i ntètic, a mb dues  ca pes  
d'imprimaci ó a nticorros iva  i  dues  

d'a cabat

0,4m2 x 
(13x4)bi gues  

= 20,8
m2 31,42           653,54 € 

Pintat de paraments
Pi ntat de pa ra ment verti ca l  de gui x, 

a mb pi ntura plà sti ca  amb acabat l l is , 
a mb una ca pa  segel l adora i  dues  

d'aca ba t

23,6 + 26,44 + 
23,36x2 + 

17,28 + 24,7 = 
138,74

m2 6,12           849,09 € 

Pinta t de parament horitzontal  de 
gui x, amb pintura  pl àstica a mb 

acabat l l is , amb una  capa 
s egel l adora i  dues  d'aca ba t

(8,21 + 7,21) 
x 2 = 30,84

m2 7,06           217,73 € 

ELEMENTS AUXILIARS PER A 
REVESTIMENTS

Armadures per a arrebossats i 
enguixats

Armadura per a arrebos sats , amb 
ma l l a de fibra  de vidre revestida  de 

PVC de 4x4 mm, amb un pes  mínim de 
730 g/m2

138,74 + 
30,84 = 
169,58

m2 7,11       1.205,71 € 

TOTAL =     13.153,97 € 
 

PAVIMENTS 

DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ UD'S
PREU 

UNITARI
IMPORT

PAVIMENTS DE PECES 
CERÀMIQUES

(€/UD) (€)

Paviments de rajola de ceràmica 
natural

Paviment exteri or de rajola ceràmica 
comuna , grup AI Ib/AIII  (UNE-EN 

14411), de forma  rectangul ar, de 28x14 
cm, de col or rosa t, col ·loca da amb 

a dhes iu per a rajola  cerà mica  C1 E ( 
UNE-EN 12004) i  rejunta t a mb beurada 

CG2 ( UNE-EN 13888)

8,21 x 1 m2 37,11        304,67 € 
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Paviments de rajola de gres 
extruït esmaltat

Pavi ment interi or, de rajola  de gres  
extruït es ma ltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 

14411), de forma  recta ngul ar o 
qua drada, preu mi tjà , de 16 a  25 

peces /m2, col ·l oca des  amb adhes iu 
per a  ra jol a cerà mi ca C1 (UNE-EN 

12004) i  re junta t a mb beura da  CG1 
(UNE-EN 13888)

8,21 + 
7,21x2 = 

22,63
m2 49,16     1.112,49 € 

TOTAL =     1.417,16 € 
 

ENVIDRAMENTS 

DESCRIPCIÓ PARTIDA MEDICIÓ UD'S
PREU 

UNITARI
IMPORT

VIDRES PLANS (€/UD) (€)
Vidres laminars de seguretat

Vi dre l aminar de segureta t , de 4+4 
mm de gruix, a mb 1 butiral  

tra nsparent, cl ass e 2 (B) 2 segons  
UNE-EN 12600, col ·l oca t a mb l l is tó de 

vidre sobre fus ta , acer o al umini

4,76 + 
4,18x2 + 

9,93 + 
8,72x2 = 

40,49

m2 76,94     3.115,30 € 

Vidres aïllants d'una lluna 
incolora o de baixa emissitivitat i 

una lluna incolora
Vidre aïl la nt de l l una incolora  de 4 

mm de gruix, cambra d'a ire de 10 mm 
i  l l una  de 4 mm de gruix i ncol ora, 
col ·loca t a mb l l i s tó de vidre sobre 

fusta, a cer o al umini

0,33x2 + 
1,39x24 = 

34,02
m2 47,04     1.600,30 € 

TOTAL =     4.715,60 € 
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TAULA DE PRESSUPOSTOS DE CONTRACTACIÓ PER A CADA FASE D’OBRA 

FASE D'OBRA
PRESSUPOSTOS DE 

CONTRACTACIÓ
Treballs previs i d'implantació                                                  8.697,52 € 

Demolicions, enderrocs, 
moviment de terres i gestió de 

residus
                                                 4.300,84 € 

Estructures                                                  6.211,21 € 
Cobertes                                                  4.475,89 € 

Tancaments i divisòries                                                     487,75 € 
Impermeabilitzacions, aïllaments 

i formació de juntes
                                                    659,46 € 

Revestiments                                               13.153,97 € 
Paviments                                                  1.417,16 € 

Envidraments                                                  4.715,60 € 
IMPORT TOTAL =                                               44.119,40 €  

 

 A partir de les anteriors taules, fetes amb dades extretes de la base de dades del iTeC, 
es conclou que la rehabilitació de la façana posterior, la coberta i altres reparacions en 
elements comuns de l’edifici sumen un import final sense IVA de 44.119,40€. 
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10 – ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
  

El pressupost d’execució per contrata és de 44.119,40€ (inferior a 450.000€), com a 
màxim treballen 5 operaris simultàneament (no més de 20 treballadors) i la duració de la obra 
serà de 5 mesos, el volum de mà d’obra no és superior a 500 dies/treballador i no es tracta 
d’una obra subterrània. Per tant, segons el R.D. 1627/1997 del 24 d’octubre, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, no és necessari realitzar un Estudi de 
Seguretat i Salut, però és obligatori redactar un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut està realitzat per donar compliment al Reial 
Decret 1627/1997 del 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, en el marc de la Llei 31/1995 del 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals.  
 D'acord amb l'article 3 del R.D. 1627/1997, si a l'obra intervé més d'una empresa, o 
una empresa i treballadors autònoms, o més d'un treballador autònom, el promotor ha de 
designar un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra. Aquesta 
designació ha de ser objecte d'un contracte exprès. En cas contrari, la Direcció Facultativa 
s’encarregarà de: 
- Coordinar que es tinguin en compte els principis de prevenció en materia de seguretat 

durant la elaboració del projecte i fer que s’apliquin durant l’execució dels treballs a obra.  
- Redactar el ESS/EBSS i visar-lo al seu col·legi professional abans del inici de l’obra 
- Aprovar el/s Pla/ns de Seguretat del/s contractista/es o subcontractista/es abans de l’inici 

de l’obra 
- Decidir les mesures de control d’accés a l’obra 
- Custodiar el llibre d’incidències (proporcionat pel col·legi professional) i anotar els 

incumpliments i la seva resolució. En cas que no siguin reiterats ho haurà de comunicar al 
contratista i als seus treballadors. En canvi, si ho són ho haurà de comunicar a la inspecció 
de treball en menys de 24h. Per últim, si es tracta d’un risc greu haurà de paralitzar 
immediatament l’activitat. 

- Organitzar actes de reunions i inspeccions d’obra cada 15/30 dies. 
  

 Per altra banda, d'acord amb l'article 7 del citat R.D., l'objecte de l'Estudi de 
Seguretat i Salut és servir de base perquè el contractista elabori el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball, en el qual s'analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i 
complementaran les previsions contingudes en aquest document, en funció del seu propi 
sistema d'execució de l'obra. En cap cas es podran disminuir els nivells de protecció definits al 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es basa en el projecte de Rehabilitació de 
la façana posterior, coberta i altres elements comuns de l’edfici situat a l’Av. Gaudí, núm. 85. 
En el qual el promotor és Hidramapa, S.A. i el projectista l’Ángel Luis Martínez Paniagua.  
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NORMES GENERALS 

- Cal complir d’una manera activa les instruccions i les mesures preventives que adopti 
l’empresari. 

- Cal vetllar per la seva pròpia seguretat i la d’aquelles persones que pugui afectar la 
seva activitat. 

- S’han d’utilitzar, d’acord amb les instruccions de seguretat rebudes, els mitjans de 
treball assignats. 

- Cal assistir a les activitats formatives sobre prevenció de riscos laborals organitzades 
per l’empresar 

- Cal consultar i complir les indicacions de la informació sobre prevenció de riscos 
laborals rebuda de l’empresari. 

- Quan es donin les condicions, cal elegir els delegats de prevenció de l’obra per tal 
que participin en l’activitat preventiva que s’hi desenvolupi. 

- Cal cooperar amb l’empresari en tot moment perquè pugui garantir unes condicions 
de treball segures. 

- S’ha d’evitar el consum de qualsevol substància que pugui alterar la percepció de risc 
a la feina. 

- Cal comunicar verbalment i, quan sigui necessari, per escrit les instruccions 
preventives necessàries al personal subordinat. 

- S’ha d’accedir únicament a les zones de treball que ofereixin les garanties 
preventives necessàries. 

- S’han de realitzar només aquelles activitats per a les quals es disposa de la 
qualificació i l’autorització necessàries. 

- No es poden posar fora de funcionament els dispositius de seguretat existents i s’han 
de fer servir correctament. 

- Cal informar immediatament els seus superiors de qualsevol situació que pugui 
comportar un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. 

- S’ha de contribuir al compliment de les obligacions establertes per l’autoritat laboral 
competent. 

- Cal aixecar pesos amb l’esquena recta i realitzar la força amb les cames, mai amb 
l’esquena. 

- Cal rentar-se les mans abans de menjar, beure o fumar. 
- S’ha de respectar la senyalització de seguretat col·locada a l’obra. • No es pot 

encendre foc a l’obra. 
- Cal utilitzar l’eina adequada al treball que es vol realitzar. 
- En cas que es produeixi qualsevol tipus d’accident a l’obra, cal avisar immediatament 

els superiors. 
- Cal tenir coneixement de la situació dels extintors a obra. 
- No es pot romandre sota càrregues suspeses. 
- En zones de circulació de maquinària, cal utilitzar els passos previstos pels 

treballadors. 
- S’han de respectar els radis de seguretat de la maquinària. 
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- Cal utilitzar d’acord amb les instruccions de seguretat rebudes, els equips de 

protecció individuals i col·lectius. 
- En cas que no es disposi d’equips de protecció individual o de tenir-los en mal estat, 

cal demanar-ne als comandaments. 
- S’han de prioritzar les mesures de protecció col·lectiva respecte a les individuals. 
- Cal conservar en bon estat les proteccions individuals i col·lectives. 
- En cas que es retiri una protecció col·lectiva per circumstàncies de l’activitat, cal 

tornar-la a col·locar. 
- En zones amb riscos de caiguda d’altura, no es poden iniciar els treballs fins a la 

col·locació de les proteccions col·lectives. 
- Per col·locar les proteccions col·lectives, cal utilitzar sistemes segurs per al 

treballador: s’ha d’utilitzar arnès de seguretat ancorat a línies de vida, plataformes 
elevadores, etc. 

- Cal utilitzar únicament aquells equips i màquines pels quals es disposa de la 
qualificació i l’autorització necessàries. 

- S’han d’utilitzar aquests equips respectant les normes de treball indicades pel 
fabricant. 

- Cal respectar la senyalització interna de l’obra. 
- No es pot utilitzar la maquinària per transportar personal de l’obra. 
- Cal realitzar manteniments periòdics d’acord amb les instruccions del fabricant. 
- Cal circular amb precaució a les entrades i les sortides de l’obra. 
- S’ha de vigilar la circulació i l’activitat dels vehicles situats en el radi de treball de la 

màquina. 
- Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
- Cal segregar i dipositar els residus en els contenidors habilitats. 
- S’ha de col·laborar en el manteniment de les instal·lacions de neteja personal i de 

benestar a les obres. 
- Cal controlar l’apilament correcte de la runa de l’obra 
- Cal retirar els materials caducats i en mal estat del magatzem de l’obra. 
- S’han de dotar les instal·lacions amb els elements de protecció necessaris. 
- S’han de mantenir les portes dels quadres elèctrics tancades amb clau. 
- En operacions de maquinària, cal respectar les distàncies de seguretat amb les línies 

aèries i els protocols preventius en les soterrades. 
- En operacions en zones de serveis afectats, cal respectar les indicacions de les 

companyies. 
- Cal mantenir en bon estat de manteniment tots els equips elèctrics. 
- Cal connectar degudament a terra els equips que així ho requereixin. 
- S’ha de desconnectar la instal·lació elèctrica abans de realitzar reparacions. 
- Cal reparar elements elèctrics únicament si s’està autoritzat. 
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IDENTIFICACIÓ, AVALUACIÓ I CONTROL DE RISCOS 

- Caiguda de persones a diferent nivell 
 Risc extremadament nociu, poc probable: risc moderat 
 Realitzar accions preventives per a reduir-lo a curt termini 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Risc nociu, probable: risc moderat  
 Realitzar accions preventives per a reduir-lo a mitjà termini 

- Caiguda d’objectes per manipulació. 
 Risc poc nociu, molt probable: risc moderat 
 Realitzar accions preventives per a reduir-lo a mitjà termini 

- Caiguda d’objectes despresos. 
 Risc poc nociu, poc probable: risc trivial 
 No és necessari aplicar cap mesura preventiva 

- Cops contra objectes immòbils. 
 Risc nociu, molt probable: risc important 
 Solucionar el risc el més ràpid possible i no reprendre les tasques fins a haver-

lo reduït a un nivell acceptable 
- Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. 

 Risc nociu, poc probable: risc tolerable 
 Considerar solucions rentables i realitzar comprovacions periòdiques 

- Atrapaments per objectes o entre objectes. 
 Risc nociu, poc probable: risc tolerable 
 Considerar solucions rentables i realitzar comprovacions periòdiques 

- Atrapaments per bolcada de la màquina. 
 Risc molt nociu, poc probable: risc moderat 
 Realitzar accions preventives per a reduir-lo a curt termini 

- Contactes tèrmics.  
 Risc nociu, poc probable: risc tolerable 
 Considerar solucions rentables i realitzar comprovacions periòdiques 

- Contactes elèctrics.  
 Risc nociu, poc probable: risc tolerable 
 Considerar solucions rentables i realitzar comprovacions periòdiques 

- Incendis.  
 Risc molt nociu, poc probable: risc moderat 
 Realitzar accions preventives per a reduir-lo a curt termini 

- Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles. 
 Risc molt nociu, poc probable: risc moderat 
 Realitzar accions preventives per a reduir-lo a curt termini 

- Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 
 Risc poc nociu, poc probable: risc trivial  
 No és necessari aplicar cap mesura preventiva 
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- Altres: caiguda de llamps a la grua. 

 Risc nociu, poc probable: risc tolerable 
 Realitzar accions preventives per a reduir-lo a mitjà termini 

 
- Cops per objectes o eines. 

 Risc nociu, molt probable: risc important 
 Solucionar el risc el més ràpid possible i no reprendre les tasques fins a haver-

lo reduït a un nivell acceptable 
- Projecció de fragments o partícules. 

 Risc poc nociu, molt probable: risc moderat 
 Realitzar accions preventives per a reduir-lo a mitjà termini 

- Sobreesforços. 
 Risc nociu, molt probable: risc important 
 Solucionar el risc el més ràpid possible i no reprendre les tasques fins a haver-

lo reduït a un nivell acceptable 
- Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols. 

 Risc nociu, poc probable: risc tolerable 
 Considerar solucions rentables i realitzar comprovacions periòdiques 

 
- Altres: talls. 

 Risc nociu, molt probable: risc important 
 Solucionar el risc el més ràpid possible i no reprendre les tasques fins a haver-

lo reduït a un nivell acceptable 
- Postures forçades. 

 Risc nociu, molt probable: risc important 
 Solucionar el risc el més ràpid possible i no reprendre les tasques fins a haver-

lo reduït a un nivell acceptable 
 

- Caiguda d’objectes per desplom. 
 Risc nociu, probable: risc moderat 
 Realitzar accions preventives per a reduir-lo a mitjà termini 

 

MESURES PREVENTIVES I PROCEDIMENTS PER A LA REDUCCIÓ DELS RISCOS 
 
- Camió-grua: 

 Cal fer servir camions formigonera que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, 
declaració de conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en 
conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97. 

 Es recomana que el camió grua estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o 
flaix. 

 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  
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 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la 

condueix està autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en 
matèria de PRL que fixen el RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni 
Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual 
d’instruccions. 

 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles). 
 S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i 

l’encarregat. 
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió responen 

correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc. 
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans 

lliures. En vehicles amb sistemes electrònics sensibles, no és permès utilitzar-los. 
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada. 
 Cal assegurar la màxima visibilitat del camió grua i netejar-ne els retrovisors, els 

parabrises i els miralls. 
 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 

descontrolats en la zona dels comandaments. 
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina. 
 S’ha de pujar i baixar del camió només per l’escala prevista pel fabricant. 
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al 

camió grua. 
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i 

situats en llocs visibles. 
 S’ha de verificar l’existència d’extintor en el camió. 
 El camió grua s’ha d’instal·lar en terreny compacte. 
 Cal situar el camió grua en zona de seguretat respecte al vent i suspendre l’activitat 

quan aquest vent superi els valors recomanats pel fabricant. 
 És prohibida la utilització de la grua com a element de transport de persones. 
 És prohibida la utilització de la grua per accedir a les diferents plantes. 
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

 
 L’operador de la grua s’ha de col·locar en un punt de bona visibilitat. Però que no 

comporti riscos per a la seva integritat física. 
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la 

màquina. 
 No es pot utilitzar el camió formigonera com a mitjà per al transport de persones, 

llevat que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi. 
 No es pot pujar ni baixar amb el camió grua en moviment. 
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de 

seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat 
obligatòriament. 

 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la 
ubicació del conducte o cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista. 
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 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir 

present que les condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal 
comprovar el funcionament dels frens. 

 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de 
seguretat, en operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de 
seguretat dependran de la tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, 
de 3, 5 o 7 m. 

 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar 
per sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar. 

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort. 
 Cal fer les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda 

d’un senyalista. 
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha 

de disposar d’un senyalista expert que el guiï. 
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en 

moviment i els treballadors del lloc de treball. 
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs 

(col·lisions). 
 Cal evitar desplaçaments del camió en zones a menys de 2 m de la vora de talussos. 
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que 

s’han extret els gasos. 
 Abans d’iniciar les maniobres de càrrega, cal instal·lar falques immobilitzadores en les 

quatre rodes i en els gats estabilitzadors. 
 Cal verificar en tot moment que el camió grua es troba en equilibri estable, és a dir, 

que el conjunt de forces que hi actuen tenen un centre de gravetat que queda dins 
de la base de recolzament de la grua. 

 Cal assegurar-se que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i que les 
eslingues estan ben col·locades. 

 S’ha de revisar el bon estat dels elements de seguretat: limitadors de recorregut i 
d’esforç. 

 Cal revisar cables, cadenes i aparells d’elevació periòdicament. 
 Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant. 
 En cap cas un operari pot pujar a la càrrega. 
 No es pot abandonar el lloc de treball amb la grua amb càrregues suspeses. 
 És prohibit arrossegar la càrrega. 
 En operacions de manteniment, no es pot utilitzar roba amb folgances ni joies i ni fer 

servir els equips de protecció adequats. 
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el 

fre d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor 
aturat i l’interruptor de la bateria en posició desconnectada. 

 Cal efectuar les tasques de reparació del camió amb el motor aturat i la màquina 
estacionada. 
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 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal 

segregar-los en contenidors. 
 Cal estacionar el camió en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de 

desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de 
coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la 
bateria, la cabina i el compartiment del motor. 

 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el camió grua 
caigui a les excavacions o a l’aigua. 

 Cal regar per evitar l’emissió de pols. 
 Està prohibit abandonar el camió grua amb el motor engegat. 

 

- Martell elecropneumàtic trencador: 
 S’han de fer servir martells electropneumàtics amb el marcatge CE prioritàriament o 

adaptats al RD 1215/1997. 
 Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip. 
 S’han de seguir les instruccions del fabricant. 
 Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
 Cal evitar i minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball. 
 Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o 

combustible que hi pugui haver. 
 Abans de l’inici del treball s’ha d’inspeccionar el terreny (o els elements estructurals) 

per detectar la possibilitat de despreniments per la vibració transmesa. 
 Cal col·locar el martell a una distància considerable de la zona de treball per evitar 

que s’uneixin tots dos tipus de soroll. 
 S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. • Han de ser 

reparats per personal autoritzat. 
 La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat. 
 Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver 

desconnectat prèviament la xarxa elèctrica o la bateria. 
 No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament. 
 No s’han de deixar els martells clavats en els materials per trencar. • No es poden fer 

esforços de palanca amb el martell en funcionament. 
 No es pot recolzar tot el pes del cos sobre el martell, ja que pot relliscar i caure. 
 S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades. 
 Sempre que sigui possible, cal fer aquestes activitats en horaris que provoquin les 

mínimes molèsties als veïns. 
 Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no 

s’utilitzi. 
 S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips. 
 Cal utilitzar el martell amb totes dues mans de manera segura. Proteccions 

col·lectives 
 



Diagnosi de patologies, propostes d’intervenció i seguiment de la rehabilitació d’elements 
comuns d’un edifici a l’Av. Gaudí, 85 

83 
 

 
 A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els 

vehicles. 
 Cal mantenir un radi de seguretat al voltant d’aquesta activitat. 
 Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts, fora de les zones de pas i, 

preferiblement, en l’embalatge original. 

 

- Serra radial de disc: 
 Cal fer servir serres de disc amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 

1215/1997. 
 Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip. 
 Cal seguir les instruccions del fabricant. 
 Cal seguir les instruccions del fabricant. 
 Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
 Cal evitar i minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball. La 

prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció 05.26 Normes d’ús i 
manteniment 

 Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o 
combustible que hi pugui haver. 

 Cal extreure tots els claus o les parts metàl·liques de la fusta que es vol tallar. 
 Les fustes que s’han de tallar han d’estar en bon estat de conservació i sense restes 

d’humitat. 
 Cal comprovar que el ganivet divisor està ben muntat. 
 Cal comprovar diàriament l’estat dels discos de tall i verificar l’absència d’oxidació, 

d’esquerdes i de dents trencades. 
 El disc ha d’estar perfectament alineat amb el ganivet divisor. 
 El full de la serra s’ha de subjectar correctament per evitar vibracions i moviments no 

previstos, que donin lloc a projeccions. 
 El sistema d’accionament ha de permetre l’aturada total amb seguretat. 
 Els polsadors de posada en marxa i aturada han d’estar protegits de la intempèrie, 

lluny de les zones de tall i en zones fàcils d’accedir-hi. 
 S’ha d’escollir el disc adequat al material que cal tallar. 
 Cal evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessàriament. 
 S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 
 El tall de peces petites s’ha de fer sempre amb l’empenyidor. 
 En el tall de peces de mida grossa, cal assegurar la seva estabilitat per evitar 

basculacions. 
 Les reparacions les ha de fer personal autoritzat. 
 La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat. 
 La taula ha d’estar perfectament anivellada i garantir l’estabilitat del conjunt. 
 Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver 

desconnectat prèviament la xarxa elèctrica. 
 No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla. 
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 No es pot tocar el disc després de l’operació de tall. 
 Cal fer una escombrada periòdica del voltant de la màquina. 
 No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament. 
 S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats. 
 Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi. 
 S’han de retirar les restes de fusta únicament quan la màquina està aturada. 
 S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips. 

 
 Abans de posar la màquina en funcionament, cal assegurar-se que estiguin muntades 

totes les tapes i les carcasses protectores, tant les superiors com les inferiors. 
 Cal col·locar la serra en un espai que no comporti risc per a les altres operacions de 

l’obra, en un lloc sec, net i ordenat. 
 Durant els treballs, s’ha de mantenir col·locada la protecció superior del disc. 
 En la seva utilització, cal verificar l’absència de persones en el radi d’afecció de les 

partícules que es desprenen en el tall. 
 S’ha de verificar, abans de cada utilització, que no hi ha manipulacions externes 

encaminades a eliminar elements de protecció. 
 Cal senyalitzar la màquina amb rètols d’avís en cas d’avaria. 

 

- Bastida metàl·lica tubular 
 Les bastides s’han de projectar, muntar i mantenir de manera que se n’eviti el 

desplom o el desplaçament accidental. 
 Segons la complexitat de la bastida (obligatori en els casos exposats en el punt 4.3.3 

del RD 2177/2004), cal elaborar un pla de muntatge, d’utilització i de desmuntatge. 
Aquest document i els càlculs preceptius han de ser realitzats per una persona amb 
formació universitària que l’habiliti per a aquestes activitats. 

 Quan les bastides disposin del marcatge CE, el pla anterior pot ser substituït per les 
instruccions específiques del fabricant. 

 Quan la bastida es munti fora de les configuracions tipus generalment reconegudes i 
no es disposi de notes de càlcul, cal efectuar un càlcul de resistència i estabilitat. 

 Els elements de suport d’una bastida han d’estar protegits contra els riscos de 
lliscament i de desplaçament. 

 Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d’una bastida han de ser 
apropiades al tipus de treball, i les càrregues han de suportar i han de permetre que 
es treballi i s’hi circuli amb seguretat. 

 Quan alguna de les parts d’una bastida no estigui en condicions de ser utilitzada, ha 
de ser senyalitzada d’acord amb el RD 485/1997 i el RD 2177/2004. 

 Cal tenir en compte les prescripcions de les administracions públiques competents en 
cas que la bastida afecti la via pública: requisits per al pas de vianants, minusvàlids, 
etc. 

 S’ha d’analitzar el tipus de treball que s’ha de fer sobre la bastida per planificar la 
distància al parament. 
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 S’ha de dibuixar prèviament la geometria de l’estructura per determinar quines 

mesures de seguretat s’han d’adoptar. 
 Cal falcar, anivellar i ancorar correctament les bastides recolzades a terra. • S’ha de 

verificar l’estat correcte de sòl que ha d’acollir la bastida. 
 Cal verificar l’absència de línies elèctriques. En cas que la seva proximitat sigui 

inevitable, cal demanar la descàrrega de la línia a la companyia elèctrica. Si s’han de 
realitzar treballs prop de línies elèctriques, s’han de mantenir les distàncies de 
seguretat que exigeix el RD 614/2001. 

 

 S’ha d’avisar la comunitat de veïns sobre la instal·lació de la bastida i els possibles 
problemes que això pot representar: obstrucció de finestres, ocupació de 
balconades, etc. 

 Cal avisar els responsables de comerços, garatges, tallers, etc., sobre la instal·lació de 
la bastida i el temps estimat de permanència. Cal acordar els accessos que es deixen 
lliures. 

 En situacions de vent fort o molt fort, s’han de paralitzar els treballs. 
 Els diferents components de la bastida han d’estar lliures d’oxidacions i deformacions 

que en puguin minvar la resistència. 
 Les plataformes han de ser metàl·liques o d’un altre material resistent i antilliscant, a 

més a més, tindran dispositius d’enclavament que n’evitin la basculació. 
 Les plataformes han de tenir marcada, de forma inesborrable i visible, la càrrega 

màxima admissible. 
 Cal evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball. • 

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
 Cal verificar el bon estat dels elements d’elevació. 
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 Cal verificar el bon estat dels elements d’elevació. 
 És prohibit el muntatge de trams de bastida amb elements no normalitzats. 
 Cal utilitzar preferiblement plataformes metàl·liques. 
 La bastida s’ha de muntar amb tots els seus components d’utilització i seguretat. 
 Els mòduls per formar les plataformes de les bastides (d’amplada mínima 60 cm) 

preferentment han de ser de 30 cm d’amplada i fabricats amb xapa metàl·lica 
antilliscant o reixeta soldada a la perfileria de contorn per cordó continu. Tots els 
components han de ser del mateix fabricant i han de tenir la seva marca. Cal 
comprovar que totes les peces estiguin en bon estat. 

 L’encarregat ha de controlar que els muntadors utilitzin un arnès de seguretat contra 
les caigudes, amarrat als components ferms de l’estructura o altres elements externs 
a aquesta estructura. 

 S’ha de realitzar l’ascens o el descens de la plataforma mitjançant una escala 
metàl·lica solidària o una manual. 

 No es poden col·locar a sobre la plataforma escales portàtils ni bastides de cavallet. 
 Una persona amb formació universitària o un professional que hi estigui habilitat ha 

d’inspeccionar la bastida abans de la posada en servei, periòdicament i després de 
qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie o qualsevol 
altra circumstància que n’hagi pogut afectar la resistència o estabilitat. S’han de 
documentar els resultats de les comprovacions i inspeccions periòdiques. 

 S’ha d’accedir a les bastides mitjançant mòduls acoblats als laterals o escales 
integrades entre les plataformes. Les reixetes d’accés estaran tancades quan no es 
facin servir com a escala. Només es permetrà l’accés des de l’edifici mitjançant 
plataformes o passeres totalment protegides en els casos justificats en el pla de 
seguretat i salut o a l’avaluació de riscos. 

 No es pot iniciar el nivell de muntatge superior sense haver acabat el nivell de partida 
amb tots els elements d’estabilitat. 

 Cal pujar els components de la bastida subjectats amb cordes amb ganxo tancat. 
 Les bastides han d’estar construïdes per tubs o perfils metàl·lics segons que es 

determini en els plànols i els càlculs, i cal especificar-ne: el nombre, la secció, la 
disposició i la separació entre si, les peces d’unió, la travada, els ancoratges 
horitzontals i els suports sobre el terreny. 

 L’estructura tubular s’ha de travar amb elements horitzontals, verticals i les diagonals 
que indiqui el fabricant.  

 L’encarregat ha de vigilar expressament la collada uniforme de les mordasses o 
ròtules, de manera que no quedi cap cargol fluix que pugui permetre moviments 
descontrolats dels tubs. 

 És prohibit treballar a la mateixa vertical de la bastida simultàniament. 
 Cal col·locar topalls de fusta de 20 x 20 x 2,7 cm sota els fusos de la bastida. 
 Els fusos han de respectar el límit d’elevació de la femella. 
 Cal formar plataformes segures mitjançant mòduls metàl·lics antilliscants. 
 S’han de situar els ancoratges d’acord amb les indicacions de l’estudi tècnic, si n’hi 

ha. Si no n’hi ha, cal posar un ancoratge per cada 24 m2, per a bastides sense xarxa, i  
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cada 12m2, per a bastides amb xarxa; a més a més, s’han d’ancorar tots els nusos del 
primer i de l’últim nivell. 

 Cal realitzar comprovacions documentals sistemàticament de l’estat correcte de 
l’equip de treball. 

 Cal preveure la zona de pas degudament protegida, il·luminada i senyalitzada dels 
vianants, en cas que la bastida estigui situada a la via pública. 
 

 Les plataformes de treball han d’estar protegides mitjançant una barana metàl·lica 
de, com a mínim, 1 m d’alçària, una barra intermèdia i un entornpeu d’una alçària 
mínima de 15 cm en tot el seu contorn, llevat del costat que estigui a menys de 20 
cm de la façana. 

 Cal protegir la zona de descàrrega i apilament dels elements de les bastides. 
 S’ha de restringir l’accés de vianants al voltant de la plataforma i s’ha d’evitar que 

personal no autoritzat manipuli la bastida. 
 Cal comprovar que la zona o l’àrea que quedi just per sota de la plataforma de treball 

hagi estat delimitada amb baranes d’indicació per impedir a qualsevol vianant l’accés 
i la permanència en aquesta zona. 

 Quan sigui necessari, a la base del segon nivell de la bastida es pot muntar una visera 
per recollir objectes despresos. 

 S’han d’utilitzar sistemes de muntatge que permetin garantir la seguretat dels 
muntadors. 

 Cal senyalitzar la bastida amb elements lluminosos quan estigui ubicada en vies de 
circulació. 

 

- Escales de mà 
 Cal fer servir escales únicament quan la utilització d’altres equips de treball més 

segurs no estigui justificada pel baix nivell de risc, o bé quan les característiques dels 
emplaçaments no permetin altres solucions. 

 Cal assegurar l’estabilitat de les escales a través del seu assentament en punts de 
suport sòlids i estables. 

 Cal col·locar elements antilliscants a la base de les escales. 
 Cal evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball. 
 Les escales amb rodes s’han d’immobilitzar abans d’accedir-hi.  
 Quan l’altura de treball superi els 3,5 m d’alçària i els treballs que cal fer requereixin 

moviments o esforços perillosos per a l’estabilitat del treballador, cal dotar el 
treballador amb sistemes individuals anticaigudes o sistemes equivalents. 

 Les escales de mà no poden ser utilitzades per dues o més persones simultàniament. 
 Són prohibits el transport o la manipulació de càrregues des d’escales de mà quan el 

pes o les dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador. 
 Cal revisar periòdicament les escales de mà. 
 Els esglaons han d’estar acoblats. 
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 Les escales de fusta han de tenir els travessers d’una sola peça, encasellats, sense 

defectes ni nusos, i han d’estar protegits per vernissos transparents. 
 Les escales metàl·liques han de tenir travessers d’una sola peça sense deformacions 

o protuberàncies i la juntura s’ha de fer mitjançant dispositius fabricats per a aquesta 
finalitat. 

 És prohibida la utilització d’escales de mà de construcció improvisada. 
 Abans de col·locar una escala de mà, s’ha d’inspeccionar el lloc de suport per evitar 

contactes amb cables elèctrics, canonades, etc. 
 Els travessers de les escales han d’estar en posició horitzontal. 
 L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons. 
 El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de manera que no 

impedeixi una subjecció segura. 
 No es poden utilitzar escales de mà de més de 5 metres de longitud, la resistència de 

les quals no tingui garanties. 
 Les escales de fusta s’han d’emmagatzemar a cobert per assegurar-ne la conservació. 
 Les escales d’acer s’han de pintar contra el rovell. 
 Les escales de fusta no es poden pintar per tal de poder veure’n els defectes. 
 Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura. 
 Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. Normes d’ús i manteniment 
 Per pujar i baixar cal fer-ho sempre de cara a l’escala. 
 Cal fer servir totes dues mans per pujar i baixar. 
 L’escala ha d’estar subjectada per la part superior a l’estructura; per la part inferior 

ha de disposar de sabates antilliscants, grapes o qualsevol mecanisme antilliscant, i 
s’ha de sustentar sempre en superfícies planes i sòlides. 

 No es poden utilitzar les escales com a passarel·les. 
 No es poden empalmar escales, llevat que ho hagi previst el fabricant. 
 Cal col·locar-les a un angle de 75º respecte a l’horitzontal. 
 Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior. 
 Cal revisar les abraçadores a les escales extensibles. 
 Per utilitzar l’escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala no estan 

brutes de substàncies que patinin: greix, oli, etc. 
 A les escales de tisora, el tensor ha d’estar completament estirat. 
  Per fer servir l’escala cal mantenir el cos dins de l’amplada de l’escala. 
 Cal evitar realitzar activitats amb vibracions excessives o pesos importants. 
 No es pot moure l’escala quan hi hagi un treballador.  
 En les escales de tisora, l’operari no es pot situar amb una cama a cada lateral de 

l’escala. 
 Les escales de tisora no es poden utilitzar com a escales de mà de suport en elements 

verticals. 
 Les escales suspeses s’han de fixar de manera segura per tal d’evitar moviments de 

balanceig. 
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 Les escales compostes de varis elements adaptables o extensibles han d’utilitzar-se 

de manera que la immobilització recíproca dels diferents elements estigui 
assegurada. 

 No es permet utilitzar escales de mà en els treballs a prop d’obertures, forats 
d’ascensor, finestres o similar, si no es troben suficientment protegits. 

 Les eines o materials que s’estan emprant durant el treball en una escala manual mai 
no s’han de deixar sobre els esglaons, sinó que s’han de col·locar en elements que 
permetin subjectar-los a l’escala, penjats a l’espatlla o a la cintura del treballador. 

 No es poden transportar les escales horitzontalment, sinó que s’ha de fer amb la part 
davantera cap a baix. 

 El transport manual d’una càrrega per a una escala de mà es farà de tal manera que 
no n’impedeixi una subjecció segura. 

 És prohibit el pas de persones per sota de l’escala. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 Equips de protecció individual 
- Casc 
- Guants contra agressions mecàniques i vibracions 
- Calçat de seguretat 
- Roba de treball 
- Faixes i cinturons antivibracions 
- Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari) 
- Roba i accessoris de senyalització (quan sigui necessari) 
- Ulleres 
- Mascareta amb filtre de pols 
- Arnès (per sobre de 3,5m) 

 
 PLA D’EMERGÈNCIA 

 
- Primers auxilis 
- Farmaciola a peu d’obra 
- Asistència primària (urgències) 
- CAP Maragall (passeig Maragall, núm. 54; telf.: 93 446 29 50) 
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- Asistència especialitzada (hospital) 
- Hospital Sant Pau (c/ Sant Quintí, 87; telf. 93 553 76 00) 

 
 
 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
 
 Relació de riscos d’especial gravetat mencionats a l’annex II del RD 1627/1997 i 
mesures preventives específiques per reduir-los: 
 

RISCOS D’ESPECIAL GRAVETAT MESURES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES 

Caigudes d’operaris en treballs verticals 

S’empraran cinturons, arnesos contra 
caigudes, dobles cordes, mosquetons de 

seguretat i anclatges d’acer amb tac químic 
en elements ben fixats. Els operaris hauran 

d’acreditar formació específica en tècniques 
d’escalada per a aquest tipus de treballs en 
paraments verticals. Es complirà amb el què 

està establert al R.D. 2177/2004. 
Risc greu de sepultament i d’enfonsament No existent 

Exposició a agents químics, biològics o 
radiològics perjudicials per a la salut No existent 

Proximitat a línies elèctriques d’alta tensió No existent 
Risc d’ofegament per immersió No existent 



Diagnosi de patologies, propostes d’intervenció i seguiment de la rehabilitació d’elements 
comuns d’un edifici a l’Av. Gaudí, 85 

91 
 

Obres d’excavació de túnels, pous i altres 
treballs que suposin moviments de terres 

subterrànies 
No existent 

Treballs realitzats dins de calaixos d’aire 
comprimit No existent 

Implicació de l’ús d’explosius No existent 
Muntatge o desmuntatge d’elements 

prefabricats pesats No existent 

 

 

 

 

 

  

Equips de protecció individual obligatoris en treballs verticals 
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11 – PLEC DE CONDICIONS 

 

SOBRE ELS COMPONENTS 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les 
condicions establertes al article 5.2 del 2n capítol de la Part I del CTE, en el qual s’especifica: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, 
en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de 
desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació. 

 2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB 
establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als 
edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents 
directives Europees. 

Controls de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb 
les condicions establertes a l’article 7.2 del 2n capítol de la Part I del CTE, el qual esmena: 

Control de la documentació dels subministres 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la 
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui 
els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, 
els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la 
construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les 
Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti 
el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
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1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, 
que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i 
documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.3; i 

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i 
sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment 
de les seves característiques tècniques. 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient 
per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en 
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la 
reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F. 

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el 
projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a 
realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

 

 SOBRE L’EXECUCIÓ 

Condicions generals 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en 
compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en 
l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les 
seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la 
legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del 
director de l’obra i del director de l’execució de l’obra. 

Control d’execució 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord 
amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I 
capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada 
unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres 
controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la 
legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció 
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facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de 
conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, 
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  

 2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.   

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es 
contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i 
sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

Sobre el control de l’obra acabada 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.4.  

 Generalitats 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents 
parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les 
que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes 
en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable, 

Sobre la normativa vigent 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al 
plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec 
s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en 
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  

  A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que 
en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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12 – CONTROL DE QUALITAT 

 

Al llarg de l’obra s’ha de realitzar un control de qualitat que es reflexa en les actes de 
recepció. Tots els elements, materials, productes, eines i maquinaria presents a l’obra han de 
tenir els certificats de qualitat exigibles. Per exemple, que compleixi amb la norma UNE-EN-
ISO-9001, els certificats OHSAS 18001 i REA (registro de empresas acreditadas del Ministeri) en 
matèria de riscos laborals, la marca N d’AENOR, el DAU i el ApTO (del iTeC), els nous marcatges 
europeus DoP (declaration of performances, antic CE), el ETA (european technical assessment, 
antic DITE), la ISO 14001 de sostenibilitat, un certificat d’Applus+, de Bureau Veritas, etc. 

 

 

Logotips de certificats i empreses certificadores per a productes de la construcció 

 

A la hora de la veritat, però, almenys en aquesta obra, l’arquitecte tècnic no ha portat 
cap tipus de control de  qualitat. En tot cas, si algú l’ha realitzat, ha estat el cap d’obra. 
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13 – SEGUIMENT DE LA OBRA 

 

VISITA 1: dimecres, 30 de setembre de 2015 

La obra s’ha començat col·locant la bastida a la façana principal per a la pujada de 
material i descàrrega de runa. S’ha trigat només un dia per a realitzar-ho.  

Posteriorment, es va començar a muntar la bastida de la façana posterior que és la que 
es pretén rehabilitar. No obstant, no es va tenir en compte que el sostre dels locals de planta 
baixa no tenia prou entitat com per suportar les càrregues de tota la bastida. Per tant, es va 
decidir apuntalar els locals amb sopandes, portasopandes i puntals col·locats cada 1m. Però 
després es va comprovar que no es podia utilizar aquell espai ja que es trobava en ús. Llavors 
es va decidir paral·litzar els treballs fins que es pensés en una millor solució.  

  

Fotografies de la façana principal de l’edifici amb la bastida muntada i detall d’un anclatge 

 L’Avinguda Gaudí és un carrer pel qual passa tràfic rodat i que té una vorera ≥ 1,50m, 
per tant, si es vol instal·lar una bastida, s’ha de deixar a la vorera una distància de pas 
provisional ≥ 0,90m, una alçada ≥ 2,10m i, en els canvis de direcció s’ha de poder inscriure un 
cercle de 1,50m de diàmetre. Els puntals inferiors han d’anar folrats almenys fins a una altura 
de 1,60m amb algún material tou i vistós i cal assegurar-se que aquests es troben ben fixats al 
terra. Es poden col·locar petits taulons de fusta massissa o multicapa (no d’aglomerat) i amb  
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un espessor de 5 a 7cm de manera que superin sempre la superfície de la placa base de 
recolzament del puntal. 

Per altra banda, en aquest cas l’estructura de la bastida es troba anclada mitjançant 
tacs metàl·lics a l’edifici per la part inferior de la llosana del balcó de la primera planta, a la 
llosana de la segona i per la part superior al muret de coberta. Segons la NTP 1015 del INSHT la 
bastida compleix que el primer anclatge ha de ser a 4m d’alçada màxima i que, com que no 
està cobert amb malla ni lona, els punts d’anclatge han d’estar separats menys de 8m. En 
canvi, aquests no tenen una distribució homogènia i no segueixen la recomanació d’estar 
situats dins dels 20cm per sota de la plataforma.  

 

VISITA 2: dimecres, 7 d’octubre de 2015 

Prèviament, es va pensar en una biga HEB-160 paral·lela a la línia de façana. Per una 
banda empotrada a una pletina metàl·lica fixada a la mitjanera i, per l’altra, recolzada sobre un 
dau de formigó amb una capa de transició de morter sense retracció. Això és el que va anotar 
l’arquitecte tècnic a l’acta del llibre d’ordres oficial extret del CAATEEB. Però per no haver de 
foradar la mitjanera que no només pertany a aquest edifici, es va portar a terme una altra 
solució. Com que el despatx tècnic no es dedica a calcular aquest tipus d’estructures sinó que 
ho fa l’empresa subcontractada de bastides Metalo-Ibérica S.A., no sé exactament quin perfils 
s’han de col·locar ni els càlculs que han realitzat. Per tant, a continuació, faré la meva pròpia 
proposta. 

 

Fotografia del pati posterior de l’edfici amb la bastida muntada directament sobre la solera (mala solució) 

Façana 
objecte de 

rehabilitació 
Bastida mal 
recolzada 
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Proposta de sistema de recolzament de la bastida tubular metàl·lica prefabricada 

 Tenint en compte que els mòduls de les plataformes fan 2m de llargada i que tenim 8m 
de façana, s’haurien de col·locar 5 parells de puntals separats una distància de 2m. Es planteja 
una solució que alliberi de càrrega la solera del pati, que és el sostre dels locals de planta 
baixa. Consisteix en col·locar unes estructures auxiliars de perfils metàl·lics anclats a la façana. 
De manera que cada parell de puntal aniria recolzat sobre unes bigues anclades a la façana 
mitjançant una pletina, que a la vegada anirian recolzades per l’extrem que queda lliure sobre 
petits pilars, tal com es pot veure en el croquis de la pàgina següent. 

 

Croquis del pati posterior de l’edfici amb la proposta de bastida muntada sobre perfils metàl·lics anclats a la façana 
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Croquis de l’estructura auxiliar de perfileria metàl·lica com a recolzament de la bastida 

 Les bigues de l’estructura són perfils IPE i no IPN perquè amb el mateix cantell les IPE 
tenen major amplada d’ala i, per tant, major base pels puntals. Les pletines serien d’acer S275-
JR i d’1cm d’espessor. Els sombrejats en vermell representen els cordons de soldadura que no 
poden tenir un gruix inferior a 3mm, ni a 0,3 cops l’espessor de la placa més gruixuda, ni 
tampoc pot ser superior a 0,7 cops la placa més fina. 

L’especejament d’una bastida és tan complex que per a calcular el seu pes s’haurien 
d’utilitzar programes informàtics específics de càlcul com el Cype o el Tricalc. Però com que 
està fora del meu abast realitzaré els càlculs seguint la metodologia que ens proposa el CTE-SE-
AE, a partir d’una constant Qpp que serà el pes propi de la bastida. 

Considerarem el sostre dels locals com a coberta transitable. Tenim una sobrecàrrega 
d’ús uniforme de 2kN/m2 aproximadament, una sobrecàrrega de neu (a Barcelona) de 
0,4kN/m2, tenint en compte que no pot lliscar lliurement. La Qvent,succió és igual a la 
multiplicació de la velocitat mitjana del vent a Barcelona que és de 0,52kN/m2, pels valors dels 
coeficients d’exposició que, en aquest cas, és 1,3 i pel de succió que és 0,3. El valor restultant 
de la Qvent,succió és igual a 0,203kN/m2. Per tant, la combinació més desfavorable de la 
càrrega en estat límit de servei serà segurament amb la sobrecàrrega d’ús com a acció 
principal: 

IPE 

HEB HEB 

IPN IPE (travessera) 
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Qmàx. (valor característic) =  Qpp + 0,7x(2 + 0,4 +  0,203) = Qpp + 1,822 kN/m2 

Per obtenir el perfil adient per a suportar la fletxa límit s’utilitza la següent equació 
amb la Iy com a incògnita i l’aïllem.  

Fmàx. ≤ Fadm.   
5

384
Qmàx  x 

0 x Iy
 ≤  llum

 

Llavors es mira al promptuari el perfil que compleixi i es busca la combinació més 
desfavorable (amb la sobrecàrrega d’ús com a principal) en estat últim límit, és a dir, amb les 
càrregues majorades: 

Qmàx. (valor càlcul) =  1,35xQpp + 1,5x0,7x(2 + 0,4 +  0,203) = 1,35xQpp + 2,733 kN/m2 

 Per últim, s’ha de realitzar una última comprovació d’aquesta equació i l’ha de complir: 

Qmàx  x 
8 x Wy x fyk/1,15

 ≤  1 

 

VISITA 3: dimecres, 21 d’octubre de 2015 

El desmuntatge de la bastida tubular mal col·locada i el muntatge de la nova va durar més de 2 
dies com hagués sigut en una situació normal. Es van ocasionar alguns desperfectes en els 
pisos però es van arreglar enseguida. 

L’estructura auxiliar de recolzament dels 
puntals ha quedat així: 

 

Estructures auxiliars de perfileria metàl·lica sobre la qual es recolzen els puntals 
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En les anteriors fotografies es pot veure l’estructura sobre la qual es troben col·locats 
els puntals. Des del meu punt de vista podrien estar millor recolzats, ja que es podrien soldar 
pletines horitzontals en els encreuaments entre perfils IPN de manera que la superfície de 
recolzament quedés millor repartida per l’estructura. A la fotografia de la dreta, en canvi, es 
pot observar que els puntals extrems no només van sobre els perfils sinó que també van sobre 
una L collada a la façana perpendicular.   

Treballar sobre bastides representa un gran nombre de riscos dels quals els més greus 
són la caiguda a diferent nivell i el col·lapse de l’estructura. Per tant, s’han de seguir unes 
normatives, elaborades pel INHST, tant de muntatge com d’ús establertes en aquest cas a la 
NTP-669 i la NTP-1015. Segons aquestes normes la bastida ha d’estar formada per tubs 
d’al·lumini o d’acer inoxidable i no es poden barrejar peces de diferents fabricants. Per altra 
banda, les plataformes poden ser de fusta tractada, acer inoxidable, plàstic o al·lumini sempre 
que tinguin una resistència suficient (a l´ús que se li pretenen donar) i han de tenir una 
superfície antilliscant. Com tota la resta d’elements presents a l’obra ha de tenir els certificats 
de qualitat exigibles. 

Els elements de la bastida han de complir amb unes dimensions determinades. En 
aquest cas la bastida a col·locar és de classe 5, és a dir, segons les anteriors NTP’s, suportaria 
una càrrega màxima repartida de fins a 4,5kN/m2 i una concentrada en 500mm x 500mm de 
com a molt 3kN. L’amplada de les plataformes ha de ser de com a mínim 90cm, la seva 
longitud de 1,50m fins a 2,50m i l’alçada lliure mínima entre les superfícies de les plataformes 
ha de ser ≥ 2m.  

El dia de la visita, tot i haver començat a treballar sobre la bastida, com que aquesta es 
troba a una distància superior als 30cm de la façana, faltava col·locar les proteccions 
perimetrals de seguretat per la cara interior de la mateixa. Faltava una barana passamans a 
100cm ±5cm, un rodapeu a 15cm i una barana intermitja a 47cm de les altres dues.  

 

Fotografia de l’espai entre la bastida i la façana posterior de l’edifici 
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Després es van tapiar les obertures 
que donaven a les balconades amb taulons 
de fusta i espuma de poliuretà projectada pel 
seu contorn com a sellant i aïllant del 
exterior provisional. Posteriorment, ja es va 
poder començar a repicar el revestiment que 
hi havia a la façana, derribar les llosanes de 
les tribunes existents i retirar tota la runa 
produïda. Realitzar això va durar 
aproximadament una setmana.  

           Detall de l’anclatge a façana i unions entre tubulars, 
muntants i plataformes de la bastida 

 

VISITA 4: divendres, 30 d’octubre de 2015  

Durant la visita s’ha observat que a la façana hi ha algunes esquerdes a les zones 
d’encastament d’algunes bigues metàl·liques del voladís dels balcons que es van derribar. Per 
aquesta raó, s’han marcat amb spray les que estan corrosionades per substituir-les per IPE-
100. La resta, que només estan oxidades, es poliran, es passivaran i s’emprimaran. El procés de 
passivació consisteix en crear una pel·lícula d’àcid nítric o cítric que protegeix l’acer del qual 
estan fets els perfils metàl·lics de l’oxígen de l’ambient exterior. Es pot aplicar en forma de gel 
diluït en aigua amb brotxa, després s’ha de deixar secar i s’aclareix. Posteriorment, se li han 
d’aplicar dues o tres capes de resina epoxi, vinílica, clorocautxú (gris), bituminosa o acrílica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estat de les bigues ja polides que suporten els voladius de les tribunes de la façana posterior 
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Esquerdes a la façana a les zones d’encastament de les bigues degut a la corrosió i posterior augment de volum de 
la capa superficial dels mateixos perfils 

Existeix una certa diferència entre els processos químics d’oxidació i corrosió, tot i que 
la segona és conseqüència de la primera. L’oxidació consisteix en la creació d’una pel·lícula 
superficial que té una funció protectora d’un element metàl·lic però en que, en realitat, està 
disminuïnt la seva secció resistent. En canvi, la corrosió no és només una reacció amb l’oxigen 
de l’aire sinó que significa el pas d’una corrent elèctrica per l’interior del metall que el 
destrueix més perjudicialment. A més a més, l’element augmenta de volum cosa que pot 
causar fissures o esquerdes en d’altres.   

Es creu que les bigues del voladiu no només tenen la funció de suportar les càrregues 
del mateix sinó que també formen part del forjat i a dins es recolzen sobre un mur de càrrega. 
Per tant, s’ha retirat una part del fals sostre del local a planta baixa de la dreta mirant cap a la 
façana principal per comprovar l’estat en què es troben les bigues que per l’exterior semblen 
més degradades. S’ha pogut observar que, tal com es creia, no només estan oxidades per fora 
de l’edifici sinó que com que són contínues, també ho està la part que constitueix el propi 
forjat. Per tant, s’hauran d’apuntalar per dins aquestes tres bigues del sostre de planta baixa a 
l’esquerra, mirant cap a la façana posterior. 

Finalment, s’ha ordenat fer cates als forjats de l’interior d’aquesta zona dels pisos per 
comprovar l’estat real de tot el bigam dels forjats de l’edifici, ja que es sospita que no només 
estan degradades per l’exterior. És probable que això sigui degut a que aquestes bigues es 
troben als sostres dels safareigs i que es puguin haver oxidat per fugues a la instal·lació 
d’evaquació de les rentadores. 
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VISITA 5: dimarts, 3 de novembre de 2015  

 S’han apuntalat per l’interior les bigues del sostre de planta baixa que sembla que es 
troben més degradades, s’ha tallat arran de façana la seva part exterior, ara que ja no han de 
suportar cap tipus de voladiu i s’han obert els seus metxinals. Posteriorment, s’han rascat, 
passivat i emprimat la resta de bigues que només es troben oxidades per la capa superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metxinal d’una de les bigues que es troba en pitjor estat i biga en bon estat rascada, passivada i emprimada 

 S’ha dissenyat un sistema per reforçar les bigues que estan corrosionades per dins que 
consisteix en col·locar una pletina en forma d’omega, que agafi per sota el perfil oxidat i omplir 
l’espai buit que queda amb morter fluid sense retracció. Posteriorment, s’anclararia a la façana 
per l’exterior una pletina d’acer de 100x100x10mm a la qual aniria soldada una nova viga IPE-
100 que seria la que suportaria els pes del voladiu de les tribunes que cal reconstruïr.  

També s’ha visitat l’interior 
d’un pis que no té fals 
sostre per saber el l’estat de 
la resta de bigues de l’edifici 
i s’ha pogut observar que, 
efectivament, aquestes 
també es troben afectades 
per la corrosió.  

 

 

 

 

Bigueta corrosionada del 
forjat del sostre del segon pis 
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VISITA 6: divendres, 13 de novembre de 2015  

Es planteja una nova solució alternativa a la col·locació d’una omega per a reforçar el 
tram de bigues que es troba corrosionat, és a dir, el que queda a l’exterior de l’edifici. 
Consisteix en tallar aquesta part més degradada i empotrar una nova HEB-100 amb una placa 
intermitja al mur de façana. Aquesta nova biga seria la estructura que suportaria les càrregues 
del voladiu format per les tribunes. Caldria a més a més realitzar cates a la zona de 
l’empostissat per saber exactament de quins materials s’ha reblenat, ja que és en aquest punt 
on s’empotraria la nova biga.  

Tot i això, he pensat en una solució més senzilla per reforçar el tram que es troba més 
corriosionat de les bigues. Una vegada tallades aquestes parts degradades i oberts els 
metxinals, es solda l’extrem que queda lliure de l’antiga biga a una placa metàl·lica anclada 
mitjançant cargols autorroscants (o tirafons) per la cara externa del mur de façana. Després, 
en aquesta placa, s’haurà d’empotrar una nova HEB-100. Per fer la unió més sòlida es podria 
posar un perfil en forma de “L” soldat a la biga i a la placa. El procés constructiu seria: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Part degradada 
de la biga que 

cal tallar 

Biga d’acer 
laminat 
existent 

Biga d’acer 
laminat 
existent 

Tallar biga i 
obrir el 

metxinal 
Façana 
d’obra 

ceràmica 

Façana 
d’obra 

ceràmica 

Nova biga 
d’acer IPE-

100 

Metxinal 
omplert amb 

morter de 
ciment amb 

poca 
retracció 

Placa d’acer 
S275-JR de 

300x150x10mm 

Pletina d’acer 
S275-JR amb 
forma de “L” 

1 2 

3 
4 

Croquis del procés constructiu per substituir la part exterior del bigam 
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VISITA 7: dilluns, 23 de novembre de 2015 

Mentre es pensa en una solució per continuar treballant a la façana i com que la 
coberta de l’edifici també és un element que es troba força descuidat i en mal estat, durant la 
setmana passada va estar treballant i ja s’ha avançat força en la seva rehabilitació. 

No només la humitat instersticial del paviment ha generat una vegetació incipient sinó 
que moltes peces de rasilla que coronaven l’ampit perimetral de la coberta s’havien desprès, 
cosa que podria causar danys als vianants que circulen pel carrer. Per això, pràcticament el 
primer que es va fer al començar la obra, va ser adoptar una mesura de seguretat que va ser 
protegir la coronació del muret amb una malla mosquitera, tal com es pot veure a la següent 
fotografia: 

 

Fotografia de la malla mosquiteria per evitar el despreniment de la rasilla de damunt del muret 

En primer lloc, es van retirar les peces de rasilla del coronament de l’ampit amb l’ajuda 
d’un pic o martell i després es va extreure el revestiment exterior de morter que tenia. En 
segon lloc, es van reparar algunes les fissures que hi havia, ja que no hi havia esquerdes 
profundes només fissures verticals de menys de 2mm d’obertura, de caire superficial. 
Segurament la causa és perquè es tracta de la part superior de la façana de l’edifici i qualsevol 
petit assentament diferencial pot provocar-les. Per tant, l’únic que calia fer era picar per obir-
les una mica i injectar, al seu interior, massilla selladora a base de resines acríliques amb 
pistola. 

Després ja es va poder realitzar l’arrebossat amb morter bastard de ciment Pòrtland i 
calç hidràulica amb una dossificació de 1(ciment):2(calç):8(sorra). El ciment Pòrtland aporta 
duresa i la calç la flexibilitat. La cal hidràulica, a diferència de la aèrea, no només fragua i 
endureix amb el contacte amb l’aire, sinó que si es mulla també ho fa parcialment. Per tant, és 
un material molt adient per a revestiments exteriors. Concretament, es van fer servir sacs de  
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morter impermeable d’enfoscat “weber.cal basic” de 25kg que fragua en 1-3 hores. El procés 
executiu és: regularitzar i netejar el suport, humidificar-lo una mica, amassar el morter amb 4-
5 litres d’aigua per sac, extendre el producte amb l’ajuda d’una pala i una llana deixant un 
espessor d’uns 12mm, reglejar el material per a regularitzar l’espessor i, una vegada ha 
començat a endurir, allisar-la amb un fratàs de fusta o plàstic. S’ha d’esperar que passi un dia 
perquè s’assequi i poder començar a pintar. És recomanable posar-hi dues capes de morter. 

 Llana  Regle  Fratàs 

A continuació, es va netejar la coronació de l’ampit de la coberta per poder col·locar 
les peces ceràmiques trencaaigües. Aquestes van sobre una capa de morter adhesiu cola 
flexible adient per a exteriors, que s’ha amassat anteriorment amb 7-9 litres d’aigua per cada 
sac de 25 kg i deixat reposar uns 2 minuts. El temps que triga en fraguar és de 40 minuts, per 
tant, no cal esperar massa per col·locar la rasilla. Per cada peça col·locada s’ha d’intentar 
aixecar amb les ventoses per comprovar que s’ha enganxat bé. Cal saber que al cap de 2 hores 
ja haurà endurit i no es podrà treballar. Finalment, només cal realitzar la borada amb un 
morter de ciment amb polímers (hidrorepelents) especial per a juntes de fins a 6mm de gruix. 
El procés comença amb la preparació de la massa, l’aplicació d’una capa fina de la mateixa 
amb una llana i just a continuació s’escombra per sobre per a netejar el producte que queda a 
la superfície de la rasilla. 

Batidora  Llana dentada  Ventoses 

 Aquest és l’estat en el qual ha quedat l’ampit de la coberta després de la seva 
rehabilitació: 

 

Fotografies de la coberta amb el muret perimetral rehabilitat 
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VISITA 8: dimarts, 1 de desembre de 2015  

Durant la setmana passada es va extreure la capa superficial de revestiment dels murs 
del badalot per tal de poder veure l’estat real de la fàbrica, ja que hi havia una esquerda 
important que s’havia intentat tapar però es sospitava que era més profunda. Hi ha dos murs 
els aparells dels quals estan mal travats entre si i, a mesura que ha anat passant el temps, 
s’han anat desolidaritzant, causant una esquerda important de més de 2mm d’amplada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia de l’esquerda del badalot de coberta 

En aquest cas no es va valorar la opció de col·locar testimonis, tot i que s’hauria pogut 
fer. No obstant, per a reparar-la es van perforar els forats que ocuparan les grapes tenint en 
compte que aquests han de quedar formant un angle 45o amb la superfície del mur. Després es 
va injectar a l’esquerda morter mixt de ciment, calç i resines epoxi dins l’esquerda i es van 
col·locar les grapes, que en realitat són varilles d’acer inoxidable de ø = 6mm doblegades. 
Després, s’hauria d’haver col·locat una malla de fibra de vidre, però no es va fer. Per últim, es 
va procedir a l’arrebossat dels murs del badalot amb ciment bastard de ciment i calç hidràulica 
amb una dossificació 1:2:8, tal com s’ha explicat anteriorment.  
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 Pistola per aplicar massilla  selladora 

 

VISITA 8: dilluns, 7 de desembre de 2015 

Finalment, el cap d’obra ha decidit desestimar la solució d’estructura de reforç de les 
bigues corrosionades del perfil en omega que havia proposat la direcció facultativa i s’ha 
acabat portant a terme una la opció diferent al què es va es va parlar a l’última visita. Aquesta 
consisteix en reforçar la biga existent col·locant-hi una a sóta que anirà soldada a una altra que 
quedarà a l’exterior. Entre aquestes dues noves bigues s’han soldat in situ una cartel·la que va 
enmig i dues trapezoidals de reforç a la biga que anirà per l’interior. Hagués sigut preferible 
que ja vinguéssin totes les peces soldades de fàbrica, ja que així s’estalvia temps però no 
sempre pot ser així. Mitjançant aquest sistema s’han d’acabar reforçant un total de 8 bigues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de reforç del bigam existent i de suport per a la llosana del voladiu de les tribunes 

En aquesta façana posterior s’han detectat nombroses esquerdes sobretot on hi ha 
bigues que l’atravessen i a les cantonades d’obertures. No s’han col·locat testimonis tot i que 

Bigues pel 
voladiu dels 

balcons 

Posició de la 
biga existent 

Plaques 
d’anclatge 

bigues 

Biguetes de 
reforç del 

sostre interior 

1,30m 

0,30m 
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s’ha disposat de temps i es procedirà directament a la seva reparació. Aquesta consistirà en 
perforar amb taladradora els parells de forats on aniran introduïdes les grapes, intentant que 
aquests quedin formant un angle d’uns 45o amb el parament per aconseguir una cosida millor. 
S’emplenaran les esquerdes amb morter M-80 de ciment Pòrtland i/o massilla selladora a base 
de resines acríliques (epoxi). A continuació es col·locaran les grapes que són varilles d’acer 
inoxidable de 6-10mm de diàmetre i la malla de fibra de vidre. Per acabar, només caldrà tornar 
a revocar la superfície que ha sigut extreta amb morter bord o “bastardo”, és a dir, de ciment 
Pòrtland i calç. 

 

VISITA 9: dijous, 10 de desembre de 2015  

Ja s’han començat a construir les llosanes que seran el terra de les tribunes amb la 
col·locació d’un encadellat d’un supermaó de forat simple de 50x20x4cm suportats per les 
bigues del voladiu, col·locats perpendiculars a les mateixes i mitjançant morter de ciment 
adhesiu Adesilex P7, adient per a rajoles ceràmiques o gres però no per a elements 
estructurals com en aquest cas. En canvi, s’hauria hagut d’utilitzar un morter de ciment 
Pòrtland d’alta resistència.   

 

Base estructural de la llosana que suportarà la tribuna del pis principal 

Hi havia un tram de tres bigues consecutives que es trobaven oxidades fins al punt que 
hi havia forats a l’ànima. A més a més la del mig no només estava malament per fora sinó que 
per dins del forjat també, per tant, aquesta la van treure sencera mentre que les dos dels 
extrems només s’ha de tallar el tros que queda a l’exterior. 
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Estructura del voladiu de la primera planta no principal amb la nova biga ja col·locada i biga marcada a substituir 

Llavors s’ha hagut de pensar un sistema que suporti aquestes altres dues i s’ha decidit 
col·locar un perfil UPN enganxat a la paret darrere de les noves parts de biga que s’han de 
soldar dins d’aquest UPN. 

 

Croquis de l’estructura base de la llosana que suportarà la tribuna del segon pis 
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VISITA 10: dilluns, 14 de desembre de 2015  

Durant les últimes dues setmanes s’han començat a construir les lloses de les tribunes 
de la façana posterior que tenen una pendent cap a fora d’1,5cm per cada metre. En primer 
lloc, s’han col·locat els encadellats de supermaons i s’han taladrat els forats on aniran fixades 
les barres d’acer transversals a la façana cada 20cm aprox. perquè treballin conjuntament. 
Després s’han introduït els tacs químics, s’hi ha injectat resina epoxi acrílica (sense estirè) al 
seu interior amb pistola i s’han introduit 10cm les barres a dins, doblegades i imprimades 
també amb epoxi prèviament, tal com es pot veure a la següent imatge: 

 

Base estructural amb l’armat transversal de la llosana que suportarà la tribuna del segon pis 

A continuació, s’ha col·locat el mallazo realitzat prèviament in situ, en forma de 
quadrícula, amb barres de 6mm de diàmetre, cada 15cm i unides amb filferro. Llavors s’han 
muntat els panells de fusta que serviran com a encofrat lateral i, a sóta, només ha calgut 
col·locar un tauló allargat en el perímetre de la llosa que serveixi per a després poder realitzar 
el cèrcol de vora. Per fixar l’encofrat i que no es mogui de lloc s’utilitzen cargols d’estrènyer o 
“sargentos”, que es troben senyalats a la propera fotografia. 

 

VISITA 11: divendres, 18 de desembre de 2015  

Una vegada fet tot l’especificat anteriorment, s’ha vertit el micro-formigó un 40% més 
lleuger que el convencional, per a soleres i grans recrescuts (més de 3cm), de 25N/mm2 de 
resistència i un temps de fraguat de 4 hores. Per a obtenir una massa totalment homogènia 
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s’ha de mesclar amb 5,5L d’aigua per cada 25kg que és el que porta cada sac de Weber. Per tal 
que quedi el més llis i nivelat possible s’utilitzen un regle i una llana. 

 

Base estructural amb l’armat transversal de la llosana que suportarà la tribuna del primer pis 

El formigó el col·loquen un divendres pel matí perquè després ve el cap de setmana i 
així no es perden els tres dies teòrics que han de passar des del seu abocament fins que 
endureix i adquireix aproximadament el 40% de la resistència que aconsegueix als 28 dies. 
Llavors s’ha de curar durant els pròxims 4 dies. A partir d’aquest moment ja es pot començar a 
col·locar el paviment.  

Simultàniament, s’han anat revocant la 
façana i els sostres amb morter de calç hidràulica 
col·locant-hi també una malla de fibra de vidre 
que cus les petites fissures que pugui haver-hi al 
suport. Després s’aplica l’estucat de pasta de guix 
i es disposen els perfils cantoners de PVC a les 
arestes de les obertures de les fusteries.  

 

VISITA 12: dilluns, 21 de desembre de 2015  

S’ha començat a construir el mur de separació a la planta principal que serà de totxana 
de 28x12,5x8,5cm unida amb morter sec M-7,5 de ciment Pòrtland. El primer que han realitzat 
és tibar dos parells fils paral·lels, verticals, cadascun a una aresta de la futura paret i amb 
l’ajuda d’una plomada perquè quedin el més verticals possible. Aquests quatre estan fixats 
amb uns claus al forjat superior i inferior i marquen la posició i el gruix del mur. Després, es 

Arrebossat amb malla de fibra de vidre de 
la façana posterior i perfils cantoners 



Diagnosi de patologies, propostes d’intervenció i seguiment de la rehabilitació d’elements 
comuns d’un edifici a l’Av. Gaudí, 85 

114 
 

lliguen un parell de fils horitzontals, paral·lels entre si i lligats amb un nus correder als altres 
quatre, de manera que es puguin pujar i baixar i serveixi de guia per assenyalar la posició de les 
totxanes. Posteriorment, es fa la mescla de ciment Pòrtland amb aigua (3-5L d’aigua per cada 
sac de 25kg), es mullen una mica les totxanes i el tros de terra sobre el qual es construirà la 
partició i es col·loca la primera fila de morter i maons. Una vegada ja no es poden seguir 
posant totxanes a dalt, s’omple l’espai que queda amb morter. 

 

Envà de partició del pis principal 

Simultàniament, s’ha muntat el que serà la subestructura portant de la tribuna de la 
segona planta constituïda per bigues IPN-100 fixades a la façana per perfils en U, encadellat de 
supermaó ceràmic de 80x35x4cm, barres corrugades de ø=12mm imprimades amb resina 
epoxi i clavades a façana amb tac químic cada 20cm i mallazo de ø=6mm cada 15cm. 

 

Subestructura portant de llosa de la tribuna del segon pis 



Diagnosi de patologies, propostes d’intervenció i seguiment de la rehabilitació d’elements 
comuns d’un edifici a l’Av. Gaudí, 85 

115 
 

 

 VISITA 12: dimecres, 23 de desembre de 2015  

Ja gairebé s’han acabat de construir els dos murs de separació del balcó del primer pis 
no principal amb la col·locació d’un perfil metàl·lic al lateral que queda enrasat a façana. Els 
buits que poden quedar entre algunes peces de l’aparell i l’espai que queda entre la última 
filada de totxana i el sostre s’emplena amb morter de ciment Pòrtland. Només faltarà 
l’aplicació d’un revoc amb morter de calç hidràulica. 

Per altra banda, s’han estat enfoscant els sostres del pis principal i del primer no 
principal, que són els que ja tenen les lloses construïdes (només els hi falta un arrebossat de 
pasta de guix, passar-hi un fratàs, una capa d’imprimació i dues de pintura plàstica). 

  

 

VISITA 13: dimarts, 29 de desembre de 2015  

Ja s’ha formigonat la llosana del balcó del segon pis i també s’ha acabat de construir el 
sostre amb el muntatge de l’estructura de encadellat, la col·locació de les barres transversals, 
el mallazo, l’encofrat i el formigonat. Per altra banda, s’ha hagut de picar l’extrem exterior dels 
envans de separació de les tribunes que ja s’havien construit perquè es col·locaran uns perfils 

Un dels operaris revocant el sostre 
del primer pis no principal amb 

morter de calç hidràulica 
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d’acer buits més amples que serviran per anclar les baranes. A més a més, es collen per 
l’extrem superior i inferior a les llosanes dels pisos per donar més rigidesa al conjunt.  

  

Construcció mur separador del segon pis. Col·locació de malla i arrebossat amb morter de calç de l’envà de la 
primera planta no principal. Picat de l’extrem del mur del pis principal per col·locar-hi el nou perfil. 

També s’ha executat el dintell de una de les portes del segon pis sobre la que s’havia 
originat una esquerda d’uns 5mm d’amplada. Es va omplir l’esquerda amb morter de cal que 
és més flexible que el Pòrtland, s’ha col·locat un perfil IPN com a estructura del dintell i s’ha 
cobert amb trossos de totxana amorterada amb ciment Pòrtland. La resta de dintells es faran 
de formigó armat. 

 

VISITA 14: dimarts, 5 de gener de 2016  

Avui s’ha començat a executar la capa superior d’acabat del sostre del segon pis, que 
serà de rasilla ceràmica col·locada sobre morter de ciment impermeabilitzant. En primer lloc, 
es mescla amb una batidora el morter amb uns 6,5L d’aigua per cada sac de 25kg, després es 
mulla el suport, s’estén una primera capa amb una llana i es deixa secar 4 hores. Després 
s’humidifica una mica, s’aplica una segona capa regularitzada amb un regle i es tenen 40min 
per col·locar la rasilla. Per disposar correctament la primera filada de l’extrem, que són les 
peces que tenen goteró, es tira un cordill de banda a banda, es disposen creuetes de separació 
entre les peces i es va comprovant que aquestes queden totalment horitzontals amb un nivell. 
En unes 24 hores es pot considerar que està assecat.  

Quan és necessari tallar peces ceràmiques es fa manualment i s´útilitza aquesta eina: 

  Màquina manual per tallar peces ceràmiques amb punta de rubí 
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Col·locació de la rasilla al sostre superior dels balcons de la segona planta 

 

VISITA 15: dijous, 7 de gener de 2016 

Durant aquesta visita s’estava col·locant la beurada del sostre superior de les tribunes, 
és a dir, un morter de ciment amb polímers (hidrorepelents) especial per a juntes de fins a 
6mm de gruix. El procés comença amb la preparació de la massa, l’aplicació d’una capa fina de 
la mateixa amb una llana i just a continuació s’escombra per sobre per a netejar el producte 
que queda a la superfície de la rasilla. Simultàniament, s’estan acabant d’arrebossar els sostres 
amb morter de calç hidràulica. 

 

VISITA 16: dilluns, 11 de gener de 2016 

Es continua la construcció dels elements d’acabat de les tribunes, constituïts per una 
capa inferior de morter de ciment Pòrtland, a sobre una de morter adhesiu cola flexible i, al 
damunt de tot, les peces de gres no porcelànic. Aquestes són d’un color semblant a les rasilles 
amb goteró que es col·loquen als extrems, perquè no contrasti gaire. 

També s’estan estucant els murs amb pasta de guix amb pols de marbre per donar més 
protecció al parament que queda a l’interior i després se’ls hi passarà un fratàs esponjós. Els 
cantos de les lloses també s’han d’estucar i fratassar. 
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VISITA 17: dimarts, 19 de gener de 2016 

 Avui ja s’estan col·locant les peces de gres no porcelànic al pis principal de la manera 
que s’ha explicat anteriorment. Demà ja s’haurà assecat i es podrà posar el morter de borada. 

 

Col·locació del gres no porcelànic a la planta inferior 

 Per altra banda, un altre operari continúa estucant els murs amb pasta de guix i pols de 
marbre. Després s’haurà de passar el fratàs, aplicar-hi una capa d’imprimació i dues de pintura 
impermeabilitzant plàstica (no hidròfuga perquè té el porus obert). 

 Quant al treball que s’ha de fer a façana encara queda força feina. En primer lloc, cal 
canviar totes les canalitzacions d’aigua i cablejat de telecomunicacions que han quedat 
malmesos durant l’obra. Després caldrà aplicar la capa d’imprimació, que serà necessària 
perquè s’ha fratassat la superfície, i les dues de pintura plàstica a sobre del color determinat a 
l’estudi cromàtic. Com a tancament de les tribunes es muntaran finestres parcialment 
practicables de doble vidre laminat amb cambra d’aire intermitja 4/10/4mm, marcs d’alumini 
amb ruptura de pont tèrmic i esmaltats del color determinat a l’estudi cromàtic. Es calcula que 
això es pot realitzar en 3 o 4 dies, és a dir, un dia per planta. 

La resta de la façana és de fàbrica de maó calat revestit i, com que hi ha un intercanvi 
de calor directe amb l’exterior, faria col·locar una capa d’aïllament tèrmic de llana mineral de 
roca (Isover), que seria més ecològica que les plaques d’EPS o XPS. Abans de fer-ho però, s’ha 
de extreure el revestiment i netejar la fàbrica amb aigua a pressió. La planxa d’aïllament tèrmic 
s’arrebossa amb morter de ciment de dossificació 1:4, intercalant-hi una malla de fibra de 
vidre i tornant a estucar el parament amb morter de calç hidràulica. Per últim, se li aplica una 
capa d’imprimació i a sobre dues capes de pintura del color determinat a l’estudi cromàtic. 



Diagnosi de patologies, propostes d’intervenció i seguiment de la rehabilitació d’elements 
comuns d’un edifici a l’Av. Gaudí, 85 

119 
 

 

VISITA 18: dilluns, 1 de febrer de 2016 

Divendres va venir el ferrallista a col·locar les baranes de ferro forjat i soldar-les als 
perfils d’acer que van al lateral dels envans de separació. Tot i que aquest tipus de 
professionals treballen en mm, aquest ha col·locat descentrada la barana. 

S'ha estat revocant amb pasta de guix i fratassant la solera de la planta principal per la 
cara inferior que queda vista. Avui ja no hi ha 3 operaris treballant a la obra, només dos. 

Per altra banda, un altre treballador fixava plaques d'aïllant tèrmic d'EPS de 
1x0,5x0,04m i de conductivitat tèrmica 0,037 W/m*C, mitjançant dos sistemes de fixació: un 
químic i un altre de mecànic. El primer consisteix en pellades de morter de ciment adhesiu 
Pegoland flexible i la fixació mecànica és a base d’espigues amb clau expansionant. En primer 
lloc, s’arrebossa la paret de la façana de morter amb una llana dentada i s’enganxen les 
plaques d’EPS ben col·locades procurant que les juntes entre elles siguin mínimes per evitar 
qulsevol pont tèrmic. Un cop hagin passat 24h es pot considerar que el morter s’ha assecat i es 
taladren forats de 8mm, fins a una profunditat ≥ 45mm, a les cantonades de les plaques (per a 
espessors majors també al punt mig), on s’introduiran les espigues i es clavaran el clau 
expansionant. Posteriorment, es col·loquen uns perfils d’alumini en U a forma de sòcol que 
suporten les planxes d’EPS, que van clavats a la paret cada 40cm aproxiamadament. S’han 
trigat dos dies per a aïllar tèrmicament la part de façana posterior corresponent a la 3a planta. 
Tots els elements són de marca Traditerm del grup Puma. 

 

Fixació de les plaques d’EPS a la façana posterior de la 3a planta 
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VISITA 19: dijous, 4 de febrer de 2016 

Ha vingut el lampista a col·locar els muntants de coure per on puja l’aigua que ve de 
l’armari de comptadors i que servirà als habitatges, amb subjeccions de plàstic cada 0,5-1,5m 
més o menys, clavades als tancaments. Abans s’ha hagut de preveure el traçat de la instal·lació 
per realitzar els forats als elements constructius que cal atravessar. 

Ja s’han col·locat les planxes d’EPS pel lateral de la façana, que és la zona que dóna 
directament amb l’exterior. En el moment de la visita s’estaven arrebossant aquestes plaques 
d’aïllament tèrmic amb un primer gruix de 5-6mm de morter de ciment adhesiu Traditerm del 
grup Puma. 

 

Treballador arrebossant amb morter mixt les plaques d’EPS 

VISITA 20: dimecres, 10 de febrer de 2016 

Avui ja està aplicada la primera capa de morter de ciment adhesiu cola i també s’ha fet 
un segon gruix de 5-6mm del mateix material per col·locar la malla de fibra de vidre a sobre. 
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Aquesta s’aixafa amb una llana perquè quedi ben adherida a la capa de morter. Als trobaments 
entre làmines cal solapar-les 10cm.  

 

Enfoscat de la façana amb morter adhesiu i col·locació de la malla de fibra de vidre 

 

VISITA 21: dimarts, 16 de febrer de 2016 

Una vegada s’ha assecat la capa que conté la malla (unes 24h) s’ha revestit amb una 
última capa de morter mixt (ciment i calç) impermeabilitzant, ja que es tracta d’un revestiment 
exterior que, a més a més d’hidrofugar, ha de ser força flexible a canvis de temperatura.  

Posteriorment, només calia aplicar-li dues capes de pintura plàstica Artic diluida en 
aigua (tipus Patina Acuosa Mate), amb brotxa i rodillo. El color de la pintura ha de ser 
obligatòriament del color determinat a l’estudi cromàtic, que s’ha fet per complir amb 
l’Informe de Patrimoni. 
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VISITA 22: dimarts, 23 de febrer de 2016 

Ja s’ha aplicat la segona capa de pintura plàstica diluïda en aigua a la façana i ara 
s’estan netejant les taques de pintura que s’han diposita sobre el paviment amb dissolvent 
Pyma especial per a pintures. Com que es tracta d’un producte tòxic, per a utilitzar-lo, calen 
utilitzar mascarilla i guants. 

Un segon operari està pintant la barana de la primera planta de color negre amb un 
esmalt metàl·lic especial per a elements de ferro forjat (marca Ferroart). S’ha extès una capa 
d’imprimació prèvia per tal que la pintura quedi ben enganxada al suport.  

Un altre treballador s’encarrega de canviar un tram d’un antic baixant d’uralita que es 
trobava en mal estat i causava pèrdues d’aigües residuals al pis principal. Al seu lloc s’hi 
col·locarà un baixant de PVC. 

 

Antic baixant d’uralita que es canviarà per un de PVC 
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VISITA 23: dimarts, 1 de març de 2016 

S’estan portant a terme la rehabilitació energètica constistent en l’addició d’aïllament 
tèrmic per l’exterior de la part inclinada de la façana, a la qual no s’hi pot arribar des de la 
bastida. És per aquesta raó que s’ha hagut de recórrer a la realització de treballs verticals que 
requereixen unes mesures de seguretat especials per a l’operari que ho està realitzant. Es 
calcula que en total es trigaran uns 3 dies. 

Els treballs verticals es realitzaran sota 
supervisió de l’encarregat seguint totes les 
normes de seguretat establertes en el RD 
2177/2004. En primer lloc, s’entregaran 
arnesos als treballadors conectats a la 
corda de seguretat o línea de vida. 
Aquests han de disposar de la formació 
adequada i específica així com un títol 
especial per a aquest tipus de treballs. És 
obligatori utilitzar dues cordes com a 
mínim, amb subjecció independent (una 
de treball i una altra de seguritat). Per 

altra banda, la corda de treball disposarà de mecanismes d’ascens i descens, així com un 
sistema de bloqueig automàtic antiretràctil. Les eines i accessoris han d’estar ben subjectes a 
l’arnès, seient del treballador o a altres mitjans adequats. Es preveuran mesures per socórrer 
al treballador en cas d’emergència. 
 

 

Treballs verticals a zona no accessible des de la bastida 



Diagnosi de patologies, propostes d’intervenció i seguiment de la rehabilitació d’elements 
comuns d’un edifici a l’Av. Gaudí, 85 

124 
 

 

VISITA 24: dimarts, 8 de març de 2016 

Han estat revestint amb pintura al silicat (pumacril Revestimientos) la capa de guix que 
li van aplicar als murs de la caixa d’escala), ja que és més transpirable que la resta i, 
considerant que aquesta paret dóna als banys, es tracta d’una bona solució.  

Per altar banda, estan enduent-se el material, les eines i la runa que s’havien anat 
acumulant a la coberta durant els treballs. En total, s’han desfet de 2 containers de runa i han 
necessitat dos viatges en furgoneta per recollir-ho tot. Des del 2012 a Catalunya, s’han de 
reciclar almenys un 50% dels residus que es puguin generar a partir de la construcció d’un 
edifici. Aquest 50% s’ha de dipositar en un contenidor proporcionat per un centre de recollida i 
transferència que s’encarregarà de recollir-los, classificar-los i transportar-los fins a una planta 
de reciclatge especialitzada en residus de la construcció. L’únic que no es recicla són les terres 
que juntament amb la resta de runa que queda s’ha de portar a un dipòsit controlat també 
especialitzat. Tot i això, en aquests dipòsits no s’admet qualsevol tipus de residu encara que 
provingui d’un enderroc, de la construcció o d’una excavació. En aquests dipòsits controlats, 
per exemple, no s’hi pot dipositar: aïllaments d’amiant, ni residus de jardineria, fermentables, 
ni líquids, ni productes de dragatge o procedents de neteges prèvies a l’enderrocament 
d’instal·lacions industrials. Aquests tipus de residus són especials i s’han de portar a incinerar. 
Del transport del conjunt de residus fins als punts de reciclatge o incineració s’encarreguen 
empreses que han d’estar inscrites en el Registre de Transportistes de Residus de Catalunya. 

  

Operaris de Segur S.L. retirant la runa 
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Segons l’arquitecte tècnic, demà vindran els operaris de l’empresa subcontractada per 
muntar i desmuntar les bastides davantera i la del pati interior. Es calcula que es trigaran uns 
dos dies en realitzar-ho. Després, a partir de dijous, començaran a col·locar la fusteria 
d’al·lumini i segellar-la amb silicona, que tancarà el que són les tribunes. Es calcula que es 
aquests treballs poden durar uns tres dies en total ja que tot ve premuntat, considerant que es 
pot tancar una tribuna cada dia. Com que ja no hi seran les bastides que era per on fins al 
moment entrava el material a la obra, els perfils d’al·lumini i els vidres s’hauran de passar per 
l’interior dels pisos i col·locar des de l’interior. 

A partir de la setmana vinent, tan sols quedarà revestir la coberta amb pintura de 
clorocautxú vermella. Aquesta és la solució ràpida perquè ja s’ha superat el pressupost acordat 
amb la propietat. Per a solucionar l’arrel del problema caldria realitzar una actuació de més 
profunditat mirant que la coberta estigui aïllada tèrmicament i comprovant l’estat de la resta 
d’elements constructius que la conformen, ja que els l’aïllament tèrmic i la làmina 
impermeable acostumen a tenir una durabilitat d’uns 10 anys. La solució proposada de coberta 
tradicional a la catalana amb cambra d’aire ventilada és la següent:   

 

Proposta de coberta tradicional a la catalana amb cambra d’aire ventilada 

1 – Doble capa de rasilla agafada amb morter 
mixt 1:2:8, col·locada a trencajunts i revestida 
amb pintura de clorocautxú 

2 – Morter de ciment cola impermeabilitzant 
(asfàltic) (e = 2cm) 

3 – Làmina separadora geotextil 
antipunxonament de 200g/m2 

4 – Làmina impermeable bituminosa o 
d’oxiasfalt adherida 

5 – Peces d’encadellat ceràmic 50x20x4cm 

6 – Morter mixt de ciment i calç de formació de 
pendents 

7 – Envanets de sostremort fets de totxana de 
28x12,5x9cm 

8 – Aïllant tèrmic en plaques de fubres de fusta 
(e = 4cm) 

9 – Perfils d’hacer IPN-100 

10 – Peces ceràmiques trenca-aigües amb 
goteró 

11 – Ampit de coberta de maó calat o perforat 
28x14x7cm 

12 – Rasilla ceràmica per creació de minvell 

13 – Reixeta de ventilació de la cambra d’aire 
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14 – REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I COMPARATIVA DEL ABANS I EL DESPRÉS DE 
LA REHABILITACIÓ 

 
 Després de reconèixer que els edificis representen aproximadament el 40% del 
consum d’energia final a la Unió Europea, aquesta ha fixat uns objectius obligatoris a la 
Directiva 2012/27/UE, coneguda com a 20-20-20. Els objectius són la reducció d’un 20% en 
l’emissió de gasos que causen l’efecte hivernacle i un augment del 20% de la contribució 
d’energies renovables sobre el consum per l’any 2020 respecte del 2005. Per això, en l’àmbit 
espanyol, es va crear una llei sobre la rehabilitació, regeneració i renovació urbanes: la Llei 
8/2013, del 26 de juny. Anteriorment, l’única manera d’avaluar l’estat en què es trobava un 
edifici era amb la Inspecció Tècnica d’Edificis i no era obligatori a tots els municipis de l’estat. 
Segons aquesta llei nova els propietaris de tots els edificis plurifamiliars que tinguin com a ús 
principal el de residència habitual i una antiguitat superior als 50 anys, estan obligats a obtenir 
un Informe d’Avaluació de l’Edifici. Aquest té una vigència de 10 anys i conté el mateix que 
l’anterior I.T.E., és a dir, l’avaluació del seu estat de conservació, però se li ha d’afegir el 
Certificat d’Eficiència Energètica i l’informe de condicions bàsiques d’accessibilitat de l’edifici. 
 
 El certificat d'eficiència energètica és obligatori per a realitzar qualsevol tipus de 
comercialització d'un local o habitatge a partir de la normativa RD 265/2013. Fer-ho sense 
haver obtingut el CEE pot comportar faltes penals administratives. Principalment consta de 
cinc processos: visita de l'entitat, introducció de les dades preses en el programa informàtic 
CE3X o Calener i definir les mesures de millora i valorar econòmicament l'amortització. Visar-lo 
al CAATEEB és opcional, però després cal tramitar-lo i pagar les taxes a l'ICAE. En dos dies 
aproximadament es rep l'etiqueta amb la qualificació energètica. 
 
 L’aparició del CTE el 2006 també va ajudar a progressar en la construcció sostenible 
de nova planta. En en el seu document bàsic HE es tracta la limitació del consum i la demanda 
energètica, el rendiment de les instal·lacions tèrmiques, l’eficiència energètica de la instal·lació 
d’il·luminació, de la contribució mínima d’energia solar per a aigua calenta sanitària i elèctrica 
mitjançant uns instal·lació fotovoltaica.  
  
 El Decret d’Ecoeficiència també del 2006 ha tingut un paper rellevant en la difusió 
de paràmetres ambientals, que serveixen per a reduir el consum de recursos naturals no 
renovables, tant en la nova construcció com en la gran rehabilitació. Per exemple, obliga a 
dissenyar xarxes de sanejament que separin les aigües pluvials de les residuals, a col·locar 
aixetes economitzadores i cisternes amb descàrrega parcial. Quant a l’estalvi energètic 
promou l’ús de l’energia solar tèrmica per a l’aigua calenta sanitaria, limita el factor solar de 
les obertures que es trobin al sud-oest a màxim un 35% i l’aïllament tèrmic tant del marc com 
del vidre de les finestres de manera que no superin un coeficient mitjà de transmitancia 
tèrmica de 3,3W/m2K. El decret també obliga a utilitzar una família sencera de materials de 
construcció que tinguin alguna etiqueta ecològica. 
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 D’altra banda, aproximadament el 55% del parc edificat espanyol és anterior a l’any 
1980 i gairebé el 21% tenen més de 50 anys d’antiguitat. Tenint això en compte i que l’ecologia 
no va sorgir fins als anys ’70, podriem considerar que més de la meitat dels edificis existents no 
han estat construïts amb materials de baix impacte ambiental i no és fins ara que s’ha 
començat a parlar de la bioconstrucció. 
 

Des del punt de vista de la rehablitació energètica existeixen tres línies d’actuació 
principals. Per una banda, està la responsabilitat dels usuaris de l’edifici. Per l’altre, tots els 
elements que constitueixen el seu envolvent (façanes, cobertes, obertures i sòls) i, per últim 
però no menys important, les instal·lacions. Segons l’IDAE, en primer lloc, la que consumeix 
més quantitat d’energia és la calefacció, després l’aigua calenta, els electrodomèstics (nevera, 
congelador, TV, rentadora, secadora, rentavaixelles), la cuina, la il·luminació i la refrigeració. La 
Generalitat diu que l’estalvi que es pot aconseguir rehabilitant els tancaments és del 50-55% i 
sobre les instal·lacions de l’ordre del 30%. 

Canvi d’hàbits dels consumidors 

Un canvi d’hàbits dels usuaris és bàsic i, sobretot, no representa cap tipus de cost 
econòmic. Caldria una conscienciació a nivell general de la població de la despesa que es fa 
d’energia en els habitatges, de vegades innecessària. Segons un article sobre l’anàlisi del cicle 
de vida d’un habitatge a Catalunya de la revista Building and Environment, aproximadament el 
90% dels efectes adversos per a l’atmósfera es produeixen durant les fases d’utilització i 
manteniment d’un edifici i no durant la seva construcció. Hi ha una sèrie de consells en aquest 
tema per desfer-nos d’aquestes males costums i que ens poden ajudar a gestionar de forma 
més intel·ligent l’ús de l’energia. Per exemple, contractar una tarifa 2.0DHA de deiscriminació 
horària, endollar un programador horari al acumulador, utilitzar responsablement la calefacció 
a 21ºC màxim, la refrigeració a 25ºC mínim, la nevera a 4ºC, el congelador a -18ºC, no utilitzar 
tots els electrodomèstics a l’hora i instal·lar aparells de baix consum. També és recomanable 
no deixar-los en standby i canviar totes les llums per LED’s.  

Canvi de caldera 

 Per tal d’optimitzar el consum d’energia, és recomanable fer un canvi de caldera cada 
10 – 15 anys. Segurament aquesta és la mesura més eficient de totes. Actualment existeixen 
les de condensació a gas que ofereixen uns rendiments molt superiors a qualsevol de les seves 
predecessores. Concretament aquest tipus aprofiten el calor que es produeix en el procés de 
condensació del vapor d’aigua per escalfar l’aigua que retorna de la calefacció, aconseguint 
augmentar el seu rendiment un 20% respecte les convencionals i reduint els fums de NOx 
expulsats. Els únics inconvenients que tenen és que necessiten un desaigüe per treure els 
líquids condensats i que són una mica més cares que la resta. Però aquest sobrecost inicial 
s’amortitzaria al cap d’uns 3,6 anys. La Directiva Europea Ecodesign del 2009/125/EC estableix 
que a partir del 26 de septembre del 2015, totes les calderes, depòsits d’ACS i bombes de calor 
que es fabriquin hauran de portar una etiqueta energètica. A més a més, en el cas de les 
calderes, hauran de tenir una calificació mínima de B, per tant, hauran de ser de condensació. 

En aquest cas, segons les dades extretes d’un Certificat d’Eficiència Energètica realitzat 
a l’edifici i la següent taula podem afirmar que la substitució de totes les calderes per unes de 
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condensació suposarien una millora dins la classificació energètica d’una G a una E, amb una 
reducció de 45,1kWh/m2 any i s’amortitzarien en 17,45 anys aproximadament. 

 
INSTAL·LACIÓ CALDERA DE CONDENSACIÓ 

Superficie útil total edifici 368m2  
 Indicador 

global 
Consum 

kWh/m2any 
Calefacció Refrigeració ACS 

Calificació actual G 197,47 161,39 12,94 23,14 
Diferència amb situació inicial  45,1 36,2 0 8,90 

Calificació després de la millora E 152,42 125,22 12,94 14,26 
 

Cost estimat de la millora = 1.850 €/caldera x 9 habitatges = 16.650 € 

Diferència amb la situació inicial = 45,10 kWh/m2any 

Estalvi econòmic anual = 45,10 kWh/m2any x 368m2 x 0,0575 €/kWh = 954,32 €/any 

Període estimat d’amortització = 16.650 € / 954,32 €/any = 17,45 anys. 

 

Substitució de fusteries de la façana posterior 

Una altra mesura que resultaria eficaç per a reduir el consum energètic seria canviar 
totes les finestres que hi ha actualment a la façana posterior que són de fusta i es troben molt 
degradades, per unes de doble capa vidre laminat baix emissiu amb cambra d’aire enmig i 
marcs amb trencament de pot tèrmic i gruix entre 4 i 12mm. D’altra banda, s’ha de tenir en 
compte que les finestres a col·locar han de tenir marcatge CE obligatòriament des del 2010. 

SUBSTITUCIÓ FUSTERIES DE LA FAÇANA POSTERIOR 
Superficie útil total edifici 368m2  

 Indicador 
global 

Consum 
kWh/m2any 

Calefacció Refrigeració ACS 

Calificació actual G 197,47 161,39 12,94 23,14 
Diferència amb situació inicial  12,40 14 1,6 0 

Calificació després de la millora F 185,07 147,39 14,54 23,14 
 

Cost estimat de la millora = 420 €/m2 x 47m2d’obertures = 19.740 € 

Diferència amb la situació inicial = 12,40 kWh/m2any 

Estalvi econòmic anual = 12,40 kWh/m2any x 368m2 x 0,0575 €/kWh = 262,38 €/any 

Període estimat d’amortització = 19.740 € / 262,38 €/any = 75,23 anys. 

La substitució de les fusteries de la façana posterior suposaria una millora dins la 
classificació energètica d’una G a una F, amb una reducció de 12,40kWh/m2 any però 
s’amortitzaria en 75,23 anys. 

Tarifa gas natural 

Tarifa gas natural 
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 Addició capa d’aïllament tèrmic 

 Hi ha altres mesures per contribuir a l’estalvi energètic com per exemple l’addició 
d’aïllament tèrmic per l’exterior, l’interior o la cambra d’aire d’un tancament. El sistema 
d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) en una façana seria el més adient en aquest cas, ja que 
tota la comunitat de veïns hi està d’acord. És la solució més eficaç perquè d’aquesta manera 
s’aconsegueixen eliminar veritablement els ponts tèrmics. 

Es pot fer de dues maneres: la directa i la autoportant. La primera consisteix en aplicar 
l’aïllament tèrmic directament a sobre l’element resistent mitjançant morter adhesiu cola o 
espigues i col·locar després a sobre les peces d’aplacat. Els dos materials de conductivitat 
tèrmica més baixa són la llana mineral i el poliuretà. En aquest cas agafarem la solució més 
ecològica que són panells de llana mineral, tant pot ser de vidre com de roca. 

Per altra banda, hi ha el sistema d’aïllament per l’interior (SATI) que es diferencia de l’anterior 
perquè la llana de roca va per dins de la façana. Es fixa l’aïllament amb cargols als perfils 
metàl·lics o muntants que constitueixen l’estructura auxiliar de suport dels panells de guix 
laminat, de manera que queda dins de l’espai buit que deixen aquests. 

Sistemes d’aïllament tèrmic d’edificis (-fet amb 
SketchUp- exterior a l’esquerra i interior a la dreta) 

Una altre opció és la injecció d’espuma de poliuretà a l’interior de la cambra d’aire dels 
tancaments, que té l’avantatge que és el que resulta més barat i fàcil d’executar. No obstant, 
en el nostre edifici la façana es trobava en tan mal estat que finalment s’ha optat per un 
col·locar un sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior o SATE. 

Per últim, es podrien substituir totes les lluminàries per llums LED, que a més de 
proporcionar més lúmens per Watt (per tant, són més eficients energèticament i 
econòmicament), arriben al 100% del seu rendiment des del primer ús mateix i tenen més 
aplicacions i colors. 
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15 - CONCLUSIONS 

 

El seguiment de la rehabilitació d’aquest edifici m’ha servit molt per acabar de 
consolidar els meus coneixements en construcció i a afrontar-me a situacions complicades per 
les quals passa un obra. Per altra banda, he après molt sobre la tècnica i els materials que 
s’utilitzaven a principis del segle XX. Per als edificis de l’Eixample s’hi van dictar algunes 
normes per estandaritzar-los. 

Actualment l’edificació està molt orientada a la rehabilitació energètica perquè la 
Generalitat ofereix moltes ajudes econòmiques. Sobretot per als edificis construïts i acabats 
abans de l’any 1981 o els que pateixin danys estructurals que exigeixin reformes molt 
importants. D’altra banda, per a obtenir aquestes ajudes l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya 
requereix l’Informe d’Avaluació de l’Edifici, en el qual s’inclou l’antiga I.T.E., el certificat 
d’eficiència energètica i l’informe sobre les condicions bàsiques d’accessibilitat. A més a més, 
ara s’està intentant integrar en aquest document un altre apartat en què es defineixin els 
paràmetres acústics i es comparin amb el que demana la normativa CTE-DB HR. 

El que més m’ha sorprès és que en moltes ocasions les solucions establertes en el 
projecte fer per l’arquitecte tècnic no s’han vist reflexades en l’execució de la obra. Això s’ha 
produït bàsicament per dues raons: perquè eren massa cares des del punt de vista econòmic 
del cap d’obra que enseguida trobava alternatives per estalviar-se diners i perquè a mesura 
que l’obra avança es troben situacions no previstes que requereixen una resolució diferent de 
com es plantajava en un principi. En tot cas, personalment trobo que el què ha de primar 
sempre és la seguretat dels treballadors, en segon lloc, la qualitat dels sistemes constructius i, 
en últim terme, l’aspecte econòmic. Per anar més enllà, també penso que una única visita 
setmanal no és suficient per a portar un control complet de la obra. D’aquesta manera és 
impossible comprovar l’execució de tots els processos constructius, ni els materials emprats. A 
l’hora de fer la visita és obligatori portar casc i molt recomanable, a més a més, portar càmera 
de fotografiar, metro i bloc de notes perquè sinó desprès no es pot realitzar una bona acta 
d’obra. 

L’únic impediment en el qual m’he trobat a l’hora de realitzar aquest treball és que no 
he tingut l’opció d’utilitzar programes informàtics professionals, a banda del AutoCAD, a causa 
del seu preu tan elevat. Considero que per realitzar un pressupost exhaustiu i un càlcul 
d’estructures rigurós és necessari utilitzar-los, ja que no s’obtenen els mateixos resultats que si 
es fan a mà. Per a la elaboració de pressupostos es pot utilitzar el Presto, el Menfis, 
l’Arquímedes o el TCQ 2000 (a més a més realitza plannings, gestió de qualitat, estudis de 
seguretat i salut, etc.). Per altra banda, per al càlcul d’estructures hi ha el WinEva i el CypeCAD. 
Tot i això, el programa més complet de Building Information Modeling és el Autodesk Revit.  
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D’altra banda, he descobert moltes marques comercials que desconeixia i que 
ofereixen una gran varietat de productes i materials per a aplicacions cada vegada més 
específiques. No obstant, per a arrebossats sempre s’ha utilitzat el morter de ciment Pòrtland 
per la seva resistència mecànica, la calç per la seva flexibilitat i la pasta de guix per a estucats 
interiors.  

Per últim, he pogut comprovar que ni el pressupost ni el calendari previst es 
compleixen tal com estan establerts al projecte, ja que durant l’obra sorgeixen problemes que 
representen un cost extra i que allarguen la planificació realitzada. Per exemple, en aquest cas, 
en un principi es pensava acabar la rehabilitació al desembre i ara a gener encara no ho està. 
Calculo que encara queda almenys un mes i tres setmanes per aïllar les parts de la façana que 
donen directament a l’exterior, substituir els trams d’instal·lació que han quedat malmesos 
durant l’obra, muntar la fusteria que tanca les tribunes posteriors, substituir les capes de 
protecció de la coberta i extreure les eflorescències i eliminar les humitats que hi ha als murs 
de la caixa d’escala. 
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16 - NORMATIVA CONSULTADA 

 
- Decreto 187/2010, de 23 de noviembre, sobre la inspección técnica de los edificios de 

viviendas (no vigente) 
 

- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (vigente) 
 

- Código Técnico de la Edificación (junio 2013 - Ministerio de Fomento) (vigente) 
 

- Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i 
rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de 
l'edifici (vigente) 

 
- Real Decreto 235/2013, de  5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para 

la certificación de la eficiencia energética de los edificios (vigente) 
 

- Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad (vigente) 
 

- Normativa urbanística metropolitana de Barcelona. Pla General Metropolità i altres 
Ordenances: http://www3.amb.cat/normaurb2004/ (vigente) 
 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (vigente) 
 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
(vigente) 
 

-  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (vigente) 

 
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 

 
- NTP 202: Andamios de borriquetas (1980 - INSHT): 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros
/201a300/ntp_202.pdf 

 
- NTP 669: Andamios de trabajo prefabricados (I): normas constructivas (2004 - INSHT): 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros
/601a700/ntp_669b.pdf  
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- NTP 1015: Andamios tubulares de componentes prefabricados (I): normas constructivas 
(2014 - INSHT): 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1008a10
19/ntp%20-1015.pdf  

 
- UNE-EN 12810: Andamios de fachada de componentes prefabricados: 

http://www.burtonsa.com/archivos/UNE-EN%2012810-1.pdf  
 

- UNE-EN 12811: Equipamiento para trabajos temporales en obra. Andamios:  
http://www.burtonsa.com/archivos/UNE-EN%2012811-1.pdf 

 

- Convenio Colectivo General para el Sector de la Construcción 2007-2011, Título IV. 
Capítulo II - Andamios 
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https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA 
 

- Punt d’informació cartogràfica de Barcelona: http://www.bcn.cat/guia/bcnpicc.html 
 

- Registre planejament urbanístic de Catalunya: 
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html 

 
- http://tecno.upc.edu/bt/tema-00/index.php 

 
- Apunts de l’assignatura Projectes II 
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- http://www.five.es/descargas/archivos/Regenera/01_Catalogo_soluciones_constructivas

_rehabilitacion.pdf 
 

- http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/03_docu
mentacio/general/terminologia_tecnica/diccionari_visual_de_la_construccio/ 

 
- Apunts de les assignatures de Materials I y II. 

 
- Apunts de l’assignatura de Prevenció 
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- Guía para el correcto montaje y desmontaje de andamios de la web de la Asociación de 
empresas montadoras de andamios: http://www.asociacionaema.com/pdf/guia.pdf  

 
- Instruccions de disseny, muntatge i ús de bastides Layher: 

http://www.layher.es/sites/default/files/Catalogos/Libro%20Andamios%20Layher.pdf  
 

- http://arktec.com/ES/Com%C3%BAn/0_art%C3%ADculos/art_andamios.aspx 
 

- Guia de la prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció de la Generalitat: 
http://www.gencat.cat/empresaiocupacio/departament/centre_documentacio/publicaci
ons/seguretat_salut_laboral/guies/llibres/construccio/ 
 

- Manual de bastides. Mobilitat i accessibilitat. Criteris per a la instal·lació a la via pública: 
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/manual
bastidesaccessibilitat.pdf?lang=ca_ES.  

 
- Apunts de l’assignatura Construcció V de Particions Interiors. 

 
- Apunts del DAC en Impacte Ambiental de l’Edificació i Rehabilitació Energètica 

 
- www.weber.com 

 
- http://www.aparejadoresmadrid.es/archivos/jornadaes/89/soluciones_de_fachadas_en_

rehabilitaci%C3%B3n_y_obra_nueva.pdf  
 

- www.sika.com 
 

- www.bigmat.com  
 

- www.grupopuma.com: adhesius, morters, impermeabilizants, pintures, etc. 
 

- www.mapei.com: adhesius, sellants i altres productes 
 

- www.desa.com: anclatges i fixacions 
 

- Apunts de l’assignatura de Pressupostos. 
 

- http://itec.cat/nouBedec.c/bedec.aspx 
 

- www.generadordeprecios.info 
 

- http://preciocentro.com/  



Diagnosi de patologies, propostes d’intervenció i seguiment de la rehabilitació d’elements 
comuns d’un edifici a l’Av. Gaudí, 85 

136 
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19 – CONTINGUT DEL CD 

 

- Resum.pdf 
 

- TFG - Andrea Pinet Álvarez.pdf 
 

- TFG - Andrea Pinet Álvarez.dwg 
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ANNEX 1 – PLÀNOLS I DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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ANNEX 2 – INFORME D’AVALUACIÓ DE L’EDIFICI (MODEL OFICIAL) 

 

 Segons la Llei 8/2013, els edificis plurifamiliars que tinguin principalment l'ús 
d'habitatge i amb més de 50 anys d'antiguitat estan obligats a obtenir un Informe d'Avaluació 
de l'Edifici. L’Informe d’Avaluació de l’Edifici té una vigència de 10 anys i conté l'Informe 
d'Inspecció Tècnica d'Edificis, el Certificat d'Eficiència Energètica i l'informe de condicions 
bàsiques d'accessibilitat de l'edifici. També és obligatori per a obtenir els ajuts econòmics que 
ofereix l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Només per a edificis que hagin estat construïts i 
acabats abans de l'any 1981 o que tinguin danys estructurals que exigeixin reformes 
importants. A la ITE era obligatori visitar almenys un 80% entitats (habitatges o locals). 
 

 

 

 

 

 

 



informe de evaluación del edificio

 

Edificio:

AV/ GAUDI , 85 - PR / 01 - 08025 BARCELONA (BARCELONA)

Propiedad

Varios propietarios

HIDRAMAPA S.A.

Inspector

Andrea Pinet Álvarez

Email: andrea.pinet@gmail.com



DATOS GENERALES DEL EDIFICIO

A. IDENTIFICACIÓN EDIFICIO

Referencia catastral: 1048907DF3814G0001JO 

Tipo de vía: AV Vía: GAUDI Número: 85
Piso / Letra: PR / 01 Código postal: 08025 Población: BARCELONA Provincia: BARCELONA

El edificio objeto del presente informe es: Un único edificio

El edificio comparte los siguientes elementos comunes con edificaciones contiguas: medianeras

B. DATOS URBANÍSTICOS

Planeamiento en vigor: Pla General Metropolità de Barcelona del 1976
Clasificación: Sòl Urbà Consolidat
Ordenanza: Ordenança Metropolitana de Rehabilitació
Nivel de protección: A lto
Elementos protegidos: Fachadas y sus elementos ornamentales, de protección y carpintería

C. DATOS DE PROPIEDAD

Régimen jurídico de la propiedad: Varios propietarios 

Titular: HIDRAMAPA S.A. CIF/NIF: A59109801

Representante: Ángel Luis Martínez Paniagua En condición de: Arquitecto Técnico
CIF/NIF: 13158095W

D. DATOS DEL TÉCNICO COMPETENTE QUE SUSCRIBE EL INFORME

Técnico: Andrea Pinet Álvarez CIF/NIF: 46995019Q
Titulación: Arquitecta Técnica

Email: andrea.pinet@gmail.com

 IEE AV/ GAUDI, 85 - PR / 01 - 08025 BARCELONA (BARCELONA)
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E. DATOS GENERALES DEL EDIFICIO

Uso característico del edificio: Residencial privado 

Año de construcción: 1928 Referencia: Catastro

Superficie parcela: 151,00m2 Superficie construida: 592,00m2 Altura sobre rasante: 14,86m

PLANTAS DEL EDIFICIO
Nº plantas Uso igual al principal Uso secundario Uso secundario Tipo uso Total
Sobre rasante 4 1 Comercial 5
Bajo rasante 0 1 Restauración 1
Total 4 2

DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO
Nº Superficie media (m2)

Viviendas 6 57,00
Locales 2
Plazas de aparcamiento 0
Trasteros 1

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
Implantación en parcela del edificio: Edificación entre medianeras/adosada/ edificación en manzana cerrada
Núcleos de comunicación vertical en edificios residenciales: Un solo núcleo de escaleras , Sin ascensor
Nº medio de viviendas por planta: 2

 IEE AV/ GAUDI, 85 - PR / 01 - 08025 BARCELONA (BARCELONA)
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F. ARCHIVOS GRÁFICOS

PLANO DE SITUACIÓN Y FOTOGRAFÍAS

G. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA COMPLEMENTARIA

No se ha aportado información al respecto.
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H. DESCRIPCIÓN NORMALIZADA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO A EFECTOS
ESTADÍSTICOS

CIMENTACIÓN
Sistemas de contención

Otro: se desconoce

Cimentación superficial
Zapatas, zanjas, pozos mampostería

Observaciones: Se supone que tiene cimentación continua de fábrica de mampostería debajo de fachada, medianeras y muros de carga, con
mortero de cal y filas intermedias de obra

ESTRUCTURA
Estructura vertical
Muros de carga:

De fábrica ladrillo

Pilares:
De ladrillo

Estructura horizontal: Planta Tipo
Estructura principal (vigas):

Metálicas

Forjado (Elementos secundarios, viguetas):
Metálicas

Forjado (Entrevigado):
Revoltón

Estructura horizontal: Suelo. Planta en contacto con terreno
Forjado:

Idéntico al de Planta Tipo

Forjado Sanitario:
Idéntico al de Planta Tipo

Estructura de cubierta
Forjado horizontal:

Tabiquillos+tablero

CERRAMIENTOS VERTICALES Y CUBIERTAS
Fachada principal
Superficie: 158,60m2

Se desconoce si dispone de Cámara de Aire 
No dispone de Aislamiento Térmico 
Porcentaje sobre Superficie de Cerramiento Vertical Total: 23,00%

Acabado Visto en Fachada Principal:
Porcentaje sobre Superficie de Cerramiento Vertical Total: 95,00%

Fábrica ladrillo

Acabado Revestido en Fachada Principal:
Porcentaje sobre Superficie de Cerramiento Vertical Total: 95,00%

Aplacado cerámico

Otras fachadas, fachadas a patios, y medianerías
Superficie: 525,35m2

No dispone de Cámara de Aire 
Porcentaje sobre Superficie de Cerramiento Vertical Total: 77,00%

Acabado Visto en Otras Fachadas:
Fábrica ladrillo
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Acabado Revestido en Otras Fachadas:
Enfoscado y pintado

Carpintería y vidrio en huecos
Superficie: 90,00m2

Porcentaje sobre Superficie de Cerramiento Vertical Total: 13,00%

Tipo de carpintería predominante:
Madera

Tipo de vidrio predominante:
Simple

Azotea/Cubierta plana
Superficie: 107,70m2

Se desconoce si dispone de Aislamiento Térmico 
Se desconoce si dispone de Lámina Impermeabilizante 
Porcentaje sobre Superficie de Cerramiento Horizontal Total: 76,00%

Transitable:
Transitable

Cubierta inclinada
Superficie: 0,00m2

Porcentaje sobre Superficie de Cerramiento Horizontal Total: 0,00%

Observaciones: Cubierta plana tradicional "a la catalana" (fría con cámara de aire)

INSTALACIONES DEL EDIFICIO
Saneamiento Evacuación de aguas

Dispone de Sistema Evacuación a red de alcantarillado público

Bajantes:
Bajantes Empotradas

Colectores:
Colectores Enterrados

Abastecimiento de agua
Dispone de conexión a Red de Abastecimiento público

Contadores:
Contadores individuales centralizados

Instalación eléctrica
El edificio dispone: 

De Caja General de Protección (CGP)
De Interruptor Diferencial
De Interruptor Automático al inicio de los circuitos de servicios comunes

Contadores:
Contadores individuales centralizados

Calefacción
No se dispone de sistema de Calefacción Colectiva/Central: 
Porcentaje de viviendas/locales disponen de sistemas individuales de Calefacción: 70,00%
Porcentaje viviendas con Caldera (Gas canalizado): 70,00%
Con: 

Gas Natural
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Agua Caliente Sanitaria ACS
El edificio no dispone de sistema de ACS Central: 
Porcentaje de viviendas/locales disponen de sistemas individuales de producción de ACS: 100,00%
Porcentaje viviendas con Calentadores (Gas canalizado): 100,00%
Con: 

Gas Natural

El edificio no dispone de captadores solares para la producción de ACS.

Gas canalizado para instalaciones domésticas
Porcentaje de viviendas/locales que disponen de acometida a red de distribución canalizada de gas para uso doméstico: 100,00%

Combustibles:
Gas Natural

Contadores:
Contadores individuales por vivienda/local

Refrigeración
El edificio no dispone de sistema de Refrigeración.

Ventilación y renovación de aire
El edificio dispone de los siguientes sistemas de ventilación para los cuartos húmedos (baños y cocinas) de las viviendas: 

Shunts
Patinejos

Existen locales o viviendas cuyos cuartos húmedos no tienen ninguno de los sistemas anteriores de ventilación.

Protección Contra Incendios
El edificio no dispone de sistema de protección contra incendios.

Protección contra el rayo
El edificio no dispone de sistema de protección contra el rayo.

Instalaciones de Comunicaciones ICT
El edificio dispone de: 

Antena para recepción de TDT
Acceso de telecomunicaciones por cable
Acceso de fibra óptica

Observaciones: No se han podido registrar todas las instalaciones
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PARTE I: ESTADO DE CONSERVACIÓN

I.1. DATOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN

Fecha/s de visita: 30/09/2015, 07/10/2015, 21/10/2015, 30/10/2015, 03/11/2015

Nº de viviendas inspeccionadas: 4
Nº de locales u otros usos inspeccionados: 2
Impedimentos a la hora de realizar la visita: A veces no había nadie en alguna vivienda
Medios empleados durante la inspección: Cámara de fotos, metro láser, bloc de notas
Pruebas o catas realizadas: Composición fachada posterior y forjado 1a planta
Medidas inmediatas de seguridad adoptadas durante la visita: Malla mosquitera para evitar caída piezas cerámicas de coronación

del antepecho de cubierta

I.2. HISTÓRICO DE INSPECCIONES PREVIAS

Fecha de la última inspección: 19/01/2016
Técnico: Andrea Pinet Álvarez
Resultado: Todo parece que se va ejecutando correctamente
Grado de ejecución y efectividad de las obras derivadas de la inspección: Planning un poco retrasado porque se pensaba acabar
en enero
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I.3. DEFICIENCIAS DETECTADAS

I.3.1 Cimentación

Valoración del estado de Conservación de Cimentación: FAVORABLE
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I.3.2 Estructura
Deficiencias detectadas que deben ser subsanadas, especificando si condicionan -por sí mismas, o en combinación con otras- la valoración

global del estado de conservación de la estructura como desfavorable:

Deficiencia: Grietas en muro de caja de escalera
Localización: Muro norte caja de escalera, entre planta principal y 1o y 1o y 2o
Descripción: Grietas verticales y oblicuas en el cerramiento norte por exceso de carga
Pruebas o ensayos realizados: Inspección visual
Observaciones: 
Fotografías:

Deficiencia: Presencia de humedades y/o filtraciones en elementos de la estructura vertical
Localización: Muro caja de escalera
Descripción: Humedades y eflorescencias en el muro de la caja de escalera que da a los baños
Pruebas o ensayos realizados: Inspección visual
Observaciones: 
Fotografías:
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Deficiencia: Corrosión de elementos metálicos de la estructura horizontal
Localización: Techo planta baja, primera planta y segunda
Descripción: Corrosión de viguetas metálicas de los techos de planta baja, primera y segunda. Tanto por el interior como por el exterior.
Pruebas o ensayos realizados: Rotura de falso techo
Observaciones: 
Fotografías:

Deficiencia: Degradación vigas de madera
Localización: Techo tribuna segunda planta
Descripción: Degradación de la madera del techo de la tribuna de la segunda planta
Pruebas o ensayos realizados: Inspección visual
Observaciones: 
Fotografías:
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Deficiencia: Grietas en encuentro de vueltas de escalera
Localización: Tramo que va de la 1a planta a la 2a
Descripción: Desolidarización de dos vueltas de ladrillo que forman la base estructural de los peldaños de la escalera
Pruebas o ensayos realizados: Inspección visual
Observaciones: 
Fotografías:

Valoración del estado de Conservación de Estructura: DESFAVORABLE

Plazo de inicio de obras: octubre 2014
Plazo de finalización de obras: diciembre 2014
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I.3.3 Fachadas y medianerías
Deficiencias detectadas que deben ser subsanadas, especificando si condicionan -por sí mismas, o en combinación con otras- la valoración

global del estado de conservación de fachadas (incluyendo cerramientos y huecos) y medianerías como desfavorable:
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Deficiencia: Grietas en la fachada posterior
Localización: Cercanas a aberturas de ventanas/puertas y en encuentros con bigas
Descripción: Grietas que indican semi-arcos de descarga
Pruebas o ensayos realizados: Retirado del revestimiento para poder observar bien la fisonomía de las grietas
Observaciones: 
Fotografías:
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Deficiencia: Fisuras en la fachada principal delantera
Localización: Losas de balcones
Descripción: Grietas horizontales en la parte inferior de algunos balcones de la fachada principal
Pruebas o ensayos realizados: 
Observaciones: 
Fotografías:
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Deficiencia: Degradación y ausencia de aislamiento térmico en fachada posterior
Localización: Fachada posterior oeste que da a patio interior
Descripción: Degradación y ausencia de aislamiento térmico en fachada posterior
Pruebas o ensayos realizados: Inspección visual
Observaciones: 
Fotografías:
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Deficiencia: Erosión marcos de madera fachada posterior
Localización: Huecos fachada posterior oeste
Descripción: Erosión y degradación marcos de madera fachada posterior
Pruebas o ensayos realizados: Inspección visual
Observaciones: 
Fotografías:
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Deficiencia: Fisuras en revoco de las fachadas exteriores
Localización: Fachada principal delantera
Descripción: Degradación del material de revestimiento de las losas de los balcones de la fachada delantera
Pruebas o ensayos realizados: Inspección visual
Observaciones: 
Fotografías:
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Deficiencia: Grieta vertical en tragaluz de cubierta
Localización: Muro norte del tragaluz de cubierta
Descripción: Falta de trava entre los aparejos de la fábrica de ladrillo del tragaluz y la fachada que cierra parte de la tercera planta
Pruebas o ensayos realizados: Retirado del revestimiento
Observaciones: 
Fotografías:

Valoración del estado de Conservación de Fachadas y medianerías: DESFAVORABLE

Plazo de inicio de obras: octubre 2014
Plazo de finalización de obras: diciembre 2014
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I.3.4 Cubiertas y azoteas
Deficiencias detectadas que deben ser subsanadas, especificando si condicionan -por sí mismas, o en combinación con otras- la valoración

global del estado de conservación de cubiertas y azoteas como desfavorable:

Deficiencia: Desprendimiento piezas cerámicas coronación antepecho cubierta
Localización: Antepecho Este (da a la calle transitada Gaudí)
Descripción: Ausencia de material de unión entre piezas cerámicas de coronación del antepecho de cubierta y el propio murete
Pruebas o ensayos realizados: Inspección visual y arrancado de piezas
Observaciones: 
Fotografías:

Deficiencia: Grieta vertical en antepecho de cubierta
Localización: Centro antepecho Este
Descripción: Grieta vertical que recorre toda la altura del antepecho este de cubierta
Pruebas o ensayos realizados: Retirado del revestimiento para comprobar que la grieta afecta a todo el grueso del antepecho, no es una

simple fisura
Observaciones: 
Fotografías:
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Deficiencia: Presencia de vegetación y/o de microorganismos (moho, musgo, bacterias ...) en azoteas
Localización: Zona norte de la cubierta del segundo piso cercanas al patio de luces
Descripción: Presencia de vegetación y/o de microorganismos (moho, musgo, bacterias ...)
Pruebas o ensayos realizados: 
Observaciones: 
Fotografías:

Valoración del estado de Conservación de Cubiertas y azoteas: DESFAVORABLE

Plazo de inicio de obras: octubre 2014
Plazo de finalización de obras: enero 2015

I.3.5 Instalaciones
Deficiencias detectadas que deben ser subsanadas, especificando si condicionan -por sí mismas, o en combinación con otras- la valoración

global del estado de conservación de las instalaciones comunes de suministro de agua, saneamiento y electricidad como desfavorable:

Deficiencia: Bajante de fibrocemento
Localización: Patio de ventilación norte
Descripción: Se encuentra en buen estado pero podría sufrir daños a corto/medio plazo
Pruebas o ensayos realizados: Inspección visual
Observaciones: Habría que hacer trabajos de mantenimiento para evitar su deterioro
Fotografías:

Valoración del estado de Conservación de Instalaciones: FAVORABLE
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I.4. EXISTENCIA DE PELIGRO INMINENTE

Descripción del peligro inminente: Desprendimiento piezas cerámicas coronación antepecho de cubierta que da a una calle por la que
transitan peatones
Indicar medidas a adoptar: Colocar malla mosquitera para evitar que caigan a la calle
Fecha límite de actuación: 09/10/2015

I.5. VALORACION FINAL

El técnico competente valora el estado de conservación del edificio como: DESFAVORABLE

Esta valoración del estado de conservación del edificio es suscrita por el técnico competente abajo firmante, en base a una inspección de
carácter visual, y respecto a aquellos elementos del edificio a los que ha tenido acceso.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, de la Ley 8/2013, el técnico que suscribe el Informe es responsable de la evaluación
realizada.

En BARCELONA, a 25 de Enero de 2016

Firmado: El Técnico competente:
Andrea Pinet Álvarez

La propiedad, o el representante de la propiedad, da fe que ha
sido realizada la inspección, ha sido informado del contenido y
recibe este informe.

En BARCELONA, a 25 de Enero de 2016

Firmado:
HIDRAMAPA S.A.
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I.6. DESCRIPCIÓN NORMALIZADA DE LAS DEFICIENCIAS

A efectos estadísticos, consignar las deficiencias del edificio según la descripción normalizada adjunta. Exclusivamente a efectos de la
normalización de esta información para su procesamiento estadístico, se consideran “Deficiencias Graves”, las que, por sí mismas, o en
combinación con otras, condicionan el resultado de la Parte I del Informe como “Desfavorable”.

DEFICIENCIAS EN ESTRUCTURA
Estructura Horizontal

Fisuras y/o grietas en vigas
Corrosión de elementos metálicos de la estructura horizontal

DEFICIENCIAS EN CERRAMIENTOS VERTICALES
Cerramientos verticales: Fachadas, Medianerías y Huecos

Fisuras y/o grietas en los cerramientos de las fachadas de patios
Degradación o ausencia de aislamiento térmico en fachadas y medianerías

DEFICIENCIAS EN AZOTEAS Y CUBIERTAS
Otros Elementos de Cubierta

Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de Otros Elementos de Cubierta, como: lucernarios, claraboyas y ventanas, chimeneas y shunts,
antenas, casetón del ascensor, etc.

I.7. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE SOBRE LAS INSTALACIONES COMUNES DEL EDIFICIO

No se ha aportado información al respecto.
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PARTE II: CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD

II.1 CONDICIONES FUNCIONALES DEL EDIFICIO

ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR
1.1. El edificio dispone de un ITINERARIO ACCESIBLE que comunica una entrada principal al mismo:

Con la vía pública: Sí
Con las zonas comunes exteriores: No

Observaciones: No se dispone de acceso al patio interior

ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS
1.3. En el edificio hay que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al mismo hasta alguna vivienda o zona

comunitaria: No

1.4. El edificio tiene más de doce viviendas situadas en plantas sin entrada principal accesible: No

Para edificios o conjuntos de viviendas con viviendas accesibles para usuarios en silla de ruedas, siendo estas viviendas
legalmente exigibles, indicar: 
1.5. La planta o plantas con VIVIENDAS ACCESIBLES para USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS están comunicadas mediante un ASCENSOR o

RAMPA ACCESIBLE con las plantas donde se encuentran:
La entrada accesible al edificio: No
Los elementos asociados a las viviendas: No
Las zonas comunitarias: No

Observaciones: No dispone ni de rampas, ni ascensor

ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO
1.6. Todas las plantas disponen de un ITINERARIO ACCESIBLE que comunica los accesos accesibles a ellas:

Entre sí: Sí
Con las viviendas situadas en las mismas plantas: Sí
Con las zonas de uso comunitario situadas en las mismas plantas: Sí

Para edificios o conjunto de viviendas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, siendo estas viviendas
legalmente exigibles, indicar: 
1.7. Las plantas donde se encuentran los elementos asociados a viviendas accesibles disponen de un ITINERARIO ACCESIBLE que comunica

los accesos accesibles a ellas con dichos elementos: No

II.2 DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES

PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES
2.1. El aparcamiento dispone de una PLAZA DE APARCAMIENTO ACCESIBLE por cada vivienda accesible a USUARIO DE SILLA DE RUEDAS

legalmente exigible: No

Observaciones: No dispone de aparcamiento

PISCINAS
2.2. Las piscina dispone de alguna entrada al vaso mediante grúa o cualquier otro dispositivo adaptado, excepto en la piscina infantil: No

Observaciones: No dispone de piscina

II.3. DOTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y LA SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES

DOTACIÓN DE INFORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN
3.1. Los elementos accesibles, están señalizados mediante el "SIA":

Los ASCENSORES ACCESIBLES: No
Las PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES, excepto las vinculadas a un residente: No

3.2. Las ENTRADAS QUE SON ACCESIBLES están señalizadas mediante el "SIA" complementado en su caso con flecha direccional: No

En caso de existir varios recorridos alternativos, indicar: 
3.3. Los ITINERARIOS QUE SON ACCESIBLES están señalizados mediante el "SIA" complementado en su caso con flecha direccional: No

Observaciones: No tiene ascensor, ni aparcamiento, ni entradas/recorridos alternativos
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GRÁFICO DEL "SIA"

II.7 VALORACIÓN FINAL DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD

El técnico competente abajo firmante valora que:
EL EDIFICIO NO SATISFACE COMPLETAMENTE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD

Presentando deficiencias respecto a las siguientes exigencias:
USO RESIDENCIAL VIVIENDA
3. DOTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES

En cualquier zona del edificio
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II.8 AJUSTES RAZONABLES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD

II.8.1. Análisis de los posibles efectos discriminatorios de la no adopción de las medidas de adecuación.
II.8.1.1. Según datos facilitados por el representante de la propiedad, el número de personas empadronadas en el edificio con discapacidad

oficialmente reconocida o mayores de 70 años es: 3

II.8.3. Costes estimados de las medidas de adecuación para satisfacer las condiciones básicas de accesibilidad
(desglosados por medidas):

Descripción Coste estimado Ayuda oficial estimada
Rampa
Ascensor

II.8.5. Susceptibilidad de realizar ajustes razonables en materia de accesibilidad.
El técnico competente abajo firmante considera que:

EL EDIFICIO NO ES SUSCEPTIBLE DE REALIZAR AJUSTES RAZONABLES en materia de accesibilidad

En BARCELONA, a 25 de Enero de 2016 

Firmado: El Técnico competente:
Andrea Pinet Álvarez
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PARTE III: CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL Calificación: G

Emisiones globales: 50,78 [kgCO2/m2 año]

INDICADORES PARCIALES
EMISIONES DE CALEFACCIÓN
Emisiones Calefacción: 42,89 [kgCO2/m2 año]

EMISIONES DE REFRIGERACIÓN
Emisiones Refrigeración: 3,22 [kgCO2/m2 año]

EMISIONES ACS
Emisiones ACS: 4,67 [kgCO2/m2 año]

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas del confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN Calificación: G

Demanda global de calefacción: 112,08 [kWh/m2 año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN Calificación: D

Demanda global de refrigeración: 8,43 [kWh/m2 año]

CALIFICACIÓN PARCIAL DE CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha sufrido
ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL Calificación: F

Consumo global de energía primaria: 197,47 [kWh/m2 año]

INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN
Energía primaria calefacción: 161,39 [kWh/m2 año]

REFRIGERACIÓN
Energía primaria refrigeración: 12,94 [kWh/m2 año]

ACS
Energía primaria ACS: 23,14 [kWh/m2 año]

Observaciones: Certificación energética realizada antes de la rehabilitación del edificio

El técnico abajo firmante, da fe que los datos mostrados en la parte III de “Certificado de Eficiencia Energética” del presente Informe de
Evaluación del Edificio, se corresponden con los indicados en el Certificado de Eficiencia Energética del Edificio que se adjunta y que está
suscrito por el Técnico competente Andrea Pinet Álvarez, con DNI 46995019Q y titulación Arquitecta Técnica.

En BARCELONA, a 25 de Enero de 2016 

Firmado:
Andrea Pinet Álvarez
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Diagnosi de patologies, propostes d’intervenció i seguiment de la rehabilitació d’elements 
comuns d’un edifici a l’Av. Gaudí, 85 

 
 

ANNEX 3 – CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI AMB CE3X 
(MODEL OFICIAL) 

 

 El certificat d'eficiència energètica és obligatori per a realitzar qualsevol tipus de 
comercialització d'un local o habitatge a partir de la normativa RD 265/2013. Fer-ho sense 
haver obtingut el CEE pot comportar faltes penals administratives. Principalment consta de 
cinc processos: visita de l'entitat, introducció de les dades preses en el programa informàtic 
CE3X o Calener i definir les mesures de millora i valorar econòmicament l'amortització. A 
diferència de la cèdula d’habitabilitat, visar-lo al Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Barcelona és opcional, però després cal tramitar-lo i pagar les taxes a l'ICAEN. En dos dies 
aproximadament es rep l'etiqueta amb la qualificació energètica. Té una vigència de 15 anys. 
 

 La realització d’un certificat energètic consta de petits processos. En primer 
lloc, s’ha de visitar l’entitat en qüestió per procedir a fer l’aixecament de la distribució, prenent 
mida dels tancaments (tant verticals com horitzontals), classificant-los segons el tipus que 
siguin i la superfície útil total. De tancaments es diferencien façana, mitjera, partició interior en 
contacte amb espais comuns o no habitables (els que donen a espais habitables no es tenen en 
compte) i es pren nota també del seu espessor. La seva composició es suposa a partir de 
l’experiència del certificador i la normativa vigent a l’any de construcció de l’edifici que és una 
dada que es pot trobar a la web del catastre, del qual també es poden extreure les 
orientacions de les façanes i el patró de sombres dels edificis colindants. Les principals normes 
que parlen de tancaments són la NBE-CT-79 (de condicions tèrmiques i cambres d’aire), la 
NRE-AT-87 (d’aïllament tèrmic), el CTE-2006 i el CTE-2013. També cal prendre nota de les 
dimensions dels forats de façana i de les característiques de les fusteries que contenen. Per 
exemple, si té vidre simple o doble (amb cambra d’aire), el material, percentatge i color del 
marc i, per últim, els elements de protecció solar (persianes, toldos, lames, voladissos, etc.). 
Després s’ha de fer una ullada a les façanes intentant veure on pot haver-hi ponts tèrmics. Per 
últim, s’ha d’inspeccionar el tipus de caldera i el seu rendiment (si és per aigua calenta 
sanitaria només acostuma a ser de 19,2kW i si també és per calefacció 24kW). Si el que hi ha és 
un termo es considera un equip d’ACS i potser calefacció amb efecte Joule, el rendiment 
estimat es posa per defecte i es mira la capacitat del dipòsit. Aquest pot ser elèctric o 
funcionar a través de plaques solars. Per altra banda, s’ha d’inspeccionar també la instal·lació 
d’aire acondicionat, comprovant si es tracta d’una bomba de calor i, en aquest cas, si és de 
caudal referent variable (inverter), el rendiment mitjà estacional (C.O.P. per calefacció i E.E.R. 
per refrigeració o (100 x heating o cooling capacity) dividit entre input capacity. En locals, a 
més a més, s’ha de mirar el tipus d’il·luminació que hi ha instal·lada. 

En segon lloc, s’introdueixen les dades administratives, les generals (que inclouen 
l’altura entre plantes, la massa de les particions interiors i una fotografia del edifici), les dels 
elements de l’envoltant tèrmica i les instal·lacions al programa informàtic CE3X per tal 
d’obtenir una calificació energètica que va de la G (pitjor) i la A (millor). Posteriorment, es 
defineixen les diferents mesures de millora en relació amb l’addició d’aïllament tèrmic en els  



Diagnosi de patologies, propostes d’intervenció i seguiment de la rehabilitació d’elements 
comuns d’un edifici a l’Av. Gaudí, 85 

 
 

tancaments exteriors i els ponts tèrmics, la substitució de fusteries antigues per unes amb 
vidre doble baix emissiu amb cambra d’aire i marcs amb ruptura de pont tèrmic i la substitució 
de les instal·lacions per aparells d’alta eficiència energètica (com calderes de condensació o 
LED’s) i, per tant, més ecològics. En aquest punt ja es pot generar l’informe en pdf del 
certificat. 

Per obtenir una valoració econòmica i l’amortització de les mesures de millora, com 
que és una mica més complicat, es crea un excel on es calculen els costos estimats que 
comporta la millora i, a partir de la reducció de consum d’energia per m2 i hora i els preus de la 
tarifa del combustible utilitzat, es poden obtenir l’estalvi anual i el període estimat 
d’amortització. La diferència de consum entre la situació inicial i la final s’extreu del document 
generat amb el CE3X a l’apartat d’anàlisi tècnic del annex 3. Seria convenient indicar que amb 
unes bones costums es pot estalviar molta energia. 

En quart lloc, es pot visar el document resultant d’ajuntar el generat pel CE3X i el excel 
de mesures de millora al col·legi professional del tècnic. Acostumen a trigar entre un o dos dies 
en donar resposta. 

Una vegada s’obté el visat ja només cal omplir amb les dades corresponents el 
formulari que es treu de la web del ICAEN i tramitar-lo a la mateixa web. Tal com ens recorda 
aquest document, per a realitzar un certificat d’eficiència energètica s’ha de tenir una pòlissa 
de responsabilitat civil professional vigent i al corrent de pagament. 

Finalment, per a obtenir l’etiqueta, és a dir, el document de certificació final només 
calen pagar les taxes al ICAEN i, en un parell de dies es pot descarregar a la carpeta de gestions 
dins de la mateixa web.  
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Av.Gaudí 85
Dirección Av. Gaudí 85
Municipio Barcelona Código Postal 08025
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1928
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 1048907DF3814G

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos ÁNGEL LUIS MARTINEZ PANUAGUA NIF 13158095W
Razón social - CIF -
Domicilio PL. UNIVERSITAT 3
Municipio BARCELONA Código Postal 08007
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail al.martinez@forvitec.com
Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO TÉCNICO
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

 50.78 GG≥ 47.7

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 5/6/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 368

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 115.25 1.75 Conocido
Fachada principal Este Fachada 111.6 1.35 Conocido
Fachada posterior Oeste Fachada 102.18 1.35 Conocido
Fachada posterior Sur Fachada 25.05 1.35 Conocido
P1 W Fachada 15.6 1.35 Conocido
P1 N Fachada 38.4 1.35 Conocido
P1 E Fachada 15.6 1.35 Conocido
P2 W Fachada 15.6 1.35 Conocido
P2 E Fachada 15.6 1.35 Conocido
P2 S Fachada 29.44 1.35 Conocido
Medianería N Fachada 79.2 0.00 Por defecto
Medianería S Fachada 79.2 0.00 Por defecto
Partición inferior Partición Interior 115 2.17 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Ventanas Oeste Hueco 47 5.70 0.82 Estimado Estimado
Fachada Este Hueco 36.0 5.70 0.82 Estimado Estimado
Huecos Patio 1 Hueco 3.52 5.70 0.82 Estimado Estimado
Huecos Patio 2 Hueco 3.52 5.70 0.82 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 19.2 55.7 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

 50.78 GG≥ 47.7

CALEFACCIÓN ACS
G E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

42.89 4.67
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

E -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
50.78 3.22 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

 112.08 GG≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 8.43 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
112.08 8.43

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 23.4

B23.4-38.0

C38.0-58.8

D58.8-90.5

E90.5-184.5

 197.47 FF184.5-208.5

G≥ 208.5

CALEFACCIÓN ACS
F G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

161.39 23.14
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

E -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
197.47 12.94 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 31.39 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
31.39

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

 112.08 GG≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 8.43 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

112.08 8.43

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 112.08 G 8.43 D

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 125.22 E 12.94 E 14.26 D - - 152.42 E

Diferencia con situación inicial 36.2 (22.4%) 0.0 (0.0%) 8.9 (38.4%) - (-%) 45.1 (22.8%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 25.29 E 3.22 E 2.88 C - - 31.39 E

Diferencia con situación inicial 17.6 (41.0%) 0.0 (0.0%) 1.8 (38.4%) - (-%) 19.4 (38.2%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Cambio de calentador por caldera mixta de condensación. Baxiroca Platinum Max -
28/28F
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

E20.7-40.8

 47.45 FF40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
47.45

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

 102.36 GG≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 9.45 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

102.36 9.45

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 102.36 G 9.45 D

Diferencia con situación inicial 9.7 (8.7%) -1.0 (-12.1%)
Energía primaria [kWh/m² año] 147.39 E 14.51 E 23.14 G - - 185.04 F

Diferencia con situación inicial 14.0 (8.7%) -1.6 (-12.1%) 0.0 (0.0%) - (-%) 12.4 (6.3%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 39.17 G 3.61 E 4.67 E - - 47.45 F

Diferencia con situación inicial 3.7 (8.7%) -0.4 (-12.1%) 0.0 (0.0%) - (-%) 3.3 (6.6%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Carpintería con RPT en fachada Oeste
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Sititución de Carpinterís con RPT y doble vidrio de 4-10-3.3
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
-
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IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

BARCELONA 08025

BARCELONA Cataluña

C2 1928

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

13158095W

A58599648

08007

Cataluña

A. DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO O VIVIENDA

A.1. Conjunto de medidas de mejora 1

Cambio de calentador por caldera de condensación Baxiroca Platinum Max modelo 28/28F para ACS y calefacción

Equipo de ACS y calefacción

Tipo de generador: Caldera de condensación Tipo de combustible: Gas Natural

Sustitución de carpinteria con RPT y vidrios dobles en fachada Oeste

Carpintería metálica con rotura de puente térmico con valor U: 3,3 W/m2K

Vidrios dobles 4‐10‐3.3 

Permeabilidad: Clase 3

Nombre del edificio AV. GAUDI 85

Dirección AV. GAUDI 85

Municipio Código Postal

Provincia Comunidad Autónoma

Zona climática Año construcción

Normativa vigente (construcción/rehabilitación) Anterior a la NBE‐CT‐79

Provincia BARCELONA Comunidad Autónoma

Referencia/s catastral/es 1048907DF3814G

Nombre y Apellidos ANGEL LUIS MARTÍNEZ PANIAGUA NIF

Razón social FORVI, SA CIF

Domicilio PL. UNIVERSITAT, 3

Municipio BARCELONA Código Postal

e‐mail b.cabezas@forvitec.com

A.2. Conjunto de medidas de mejora 2

Las recomendaciones de mejora propuestas a continuación, supone un incremento dentro de la clasificación de G a 

F, con una reducción de 12,40 kWh/m2 año.

Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO TECNICO

Procedimiento reconocido de calificación energética utilzado y versiónCE3X v1.1

Las recomendaciones de mejora propuestas a continuación, supone un incremento dentro de la clasificación de G a 

E, con una reducción de 45,10 kWh/m2 año.

Demanda 

cubierta:

ACS y 

calefacción
100% Rendimiento medio estacional:

ACS y 

calefacción
90%
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Se ha realizado la inspeccion de la entidad el día 15 de mayo de 2015

B. COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se ha efectuado el levantamiento de la distribución y se han tomado medidas de la envolvente, voladizos, huecos, y 

espesores de los cerramientos y carpinterías. 

Se ha comprobado la orientación de todos los huecos y paramentos de la envolvente del inmueble. También se ha 

comprobado la existencia de elementos de sombreamiento que afectan a cada uno de los huecos y paramentos de la 

envolvente.

Se ha comprobado in situ y a través de los planos urbanísticos y catastrales la naturaleza de las entidades adyacentes 

al inmueble objeto de estudio.

Se han recogido los datos del calentador de ACS.

Se han determinado los materiales y composición de la envolvente de acuerdo a la experiencia profesional del técnico 

certificador y al conocimiento de las técnicas constructivas utilizadas en el momento de la edificación del inmueble 

objeto de estudio.
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C. CÁLCULO RELACIÓN COSTE DE MEJORAS / RENDIMIENTO

Superficie útil 368,00                  

 Indicador global 

Consumo 

kWh/m2año   Calefacción   Refrigeración    ACS 

Calificación actual G 197,47       161,39       12,94            23,14   

Diferencia con situación inicial 45,10          36,20          ‐               8,90     

Calificación después de la mejora E 152,37       125,19       12,94            14,24   

Paquete de mejora

Coste estimado de la mejora 25.550 €      

Diferencia con la situación inicial 45,10            kWh/m2año 

Ahorro económico anual 6.448 €         

Periodo estimado de amortización 4 años

Superficie útil 368,00                  

 Indicador global 

Consumo 

kWh/m2año   Calefacción   Refrigeración    ACS 

Calificación actual G 197,47       161,39       12,94            23,14   

Diferencia con situación inicial 12,40          14,00          1,60 ‐             ‐      

Calificación después de la mejora F 185,07       147,39       14,54            23,14   

Paquete de mejora

Coste estimado de la mejora 19.740 €      

Diferencia con la situación inicial 12,40            kWh/m2año 

Ahorro económico anual 684 €            

Periodo estimado de amortización más de 10 años

Cambio de calentador por caldera de condensación Baxiroca Platinum Max modelo 28/28F para ACS y calefacción

Sustitución de carpinteria con RPT y vidrios dobles en fachada Oeste

C.1. Conjunto de medidas de mejora  1.

C.2. Conjunto de medidas de mejora  2.
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SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

 

CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN I ACS 

Es fundamental regular las temperaturas con consciencia y mantener la calefacción a 20ºC, el aire 

acondicionado a 25ºC y el agua caliente a 45ºC ya que cada grado de diferencia supone un ahorro de un 

7% de energía. Además, el mantenimiento de estos sistemas es imprescindible para asegurar su 

correcto funcionamiento. Una instalación económica pero de mala calidad puede suponer que pagues 

por un consumo de energía mucho más elevado durante el resto de sus 25 o 30 años de vida útil. 

Para ventilar una habitación es suficiente con tener la ventana abierta durante 10 minutos. Además, 

mantenerla abierta durante más tiempo nos hace perder la calor de la calefacción o el frío del aire 

acondicionado. Apaga la climatización durante este tiempo.  Coloca alfombras sobre el suelo en el 

invierno y guárdalas en el verano, notarás la diferencia de temperatura. En el invierno, sube las ventanas 

durante el día para que entre la luz solar, y bájalas durante la noche para que sirvan de aislamiento. 

Por otro lado existen elementos que se caracterizan por reducir el consumo energético derivado del 

calentamiento de agua caliente sanitaria (ACS) como son los reductores de caudal en duchas o grifos, 

reduciendo el caudal se reduce el consumo de agua y, por tanto, el consumo energético asociado: 

• Elementos mecánicos: Colocados en el elemento terminal. Un ejemplo son los aireadores, que 

reducen el caudal mediante la introducción de aire. 

• Pulsadores temporizadores: Estos elementos cierran el grifo automáticamente después de 

cierto tiempo prefijado, normalmente 15 o 30 segundos. 

• Sensores de movimiento: Grifos automáticos con sensor infrarrojo de movimiento que 

detectan las manos del usuario para permitir que fluya el agua. 

 

COCINA 

Utiliza la olla a presión siempre que puedas, onsume la mitad de energía y, además, los alimentos son 

más saludables. Baja la llama cuando el fluido comience a hervir, ya que, a partir de este punto, necesita 

menos energía para mantener el punto de ebullición. 

Utiliza el microondas para cantidades pequeñas de comida así se ahorra más del 60% de energía. El 

horno es un gran consumidor de energía, utilízalo solo para grandes cantidades de comida y procura 

aprovecharlo para más de un guiso a la vez si es posible. 

Para descongelar no utilices el microondas, mejor saca la comida del congelador y guárdala en la nevera 

para que se descongele más lentamente. Ahorrarás energía por partida doble: no utilizarás el 

microondas y, además, transferirás el frío del congelado al resto de alimentos de la nevera, que deberá 

trabajar menos. 

La vitro cerámica es la forma más ineficiente y más cara de cocinar, pero si solo dispones de este 

sistema, apaga los fogones antes de que haya acabado el proceso de cocción para aprovechar el calor 

residual. 
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ILUMINACIÓN 

La energía destinada para la iluminación representa aproximadamente el 10% de la factura eléctrica. Es 

importante revisar la potencia de las bombillas de la casa porque es posible que todavía disponga de 

bombillas superiores de 100W. Es conveniente utilizar fluorescentes en las zonas en las que exista un 

mayor uso. De todas maneras la recomendación es ir sustituyendo todos los puntos de luz por bombillas 

de bajo consumo o de tecnología LED. 

 

ELECTRODOMÉSTICOS 

Si necesita cambiar los electrodomésticos, es importante seleccionar equipos con etiquetas energéticas 

del tipo A+, éstos consumen hasta un 90% por debajo de la media. 

 

“STAND-BY” 

Se entiende por “stand-by” el consumo en espera de diferentes aparatos electrónicos. Se estima un 

consumo final entre el 10% y el 15% del total. En la actualidad existen un conjunto de regletas que 

detectan este consumo y se desconectan de manera automática. 

No hace falta que apagues el televisor a través del botón de apagado cada vez, pero sí por la noche o si 

sabes que estarás fuera de casa durante más de un día. Para facilitar la rápida desconexión de todos 

estos aparatos, recomendamos la compra de un ladrón –también llamado regleta- con botón de 

encendido y apagado, de manera que desconectamos con un solo clic todos los aparatos que estén 

enchufados en él. Solo uno de estos aparatos puede llegar a consumir durante la noche tanta energía 

como la que consume durante un par de horas de utilización real. 

Apagar las luces siempre que tengas oportunidad es una de las medidas más sencillas para reducir el 

consumo de electricidad en tu casa. Desenchufar el cargador del móvil cuando no lo necesites también 

es importante: algunos aparatos –los que tienen transformadores- consumen electricidad únicamente 

por estar enchufados. La cantidad de euros ahorrada en desenchufar sistemáticamente todos los 

aparatos de un piso medio que no son utilizados, tales como el ordenador, el móvil, etc. Es de unos 50€ 

al año. No solo ahorrarás electricidad, sino que también ahorraras que envejezcan innecesariamente.  
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Diagnosi de patologies, propostes d’intervenció i seguiment de la rehabilitació d’elements 
comuns d’un edifici a l’Av. Gaudí, 85 

 
 

ANNEX 4 – DOCUMENTACIÓ CATASTRAL 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
1048907DF3814G0001JO

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

AV GAUDI 85
08025 BARCELONA [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1928

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

592

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

AV GAUDI 85
BARCELONA [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

592
SUPERFICIE SUELO [m²]

151
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de BARCELONA Provincia de BARCELONA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,584,660

4,584,680

4,584,700

430,960 430,980 431,000

431,000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Domingo , 27 de Septiembre de 2015

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²

VIVIENDA PR 01 57
VIVIENDA PR 02 57
VIVIENDA 01 01 57
VIVIENDA 01 02 57
VIVIENDA 02 01 57
VIVIENDA 02 02 57
VIVIENDA +1 26

COMERCIO 0 01 44
COMERCIO AL 01 20
COMERCIO 0 02 83
COMERCIO AL 02 22

ELEMENTOS COMUNES 55



Diagnosi de patologies, propostes d’intervenció i seguiment de la rehabilitació d’elements 
comuns d’un edifici a l’Av. Gaudí, 85 

 
 

ANNEX 5 – INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 1 -

Informació Urbanística
Coordenades UTM: 430978,74 - 4584690,72

 

Municipi 08019 Barcelona   
 
Classificació
Codi Ajuntament SUC Sòl urbà consolidat 
Codi MUC SUC Sòl urbà consolidat 
 
Qualificació
Codi Ajuntament 13a Densificació Urbana Intensiva 
Codi MUC R2 Residencial, Urbà tradicional 
 
Planejament territorial
Pla territorial metropolità de Barcelona
 
Planejament general
Expedient Tipus
1976/477/B  Pla director urbanístic 
 
Cadastre
Referència Cadastral: 1048906DF3814G
AV GAUDI 87 BARCELONA (BARCELONA)





 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
AV. GAUDI 85, EDIFICIO – 08025 - BARCELONA 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES


IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Av.Gaudí 85
Dirección Av. Gaudí 85
Municipio Barcelona Código Postal 08025
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1928
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 1048907DF3814G


Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario


○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local


● Bloque completo
○ Vivienda individual


DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos ÁNGEL LUIS MARTINEZ PANUAGUA NIF 13158095W
Razón social - CIF -
Domicilio PL. UNIVERSITAT 3
Municipio BARCELONA Código Postal 08007
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail al.martinez@forvitec.com
Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO TÉCNICO
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.1


CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:


CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO


[kgCO₂/m² año]
A< 5.4


B5.4-8.7


C8.7-13.5


D13.5-20.7


E20.7-40.8


F40.8-47.7


 50.78 GG≥ 47.7


El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:


Fecha: 5/6/2015


Firma del técnico certificador


Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.


Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO


En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.


1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN


Superficie habitable [m²] 368


Imagen del edificio Plano de situación


2. ENVOLVENTE TÉRMICA


Cerramientos opacos


Nombre Tipo Superficie
[m²]


Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención


Cubierta con aire Cubierta 115.25 1.75 Conocido
Fachada principal Este Fachada 111.6 1.35 Conocido
Fachada posterior Oeste Fachada 102.18 1.35 Conocido
Fachada posterior Sur Fachada 25.05 1.35 Conocido
P1 W Fachada 15.6 1.35 Conocido
P1 N Fachada 38.4 1.35 Conocido
P1 E Fachada 15.6 1.35 Conocido
P2 W Fachada 15.6 1.35 Conocido
P2 E Fachada 15.6 1.35 Conocido
P2 S Fachada 29.44 1.35 Conocido
Medianería N Fachada 79.2 0.00 Por defecto
Medianería S Fachada 79.2 0.00 Por defecto
Partición inferior Partición Interior 115 2.17 Por defecto


Huecos y lucernarios


Nombre Tipo Superficie
[m²]


Transmitancia
[W/m²·K]


Factor
solar


Modo de
obtención.


Transmitancia


Modo de
obtención.
Factor solar


Ventanas Oeste Hueco 47 5.70 0.82 Estimado Estimado
Fachada Este Hueco 36.0 5.70 0.82 Estimado Estimado
Huecos Patio 1 Hueco 3.52 5.70 0.82 Estimado Estimado
Huecos Patio 2 Hueco 3.52 5.70 0.82 Estimado Estimado


3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción


Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]


Rendimiento
[%]


Tipo de
Energía


Modo de
obtención


Generadores de refrigeración


Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]


Rendimiento
[%]


Tipo de
Energía


Modo de
obtención


Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria


Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]


Rendimiento
[%]


Tipo de
Energía


Modo de
obtención


Equipo ACS Caldera Estándar 19.2 55.7 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO


Zona climática C2 Uso Bloque de Viviendas


1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO


INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 5.4


B5.4-8.7


C8.7-13.5


D13.5-20.7


E20.7-40.8


F40.8-47.7


 50.78 GG≥ 47.7


CALEFACCIÓN ACS
G E


Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]


Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]


42.89 4.67
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN


E -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración


[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación


[kgCO₂/m² año]
50.78 3.22 -


La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.


2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.


DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 6.2


B6.2-14.4


C14.4-26.0


D26.0-43.6


E43.6-87.4


F87.4-95.3


 112.08 GG≥ 95.3


A< 2.3


B2.3-4.4


C4.4-7.4


 8.43 DD7.4-11.9


E11.9-14.7


F14.7-18.0


G≥ 18.0


Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
112.08 8.43


3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA


Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.


INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 23.4


B23.4-38.0


C38.0-58.8


D58.8-90.5


E90.5-184.5


 197.47 FF184.5-208.5


G≥ 208.5


CALEFACCIÓN ACS
F G


Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]


Energía primaria ACS
[kWh/m² año]


161.39 23.14
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN


E -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria


refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria


iluminación [kWh/m² año]
197.47 12.94 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA


EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]


A< 5.4


B5.4-8.7


C8.7-13.5


D13.5-20.7


 31.39 EE20.7-40.8


F40.8-47.7


G≥ 47.7


Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
31.39


DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]


DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]


A< 6.2


B6.2-14.4


C14.4-26.0


D26.0-43.6


E43.6-87.4


F87.4-95.3


 112.08 GG≥ 95.3


A< 2.3


B2.3-4.4


C4.4-7.4


 8.43 DD7.4-11.9


E11.9-14.7


F14.7-18.0


G≥ 18.0


Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]


Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]


112.08 8.43


ANÁLISIS TÉCNICO


Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 112.08 G 8.43 D


Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 125.22 E 12.94 E 14.26 D - - 152.42 E


Diferencia con situación inicial 36.2 (22.4%) 0.0 (0.0%) 8.9 (38.4%) - (-%) 45.1 (22.8%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 25.29 E 3.22 E 2.88 C - - 31.39 E


Diferencia con situación inicial 17.6 (41.0%) 0.0 (0.0%) 1.8 (38.4%) - (-%) 19.4 (38.2%)


Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.


DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA


Conjunto de medidas de mejora: Cambio de calentador por caldera mixta de condensación. Baxiroca Platinum Max -
28/28F
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:


- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]


A< 5.4


B5.4-8.7


C8.7-13.5


D13.5-20.7


E20.7-40.8


 47.45 FF40.8-47.7


G≥ 47.7


Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
47.45


DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]


DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]


A< 6.2


B6.2-14.4


C14.4-26.0


D26.0-43.6


E43.6-87.4


F87.4-95.3


 102.36 GG≥ 95.3


A< 2.3


B2.3-4.4


C4.4-7.4


 9.45 DD7.4-11.9


E11.9-14.7


F14.7-18.0


G≥ 18.0


Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]


Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]


102.36 9.45


ANÁLISIS TÉCNICO


Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 102.36 G 9.45 D


Diferencia con situación inicial 9.7 (8.7%) -1.0 (-12.1%)
Energía primaria [kWh/m² año] 147.39 E 14.51 E 23.14 G - - 185.04 F


Diferencia con situación inicial 14.0 (8.7%) -1.6 (-12.1%) 0.0 (0.0%) - (-%) 12.4 (6.3%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 39.17 G 3.61 E 4.67 E - - 47.45 F


Diferencia con situación inicial 3.7 (8.7%) -0.4 (-12.1%) 0.0 (0.0%) - (-%) 3.3 (6.6%)


Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.


DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA


Conjunto de medidas de mejora: Carpintería con RPT en fachada Oeste
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:


- Sititución de Carpinterís con RPT y doble vidrio de 4-10-3.3







Fecha 5/6/2015
Ref. Catastral 1048907DF3814G Página 7 de 7


ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO


CERTIFICADOR


Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.


COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
-







IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:


BARCELONA 08025


BARCELONA Cataluña


C2 1928


DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:


13158095W


A58599648


08007


Cataluña


A. DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO O VIVIENDA


A.1. Conjunto de medidas de mejora 1


Cambio de calentador por caldera de condensación Baxiroca Platinum Max modelo 28/28F para ACS y calefacción


Equipo de ACS y calefacción


Tipo de generador: Caldera de condensación Tipo de combustible: Gas Natural


Sustitución de carpinteria con RPT y vidrios dobles en fachada Oeste


Carpintería metálica con rotura de puente térmico con valor U: 3,3 W/m2K


Vidrios dobles 4‐10‐3.3 


Permeabilidad: Clase 3


Nombre del edificio AV. GAUDI 85


Dirección AV. GAUDI 85


Municipio Código Postal


Provincia Comunidad Autónoma


Zona climática Año construcción


Normativa vigente (construcción/rehabilitación) Anterior a la NBE‐CT‐79


Provincia BARCELONA Comunidad Autónoma


Referencia/s catastral/es 1048907DF3814G


Nombre y Apellidos ANGEL LUIS MARTÍNEZ PANIAGUA NIF


Razón social FORVI, SA CIF


Domicilio PL. UNIVERSITAT, 3


Municipio BARCELONA Código Postal


e‐mail b.cabezas@forvitec.com


A.2. Conjunto de medidas de mejora 2


Las recomendaciones de mejora propuestas a continuación, supone un incremento dentro de la clasificación de G a 


F, con una reducción de 12,40 kWh/m2 año.


Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO TECNICO


Procedimiento reconocido de calificación energética utilzado y versiónCE3X v1.1


Las recomendaciones de mejora propuestas a continuación, supone un incremento dentro de la clasificación de G a 


E, con una reducción de 45,10 kWh/m2 año.


Demanda 


cubierta:


ACS y 


calefacción
100% Rendimiento medio estacional:


ACS y 


calefacción
90%







Se ha realizado la inspeccion de la entidad el día 15 de mayo de 2015


B. COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR


Se ha efectuado el levantamiento de la distribución y se han tomado medidas de la envolvente, voladizos, huecos, y 


espesores de los cerramientos y carpinterías. 


Se ha comprobado la orientación de todos los huecos y paramentos de la envolvente del inmueble. También se ha 


comprobado la existencia de elementos de sombreamiento que afectan a cada uno de los huecos y paramentos de la 


envolvente.


Se ha comprobado in situ y a través de los planos urbanísticos y catastrales la naturaleza de las entidades adyacentes 


al inmueble objeto de estudio.


Se han recogido los datos del calentador de ACS.


Se han determinado los materiales y composición de la envolvente de acuerdo a la experiencia profesional del técnico 


certificador y al conocimiento de las técnicas constructivas utilizadas en el momento de la edificación del inmueble 


objeto de estudio.







C. CÁLCULO RELACIÓN COSTE DE MEJORAS / RENDIMIENTO


Superficie útil 368,00                  


 Indicador global 


Consumo 


kWh/m2año   Calefacción   Refrigeración    ACS 


Calificación actual G 197,47       161,39       12,94            23,14   


Diferencia con situación inicial 45,10          36,20          ‐               8,90     


Calificación después de la mejora E 152,37       125,19       12,94            14,24   


Paquete de mejora


Coste estimado de la mejora 25.550 €      


Diferencia con la situación inicial 45,10            kWh/m2año 


Ahorro económico anual 6.448 €         


Periodo estimado de amortización 4 años


Superficie útil 368,00                  


 Indicador global 


Consumo 


kWh/m2año   Calefacción   Refrigeración    ACS 


Calificación actual G 197,47       161,39       12,94            23,14   


Diferencia con situación inicial 12,40          14,00          1,60 ‐             ‐      


Calificación después de la mejora F 185,07       147,39       14,54            23,14   


Paquete de mejora


Coste estimado de la mejora 19.740 €      


Diferencia con la situación inicial 12,40            kWh/m2año 


Ahorro económico anual 684 €            


Periodo estimado de amortización más de 10 años


Cambio de calentador por caldera de condensación Baxiroca Platinum Max modelo 28/28F para ACS y calefacción


Sustitución de carpinteria con RPT y vidrios dobles en fachada Oeste


C.1. Conjunto de medidas de mejora  1.


C.2. Conjunto de medidas de mejora  2.







SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA 


 


CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN I ACS 


Es fundamental regular las temperaturas con consciencia y mantener la calefacción a 20ºC, el aire 


acondicionado a 25ºC y el agua caliente a 45ºC ya que cada grado de diferencia supone un ahorro de un 


7% de energía. Además, el mantenimiento de estos sistemas es imprescindible para asegurar su 


correcto funcionamiento. Una instalación económica pero de mala calidad puede suponer que pagues 


por un consumo de energía mucho más elevado durante el resto de sus 25 o 30 años de vida útil. 


Para ventilar una habitación es suficiente con tener la ventana abierta durante 10 minutos. Además, 


mantenerla abierta durante más tiempo nos hace perder la calor de la calefacción o el frío del aire 


acondicionado. Apaga la climatización durante este tiempo.  Coloca alfombras sobre el suelo en el 


invierno y guárdalas en el verano, notarás la diferencia de temperatura. En el invierno, sube las ventanas 


durante el día para que entre la luz solar, y bájalas durante la noche para que sirvan de aislamiento. 


Por otro lado existen elementos que se caracterizan por reducir el consumo energético derivado del 


calentamiento de agua caliente sanitaria (ACS) como son los reductores de caudal en duchas o grifos, 


reduciendo el caudal se reduce el consumo de agua y, por tanto, el consumo energético asociado: 


• Elementos mecánicos: Colocados en el elemento terminal. Un ejemplo son los aireadores, que 


reducen el caudal mediante la introducción de aire. 


• Pulsadores temporizadores: Estos elementos cierran el grifo automáticamente después de 


cierto tiempo prefijado, normalmente 15 o 30 segundos. 


• Sensores de movimiento: Grifos automáticos con sensor infrarrojo de movimiento que 


detectan las manos del usuario para permitir que fluya el agua. 


 


COCINA 


Utiliza la olla a presión siempre que puedas, onsume la mitad de energía y, además, los alimentos son 


más saludables. Baja la llama cuando el fluido comience a hervir, ya que, a partir de este punto, necesita 


menos energía para mantener el punto de ebullición. 


Utiliza el microondas para cantidades pequeñas de comida así se ahorra más del 60% de energía. El 


horno es un gran consumidor de energía, utilízalo solo para grandes cantidades de comida y procura 


aprovecharlo para más de un guiso a la vez si es posible. 


Para descongelar no utilices el microondas, mejor saca la comida del congelador y guárdala en la nevera 


para que se descongele más lentamente. Ahorrarás energía por partida doble: no utilizarás el 


microondas y, además, transferirás el frío del congelado al resto de alimentos de la nevera, que deberá 


trabajar menos. 


La vitro cerámica es la forma más ineficiente y más cara de cocinar, pero si solo dispones de este 


sistema, apaga los fogones antes de que haya acabado el proceso de cocción para aprovechar el calor 


residual. 


 


 







ILUMINACIÓN 


La energía destinada para la iluminación representa aproximadamente el 10% de la factura eléctrica. Es 


importante revisar la potencia de las bombillas de la casa porque es posible que todavía disponga de 


bombillas superiores de 100W. Es conveniente utilizar fluorescentes en las zonas en las que exista un 


mayor uso. De todas maneras la recomendación es ir sustituyendo todos los puntos de luz por bombillas 


de bajo consumo o de tecnología LED. 


 


ELECTRODOMÉSTICOS 


Si necesita cambiar los electrodomésticos, es importante seleccionar equipos con etiquetas energéticas 


del tipo A+, éstos consumen hasta un 90% por debajo de la media. 


 


“STAND-BY” 


Se entiende por “stand-by” el consumo en espera de diferentes aparatos electrónicos. Se estima un 


consumo final entre el 10% y el 15% del total. En la actualidad existen un conjunto de regletas que 


detectan este consumo y se desconectan de manera automática. 


No hace falta que apagues el televisor a través del botón de apagado cada vez, pero sí por la noche o si 


sabes que estarás fuera de casa durante más de un día. Para facilitar la rápida desconexión de todos 


estos aparatos, recomendamos la compra de un ladrón –también llamado regleta- con botón de 


encendido y apagado, de manera que desconectamos con un solo clic todos los aparatos que estén 


enchufados en él. Solo uno de estos aparatos puede llegar a consumir durante la noche tanta energía 


como la que consume durante un par de horas de utilización real. 


Apagar las luces siempre que tengas oportunidad es una de las medidas más sencillas para reducir el 


consumo de electricidad en tu casa. Desenchufar el cargador del móvil cuando no lo necesites también 


es importante: algunos aparatos –los que tienen transformadores- consumen electricidad únicamente 


por estar enchufados. La cantidad de euros ahorrada en desenchufar sistemáticamente todos los 


aparatos de un piso medio que no son utilizados, tales como el ordenador, el móvil, etc. Es de unos 50€ 


al año. No solo ahorrarás electricidad, sino que también ahorraras que envejezcan innecesariamente.  
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