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1 INTRODUCCIÓ 
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1.1 Objecte del treball 

 

L’objecte d’aquest treball és la reforma d’una vivenda unifamiliar adjacent a una 

nau industrial situada al poble d’Almacelles.  

 

Després d’una valoració de les possibilitats de l’edificació  s’ha optat per un 

desenvolupament d’un treball que te com a propòsit la reforma de la planta 

primera de l’edifici i la rehabilitació d’una part del sota-coberta, incorporant tot el 

necessari per a satisfer les necessitats actuals de confort i comoditat d’acord 

amb la normativa actual. 

 

Remarcar que aquest treball no és tracta d’un projecte com a tal, sinó d’un 

treball acadèmic. 

 

En conseqüència, el treball ha estat estructurat en les següents parts per ordre 

d’execució: 

 

Alçament gràfic: de l’edificació. Plantes, alçats i seccions que defineixen 

l’estructura i l’estat arquitectònic en el que es troba l’edifici en l’actualitat.  

 

Estat actual i diagnosi: Memòria descriptiva i constructiva de l’edificació, on 

s’analitzen els sistemes constructius utilitzats en l’edifici existent. Dictamen de 

l’edifici i estudi de les lesions analitzant-ne les possibles causes. 

 

Estat reformat, projecte de reforma i rehabilitació: Proposta d’intervenció. 

Memòria descriptiva i constructiva de la proposta d’intervenció, aplicant la 

normativa actual i dotant a l’edificació de les instal·lacions necessàries. Es 

descriurà la proposta acompanyada de plànols de distribució i instal·lacions, 

memòries tècniques, càlcul de la nova estructura, recàlcul de l’actual i 

descripció del procés constructiu. 

 

Reportatge fotogràfic de l’evolució de les obres de reforma fins al moment de 

l’entrega. 



Udl – Eps – Enginyeria de l’Edificació Treball final de grau  
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
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2.1 Situació 

 

El municipi català d’Almacelles es troba ubicat en la comarca del Segrià, dins la 

província del Segrià. Forma part de la denominada “Franja d’Aragó i Catalunya” 

per la seva condició de població limítrofa entre ambdues comunitats autònomes. 

 

Ubicació:    Lng: 0º 26’ 48”  Lat: 41º 43’ 33” 

Altitud:    264 m 

Distància a Lleida capital:  21,8 km 

Superfície:    48,91 km² 

Població:    6.506 Hab 

Densitat:    132,69 Hab/km² 

                                   
                     Catalunya                                             Comarca del Segrià  

   

                

                 Terme municipal 

d’Almacelles 

 

 

 

 

 

El Segrià 
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Plànol de situació d’Almacelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànols del nucli urbà d’Almacelles 
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Sòl urbà no consolidat 

Foto aèria del municipi 
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L’edifici es troba situat en les afores del municipi, exactament al Carrer Major 

Nº 163 
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2.2 Dades del solar 

 

El terreny on esta situat l’edifici està limitat pel Carrer Major, la terrera de la 

bòbila Palau, per la parcel·la propietat del taller Subias i per la finca Fondo del 

Pou.  

 

L’immoble es composa d’un solar on es situa l’edifici destinat a vivenda, un 

jardí i tres garatges, i en la part posterior una nau industrial. 

 

SUPERFÍCIE DE LA PARCEL·LA 

Estància Superfície 

Solar 4971,94 m² 

 

DISTRIBUCIÓ DEL SOLAR 

Estància Superfície 

Sup. assignada a la industria 2893,80 m² 

Sup. assignada a l’edifici 2078,14 m² 

Sup. de jardí 880 m² 

 

 

Emplaçament de l’edifici 
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2.3 Distribució de l’edifici 

 

L’edifici consta de dos plantes més un sota-coberta: 

-Planta baixa, destinat a vivenda, antigament era un corral. 

-Planta primera, destinat a vivenda, amb una terrassa no coberta. 

-Planta sota coberta, no habitable i accessible solament per a manteniment. 

La planta baixa i la primera es troben lligades per un nucli de comunicació 

vertical format per una escala de tres trams. A la planta de sota coberta s’hi 

accedeix per una trapa situada al rebost de la planta primera. 

 

QUADRE RESUM SUPERFÍCIES PER PLANTA 

 

Planta Sup. Útil 

(m²) 

Volum (m³) Il·luminació 

(m²) 

Sup. Const. 

(m²) 

Planta baixa 123,30 320,58 17,5 155,81 

Planta primera 132,48 380,94 18 158,56 

Sota coberta  176,12  140,85 

Total 255,78 m² 877,64 m³ 35,5 m² 455,22 m² 

 

 

A continuació es procedirà a realitzar una breu descripció de cada planta amb 

els seus elements més significatius i s’incorporarà un quadre de superfícies per 

estàncies. 
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2.3.1 Planta baixa 

 

Per aquesta planta es realitza l’accés directe a nivell de carrer per a les 

persones i també s’hi situa l’accés al nucli de l’escala que uneix la planta baixa 

amb la planta primera. Des d’aquesta planta també es pot accedir a l’oficina de 

la nau industrial. 

La planta consta de quatre dormitoris, un canviador, dos banys, una cuina – 

menjador, una sala destinada a rentar la roba i planxar, un traster i una sala – 

rebost on es situa la caldera de gasoil que escalfa tota la planta. 

Aquesta planta va ser reformada l’any 1985 per a poder donar-li un ús 

residencial. 

 

SUPERFÍCIES DE PLANTA BAIXA: 

Estància Sup. Útil (m²) Volum (m³) Il·luminació (m²) 
Sala neteja 
Cuina – menjador 
Habitació 1 
Habitació 2 
Habitació 3 
Habitació 4 
Bany 1 
Bany 2 
Canviador 
Passadís 
Rebost 
Traster 
Rebedor 

11,33 
17,18 
19,09 
10,48 
11,13 
10,50 
  5,57 
  3,39 
  3,98 
14,18 
  8,32 
  5,05 
  3,10 

29,46  
44,67 
49,63 
27,25 
28,94 
27,30 
14,48 
8,81 
10,35 
36,87 
21,63 
13,13 
8,06 

 

3,3 
2,4 
3,5 
2,0 
2,0 
2,0 
0,5 
0,5 
0,0 
0,0 
0,5 
0,8 
0,0 

Totals 123,30 m² 320,58 m³ 17,5 m² 
 

3 

1 

2 

4 

6 

5 
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2.3.2 

3 

4 

5 – Caldera de gasoil 

6 – Dipòsit de la caldera 

1 2 
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Planta primera 

 

D’ús residencial, s’hi accedeix des del nucli d’escala que comunica aquesta 

planta amb la planta baixa. Consta de dues habitacions, una cuina, un 

menjador, un rebost, un bany, un escriptori, un traster i una terrassa descoberta 

a la qual s’hi accedeix des del menjador. La caldera que escalfa tota la planta 

es troba ubicada al final del passadís. Dins el rebost es troba la trapa que 

permet accedir al sota coberta. 

 

SUPERFÍCIES DE PLANTA PRIMERA: 

Estància Sup. Útil (m²) Volum (m³) Il·luminació (m²) 

Habitació 1 
Habitació 2 
Traster 
Escriptori 
Bany 
Cuina 
Rebost 
Menjador 
Terrassa exterior 
Passadís 
Escala 

13,60 
12,43 
13,36 
12,08 
  5,13 
15,16 
  2,51 
20,55 
  8,08 (50% de 16,16) 
19,31 
10,27 

39,98 
36,54 
39,28 
35,52 
15,08 
44,57 
7,38 
60,42 
 
56,77 
45,39 

 

2,3 
1,1 
2,3 
1,7 
1,0 
1,6 
0,0 
3,9 
 
3,3 
0,8 

Totals 132,48 m² 380,94 m³ 18 m³ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

5 

6 

4 2 
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2.3.3 Sota coberta 

 

S’hi accedeix des d’una trapa ubicada al rebost de la planta primera. No té cap 

ús. Per aquí hi passen els tubs de la calefacció i circuit elèctric de la planta 

primera. 

 

Superfície construïda: 140,85 m² 

 

 

 

 

 

 

 

1 
1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 – Encanyissat de la claraboia de l’escala 
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2.4 Sistemes constructius 

 

2.4.1 Fonaments: 

 

Degut a la falta d’informació que permeti valorar el tipus, material i dimensions 

dels mateixos i tenint en compte que es tracta d’un treball final de grau, amb lo 

que no és possible realitzar cates, no es poden definir amb exactitud els 

fonaments. 

 

Tot i això, el propietari assegura que els fonaments estan constituïts per 

sabates corregudes de formigó en massa d’1 metre d’ample. 

 

2.4.2 Estructura vertical: 

 

Està formada per parets de càrrega de totxo massís i algun pilar puntual 

executat amb el mateix material. A la planta baixa el gruix de la façana és de 30 

cm, mentre que a la planta primera i sota coberta el gruix és de 15 cm. Les 

parets de càrrega interiors són de 15 cm en totes les plantes. Cal remarcar que 

en algunes zones del sota coberta les parets i els pilars s’han acabat d’executar 

amb bloc ceràmic, suposadament per la falta de totxo massís en el moment de 

la construcció. 

1       2 
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1 – En la caixa d’escala es pot veure el canvi de gruix en la façana. 

 

2 – En aquesta imatge es pot apreciar el canvi de material en la paret de 

càrrega. 

 

2.4.3 Estructura horitzontal: 

 

El forjat de planta primera està format per biguetes de fusta de secció circular i 

diàmetre d’entre 25 i 30 cm i un intereix variable de 50 a 60 cm. Com a 

entrebigat tenim encadellat ceràmic de dimensions 44 x 20 x 3 cm. 

En el forjat de cuina i menjador hi ha dues bigues metàl·liques IPN 280 a mode 

de talla – llums. També tenim una jàssera de cantell de formigó de dimensions 

34 x 50 cm que suporta la paret de càrrega interior perpendicular al passadís 

(veure gràfic). 

 

El forjat de sota coberta esta format per un sostre de canyís subjectat per 

biguetes de fusta de secció rectangular  de dimensions variables al voltant de 

10 x 10 cm. Les biguetes estan lligades a les bigues de coberta mitjançant 

llates de fusta clavades amb claus. Aquest sostre de canyís fa de cel ras de la 

planta primera. 

Sobre del rebedor hi ha un biga metàl·lica IPN 180 a mode d’estintolament d’un 

tram de la paret de càrrega del passadís. 

Sobre el menjador hi ha una bigueta de fusta a mode de talla - llums de 

dimensions 12 x 12 cm. 

L’envà d’encadellat ceràmic que separa cuina i menjador fa de paret de càrrega 

subjectant les biguetes del forjat de sota coberta. 

 

En els gràfics següents es defineix la distribució de l’estructura per plantes i 

s’adjunten algunes fotografies de detalls. 
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Forjat planta primera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forjat sota coberta 
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2.4.4 Coberta: 

 

La coberta és a dos aigües i està formada per 

bigues de diàmetre circular d’entre 15 i 25 cm 

de diàmetre i intereix de 50 a 60 cm. 

L’entrebigat és d’encadellat ceràmic 44 x 20 x 3 

cm sobre el que hi recolzen les teules tipus àrab 

de color rogenc. Té una pendent del 20%. 

Com es pot observar en el següent gràfic, hi ha 

dos bigues IPN 180 que substitueixen les parets 

de càrrega per a recolzar les bigues de la 

coberta. 

En la zona central del passadís és on es troben les bigues d’un costat i d’un 

altre. Aquestes es troben unides entre elles per unes petites llates de fusta. 

Aquestes fan la funció de lligar  l’estructura de coberta. 
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2.4.5 Divisions interiors: 

 

A més a més de les parets de càrrega interiors de totxo massís, els envans 

estan fets amb encadellat ceràmic de 5 cm de gruix. 

 

2.4.6 Fusteria exterior: 

 

Tota la fusteria de les finestres és de fusta, excepte als lavabos de la planta 

baixa i la terrassa de la planta primera, que són d’alumini. Els vidres són amb 

cambra d’aire a la planta baixa i una sola fulla a la planta primera. 

La porta principal és d’alumini i la porta d’accés secundari del quarto de la 

neteja és de ferro. 

 

2.4.7 Fusteria interior: 

 

A la planta baixa totes les portes són de fusta de sapeli. A la planta primera les 

portes són de fusta de pi. Les dues portes del menjador i la porta de doble fulla 

del passadís duen un vidre opac. 

 

2.4.8 Serralleria: 

 

Les baranes del balcó i la terrassa són de ferro pintat. En totes les finestres de 

la planta baixa per la part exterior hi ha una estructura de ferro pintada de blanc 

a base de barrots d’un cm de diàmetre a mode de reixa. 
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2.4.9 Revestiments interiors: 

 

A la planta baixa les parets i el cel ras estan enguixats i pintats. La cuina i els 

lavabos estan enrajolats amb rajola ceràmica de 15x15 cm. El passadís està 

revestit amb un arrimador fins a 1 metre d’alçada i la resta estucat de guix i 

pintat. 

 

A la planta primera la cuina i el lavabo estan enrajolats amb rajola ceràmica de 

15x15. La resta de paraments verticals estan acabats amb estucat de guix i 

pintat. 

 

Al sota coberta no hi ha cap tipus de revestiment. 

 

2.4.10 Revestiments exteriors: 

 

L’acabat exterior és un arrebossat de morter de ciment pintat amb pintura 

plàstica i amb un empedrat en la part inferior (de cota 0 a 70 cm) de pedra 

tosca. 

 

2.4.11 Paviments: 

 

El paviment a la planta baixa és de d’aglomerat de marbre excepte a la cuina i 

els banys que és de gres.  

Sota del paviment hi ha, per ordre de baix cap amunt, pedra codina, solera de 

formigó, làmina impermeabilitzant i capa de morter. 

 

A la planta primera hi ha un paviment de gres sobre un paviment de mosaic. El 

gres es va col·locar l’any 1992. 

 

2.4.12 Nucli de comunicació vertical: 
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L’escala és de volta “a la catalana”, amb esglaons de terratzo de gra mitjà de 

color gris en dos peces fetes a mida, petja i contrapetja. 

La barana està feta amb barrots i passamà de fusta envernissada. Un petit tram 

de la barana s’obre per donar accés al replà del forat de l’escala. En aquest 

replà hi ha una petita porta que dona accés al espai comprés entre el cel ras i 

el sostre del passadís de la planta baixa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.13 Sanitaris i sanejament 

 

Els baixants tant en planta baixa com en planta primera són de PVC.  

Els tubs d’aigua a la planta baixa són de ferro mentre que a la planta primera 

són de plom. 

 

2.4.14 Instal·lació elèctrica 

 

A la planta baixa es va utilitzar cable rígid de coure sense fils.  

A la planta primera es va col·locar cable de fil de roba. Destacar que els 

empalmes estan fets amb esparadrap. 
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Imatge del cablejat elèctric de la planta primera 

 

2.4.15 Calefacció 

 

Tant en planta primera com en planta baixa hi ha una caldera de gasoil que 

distribueix l’aire calent a cada habitació mitjançant uns conductes d’aire situats 

per sobre del cel ras. 
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3 PATOLOGIES 
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3.1 Objecte del dictamen  
 

Aquest dictamen està basat en una inspecció visual detallada de tots els 

components i sistemes constructius de l’edifici. El seu objectiu és el d’obtenir 

una idea precisa de l’estat de conservació de l’edifici i poder fer una valoració 

de si és necessari una diagnosi més exhaustiva, amb mitjans de treball més 

especialitzats. 

 

La presència de lesions en algun subsistema obligarà a determinar l’abast i la 

gravetat de les mateixes, així com les causes, l’efecte, i la possible urgència 

d’intervenció.  

 

3.2 Documentació aportada 

 

S’ha realitzat un alçament de plànols de l’edifici en la memòria que permetrà 

localitzar les diferents patologies. 

Com a complement i per a disposar de major informació consultar la Memòria 

Constructiva i Descriptiva corresponent a la descripció dels sistemes 

constructius utilitzats. 

 

3.3 Patologies detectades en l’edifici  

 

Després d’una exhaustiva inspecció visual amb la seu corresponent reportatge 

fotogràfic s’han identificat els patologies següents: 

 

• Esquerdes en façana 

• Fissures en encontre envà – cel ras de guix 

• Brutícies en diversos punts de l’edifici 

• Atac biòtic en bigues de fusta  

• Corrosió en bigues metàl·liques 

• Deteriorament de rajoles exteriors 
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• Humitats en parets 

 

A continuació es passarà a avaluar cada patologia, determinant-ne l’origen i la 

gravetat de cada una, aprofundint en un diagnòstic més complert en funció de 

la importància. 
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3.3.1 Lesió:     Esquerdes en façana 

 

Introducció: 

 

Esquerdes verticals i diagonals en les parets de façana. Hi ha varis tipus, les 

més importants en quan a perillositat i mida surten de les cantonades de les 

obertures de les finestres. Com es veu en les fotografies, alguna es pot 

observar tan per dins com per fora de l’edifici. 

 

 

S’ha identificat cada esquerda en la documentació gràfica, mitjançant plànols 

d’alçats de les façanes. 
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Hipòtesi de causa: 

 

Hi han molts factors que poden ocasionar una esquerda en una paret d’obra de 

fàbrica. Determinar les causes que han produït l’aparició d’una esquerda en 

concret o d’un conjunt d’elles no sempre és senzill. L’experiència i sobretot el 

sentit comú juguen un paper molt important.  En aquesta presa de decisions 

sempre hi ha un grau de dubte, variable en funció de la quantitat, precisió, 

idoneïtat i representativitat de la informació recollida, i en el cas d’un projecte 

final de grau no es pot tenir el mateix accés a realitzar certes probes o assajos 

que ajudarien a trobar l’origen més precís de la causa. Dictaminar suposa 

l’acceptació d’un risc difícil de valorar, que es mou en l’àmbit de la incertesa 

que hi ha entre la teoria científica i la realitat. Tot i això, en la majoria de casos 

la trajectòria i l’emplaçament de l’esquerda ens pot donar una idea molt 

aproximada de perquè s’ha produït.  

 

Segons la morfologia de les esquerdes del cas que ens ocupa, sorgeixen dos 

hipòtesi de causes que les han ocasionat. A continuació es passarà a estudiar 

cada una per tal d’intentar determinar quina és la correcta: 

 

1. Manca de junta de moviment 

 

Accions exterior com la radiació solar, la temperatura, la humitat ambiental, etc., 

modifiquen les propietats internes dels sòlids, principalment la temperatura i la 

humitat pròpies, i provoquen també deformacions dels materials i els elements 

constructius. La ciència que estudia aquestes deformacions és la reològica. 

 

Dilatació i contracció tèrmica 

 

La majoria de materials augmenten de volum quan augmenta la seva 

temperatura i disminueixen quan aquesta baixa. Aquest fenomen s’anomena 

dilatació i contracció tèrmica i la seva deformació es pot estudiar linealment, 
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superficialment o volumètricament. Aquesta és característica de cada material i 

segueix una llei molt simple: 

 

dL = α · L · dT  dS = β · S · dT  dV = γ · V · dT 

 

On  β = 2α i γ = 3α, sent dL, dS i dV les deformacions lineals, superficials i 

volumètriques respectivament i L, S i V la longitud, superfície i volum inicials. 

dT representa la variació de temperatura que afecta a l’element. Les constants 

α,γ, i β, pròpies de cada material, s’anomenen coeficients de dilatació tèrmica i 

les seves unitats són  (1/ºC).  

 

En el cas del maó ceràmic els valors oscil·len entre els 4 i els 8 ·  . Això 

suposa que per una variació de temperatura de 50ºC (màxima de 40 i mínima 

de -10ºC) l’augment de longitud seria d’entre 0,2 i 0,4 mm/m.  

 

Per veure si aquest valor és acceptable consultem el CTE i en el document SE-

F (Seguretat estructural: fabrica) trobem la taula 2.1., segons la qual es 

disposaran juntes de moviment per a permetre dilatacions tèrmiques i per 

humitat tenint en compte les distàncies màximes de les parets.  
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Observem que per a un allargaments menors de 0,5 mm/m una distància 

màxima de 15 m. Entre juntes és suficient. Com que en el nostre cas la 

distància més gran en façana és de 15 metres, es considera que no és 

necessària cap junta de moviment per a pal·liar els efectes de la dilatació 

tèrmica. 

 

Però observant la taula veiem que la dilatació tèrmica no és el valor que és té 

en compte a l’hora d’obtenir una distància màxima entre juntes. El valor 

determinant és el de la expansió per humitat de la peça (EPH) ja que aquest 

sempre és més gran. 

Aquest últim valor varia en funció de cada fabricant i model de peça, i per unes 

peces ceràmiques col·locades fa més de 60 anys és impossible determinar-ne 

el valor. El que si sabem és que, tot i que el creixement de la peça degut a la 

EPH es manifesta al llarg de tota la vida de la ceràmica, és molt més brusc al 

principi, tendint a estabilitzar-se progressivament al llarg dels anys. Com que el 

totxo massís utilitzat en l’edifici prové de la desconstrucció d’una altra edificació 

sembla lògic pensar que el procés d’expansió que ha pogut experimentar a 

partir del moment en que es va col·locar al nostre edifici hagi sigut mínim, ja 

que al tractar-se de retracció negativa el procés és irreversible. A més el morter 

utilitzat és un morter de calç, més flexible i amb més capacitat d’acomodació en 

el moviment de les peces ceràmiques. Mirant la taula i sabent que tenim 15 

metres de façana podem afirmar gairebé amb tota seguretat que la manca de 

junta de moviment no ha pogut ser la causant de les esquerdes.  

 

2. Assentament diferencial dels fonaments 

 

Teoria dels assentaments diferencials 

 

Lesió deguda a la descompressió de la paret originada pel descens de les 

zones més assentades de la fonamentació. Aquesta modifica la verticalitat de 

les línies isostàtiques de compressió, que variaran en funció de l’altura de la 

paret i de la longitud assentada. La direcció de la fractura seguirà les directrius 
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d’aquests models, tot i que es pot desviar per la presència d’obertures en la 

paret, ja que l’esquerda buscarà el camí més fàcil. 

 

 

Introducció 

 

Es té constància que els fonaments, sabates corregudes sota els murs de 

càrrega, no van ser calculats per cap especialista, ni tan sols es va fer un estudi 

del terreny per determinar-ne la resistència i establir la profunditat i mides 

mínimes del fonament.  També es coneix per obres annexes a l’edifici que es 

van fer fa uns 15 anys que el terreny sobre el que assenta l’edifici és un terreny 

argilós. 

 

Però a banda d’aquests aspectes de l’edifici, hi ha dues causes més que 

faciliten l’aparició d’esquerdes en les parets d’obra de fàbrica. 

 

• El mal estat en el que es troba el morter de calç, fàcilment 

disgregable rascant amb els dits. 



Udl – Eps – Enginyeria de l’Edificació Treball final de grau  
 

38 
 

• La mala execució dels encontres entre dues parets de càrrega per 

falta de trava (l’encontre es trava cada 8 filades). Això provoca que 

les parets de façana no estiguin prou lligades. 

 

Així doncs, s’han representat les esquerdes en els plànols d’alçat de les 

façanes per tal de determinar el que ha pogut succeir als fonaments i poder fer 

una proposta d’actuació. 

 

Façana Nord-Oest   Façana Sud-Est 

 

Façana Sud-Oest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la façana sud-est es poden observar varies fissures properes al nivell de 

terra. La seva direccionalitat i les ramificacions evidencien que es tracta de 

fissures del revestiment. 
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En la façana Sud-Oest, la menys afectada, s’hi pot observar alguna petita 

esquerda propera a les cantonades de finestres i balcó. Les obertures debiliten 

el mur ja que les càrregues que actuen sobre el dintell son transmeses al sòl a 

través dels panys laterals, generant esforços diferencials. 

 

Un altre tipus de patologia fàcilment identificable en aquesta façana és 

l’esquerda vertical situada en el trobament de l’edifici amb la petita habitació 

annexa. Aquesta és va construir a partir dels totxos massissos extrets durant la 

rehabilitació de la planta baixa. En aquest cas és obvi que l’esquerda està 

produïda per uns estats de càrregues mol diferents entre ambdós murs, amb el 

seu corresponent assentament diferencial. L’ideal hauria estat realitzar una 

junta vertical. 

 

La resta d’esquerdes, les que es troben a partir de les obertures de la planta 

baixa en amunt, són les que fan pensar en un cas d’assentaments diferencials. 

En podem observar tres: una en la façana Nord-Oest, la més gran i visible, i 

dues en la façana Sud-Est, aquestes últimes més fines i dubtoses de ser tan 

sols una fissura en el revestiment. 

 

Per tal de resoldre aquest dubte es procedeix a picar el revestiment al voltant 

d’aquestes dues esquerdes per tal de veure si afecten al mur o només al 

revestiment. 
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En la zona 1 abans de picar el revestiment hi havia una esquerda ramificada, lo 

qual donava lloc a pensar que una de les dues o les dues podien ser tan sols 

una fissura del revestiment. Després s’ha pogut observar que tan sols la 

ramificació de l’esquerra era una esquerda que afectava al mur. L’esquerda 

sobre la finestra no s’ha pogut picar per no disposar dels mitjans necessaris per 

a picar-la degut a la seva altura, però a simple vista es pot observar que es 

prou ampla com per considerar-la, amb tota seguretat, una esquerda que 

afecta el mur. 

1 
2 
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En quant a la zona 2, després de picar hem pogut comprovar que es tracta 

d’una esquerda. La forma pèssima en que s’ha executat l’aparell en aquest 

tram de paret fa pensar que el més probable és que l’esquerda s’hagi produït 

degut a una mala construcció del mur. 

 

Així doncs tenim dues zones amb esquerdes les quals volem analitzar per a 

confirmar que es tracta d’un assentament diferencial: 

 

Analitzarem l’estructura global de l’edifici i les seves càrregues per tal de veure 

si hi ha una relació en la direcció de les esquerdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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En aquest esquema es pot observar que no tot el tram de ambdues façanes 

està sotmès a les mateixes càrregues degut a la direccionalitat dels forjats. 

 

En la façana Nord-Oest hi ha un tram (zona groga) en que el mur suporta les 

càrregues del seu pes propi, de la coberta, sota-coberta i forjat de planta 

primera. Un altre tram (zona verda) suporta el seu pes propi, les càrregues de 

coberta i sota-coberta, mentre que l’últim tram (zona vermella) suporta 

únicament les càrregues del seu pes propi. Això provoca una diferència 

substancial de treball en el mur que es tradueix en un assentament diferencial i 

aquest, tal i com s’ha explicat en la teoria dels assentaments, un canvi en 

l’esquema d’isostàtiques. Les esquerdes d’aquesta façana han buscat el lloc 

més debilitat del mur, les obertures de les finestres, i han seguit la direcció de 

les isostàtiques. 

 

 

 

 

 

 

 

En la façana Sud-Est tenim un cas similar. La zona groga, amb les càrregues 

dels tres sostres més el pes propi, i la zona vermella, carregada tan sols amb el 

pes propi. En aquest cas hi ha obertures just en la zona de canvi de esforços 

en el mur i la relació “altura del mur – tram del mur més assentat” ens dona un 

esquem d’isostàtiques una mica diferent. 
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Aquest nou esquem d’isostàtiques justificaria la direcció que porta l’esquerda 

per sobre de la finestra de planta primera. La que està per sota, però, sembla 

que no segueix la direcció d’aquest esquema. Com ja s’ha dit abans, les 

esquerdes sempre tendeixen a anar pel camí més fàcil i això pot provocar que 

no sempre segueixin la direcció esperada. En aquest cas l’esquerda es dirigeix 

cap a l’obertura de la porta que comunica la planta baixa amb l’habitació 

annexa, que coincideix just en el lloc del mur en que hi ha el canvi de càrregues. 

 

Desprès d’estudiar l’estat de càrregues dels murs de façana sembla del tot 

probable que la causa de les esquerdes més importants de l’edifici hagi estat 

un assentament diferencial en els fonaments. Però a més a més, hi ha un fet 

que recolza aquesta hipòtesi: fa uns 12 anys es va asfaltar la carretera que 

passa prop de la casa i el camí que comunica l’entrada a la propietat amb la 

porta de la nau industrial annexa a l’edifici. Durant els treballs de compactació 

es va notar com la casa i el terreny vibraven bastant. Poc després van 

aparèixer algunes de les esquerdes (no es recorda amb exactitud). 

 

Queda clar doncs que existeix un problema en els fonaments que, tot i no 

suposar un perill greu per a la estabilitat de l’estructura, fora molt bo de 

solucionar per a evitar l’aparició de noves esquerdes i estabilitzar les ja 

existents per tal de poder reparar-les. Aquest solució es plantejarà més 

endavant, en la proposta d’actuació. 
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3.3.2 Lesió:     Fissures en encontre envà – cel ra s de guix 

 

Introducció: 

 

Fissures horitzontals en la part superior d’alguns envans de planta primera en 

l’encontre amb el cel ras de guix i canyís. 

 

 

Hipòtesi de causa: 

 

Fissures provocades per la fletxa del forjat de planta primera. El forjat, degut a 

les càrregues que suporta, pateix una deformació (fletxa). L’envà, recolzat en el 

forjat, baixa degut a aquesta fletxa. Degut a aquesta baixada, el guix del 

revestiment de l’envà i el guix de l’encanyissat es fissuren en la seva unió. 

Aquesta lesió no té importància des del punt de vista estructural, però si des del 

punt de vista estètic. 

 

Com que en les actuacions de reforma, que s’explicaran més endavant, 

s’eliminarà el cel ras de canyís no es dona més importància a aquest lesió. 
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3.3.3 Lesió: Brutícies en diversos punts de l’edifi ci 

 

Introducció: 

 

Embrutiment en diversos punts exteriors de l’edifici, de color fosc i forma 

verticalment allargada. 

 

Hipòtesi de causa: 

 

Embrutiment causat per rentat diferencial. Apareix 

degut a l’existència en façana d’element que 

provoquen distorsions en el recorregut de la 

làmina d’aigua. Això provoca rentats diferencials 

anomenats col·loquialment “churretons”. Aquests 

poden ser bruts o nets. En el nostre cas es tracta 

de “churretons” bruts, que són concentracions per 

dipòsit intern de partícules acumulades en 

elements horitzontals situats sobre la taca 

arrastrades per una làmina d’aigua lenta. El fet 

que el revestiment exterior de façana sigui rugós 

afavoreix la seva aparició. 

 

En el cas de la terrassa, la taca s’origina en les juntes de les peces de 

coronament de l’ampit. 
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3.3.4 Lesió:  Atac biòtic en bigues de fusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció:  

 

S’ha identificat en alguna biga de fusta la presència de forats per atac de 

insectes coleòpters. En una de les biguetes del forjat de sota coberta aquest 

atac ha estat intens, deixant-la molt debilitada i s’ha tingut d’enderrocar. En tota 

la resta de l’edifici tan sols s’ha pogut trobar algun forat puntual en alguna biga 

de coberta. 

 

L’insecte en concret es tracta d’un líctid, ja que els forats són d’uns 2 mm de 

diàmetre i la biga notablement afectada acumula una serradura molt fina similar 

al pols de talc. 

La bigueta notablement afectada s’ha de substituir, però per a conèixer l’estat 

de les bigues de coberta que tenen algun forat es procedeix a punxar la biga 

amb una punta per tal de conèixer la profunditat en que ha estat danyada. El 

resultat es que en el pitjor dels casos la punta no entra més de 5mm, amb lo 

que es pot assegurar que les bigues es troben en mol bon estat. 
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3.3.5 Lesió:  Corrosió en bigues metàl·liques 

 

Descripció: 

 

Les dues bigues metàl·liques que suporten un tram de coberta presenten un 

estat de corrosió general en tota la superfície. La gravetat d’aquest problema es 

mesura en la pèrdua de secció que ha patit la biga. Per a fer-ho es 

comprovaran les mesures al promptuari sabent que la biga és una IPN 180. 

 

Els resultats del mesurament són pràcticament idèntics amb lo que la biga no 

està gairebé perjudicada i l’estructura no corre perill. Tot i això s’han de prendre 

les mesures necessàries per a sanejar i protegir la biga per a que la corrosió no 

actuï més en un futur. 
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3.3.6 Lesió:  Deteriorament de rajoles exteriors 

 

Descripció: 

 

Les rajoles han patit fractures concoides degut a xocs tèrmics, el que es coneix 

com a cicles de congelació – descongelació. Aquests desperfectes venen 

donats per productes de baixa qualitat que permeten que l’aigua penetri en les 

seves capes superiors i trenquin quan aquesta aigua es congela degut a les 

baixes temperatures i augmenti de volum.  

 

En un clima com Lleida, amb temperatures molt baixes a l’hivern, no s’haurien 

de col·locar rajoles poroses que permetin l’entrada d’aigua. Una rajola de gres 

porcellànic seria una bona solució ja que la seva estructura és d’una porositat 

més baixa. 
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3.3.7 Lesió:  Humitats en parets 

 

Introducció: 

 

Humitats en algunes zones de parets tant exteriors com interiors, des del nivell 

de terra fins a un metre i mig d’altura. Aquestes humitats s’han traduït en 

despreniment de la pintura i el revestiment, i en algun cas fins i tot han 

ocasionat el despreniment de la pedra tosca de la façana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipòtesi de causa: 

 

Durant la reforma de la planta baixa es va col·locar una làmina 

impermeabilitzant de plàstic a tota la superfície, inclús es van tallar les parets 

de càrrega interiors per passar-la per sota. Però aquest mesura sembla que no 

va ser suficient per evitar la humitat per capil·laritat. En les parets de càrrega 

interiors han sortit humitats d’aquest tipus, fent saltar la pintura i inclús 

deteriorant el morter de la pròpia paret. En quant a les parets de càrrega de 

façana, per dins no han sorgit problemes perquè es va ficar aïllament per dins i 

es va tancar amb encadellat ceràmic amb lo qual aquest humitat no es veu, 

però per fora si són visibles. 
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L’explicació per la qual segueixi sortint humitats per capil·laritat en les parets de 

càrrega interior tot i estar sobre una làmina impermeabilitzant seria que les 

parets tenen una humitat dins seu que van agafar abans de realitzar les 

reformes de planta baixa, i que van soltant amb el temps. Aquest humitat costa 

molt que marxi per complert. També seria possible que hagués alguna part de 

la làmina que estigués trencada, o en el solapament de dues làmines pel la 

qual podria pujar l’aigua i originar les humitats. 

Per a dissimular el problema es va col·locar un arrimador de fusta al passadís 

per a que no es veiessin les humitats. En les habitacions que donen a les 

parets de càrrega del passadís en que hi surten humitats, es va picar la zona i 

es va tornar a enguixar i pintar amb pintura antihumitats. Però aquestes 

mesures no solucionen el problema. 

 

En resum, la humitat per capil·laritat segueix apareixent en alguns llocs i per 

mol que s’intenti reparar la paret sembla que el problema seguirà persistint. La 

solució passa per eliminar l’aigua que puja per les parets des del subsòl i 

impedir que pugui pujar. 
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ESTAT REFORMAT
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4 PROJECTE DE REFORMA 
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4.1 Introducció   

 

Un cop s’ha estudiat en els documents anteriors l’estat de conservació de 

l’edifici, a continuació s’elaborarà un projecte de reforma i un programa 

d’intervenció per a la realització del mateix. 

 

Aquest consistirà en reformar completament la planta primera, incorporant tots 

els elements necessaris per a satisfer les necessitats actuals de confort i 

comoditat d’acord amb la normativa actual i redistribuint-ne les estàncies. 

També es sanejarà tot el sota-coberta, rehabilitant-ne una part per a convertir-

lo en una sala d’estar. 

A més a més és realitzaran totes les actuacions necessàries per a solucionar 

totes les patologies existents descrites anteriorment.  
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4.2 Procés de disseny 

 

Planta baixa: No es realitza cap actuació 

Planta primera: Es pretén redissenyar tota la planta sense tenir en compte la 

distribució actual. S’intenta tocar el mínim l’estructura, jugant amb la possibilitat 

d’eliminar envans. 

La idea principal és situar la cuina i el menjador a l’altre extrem de l’edifici, el 

que dona al jardí, per tal d’aprofitar les vistes. S’opta per una sola estància que 

englobi la cuina, el menjador i la sala d’estar. Per a fer-ho és necessari eliminar 

un tram de mur de càrrega i dos envans. Les dues finestres situades a 

ambdues bandes del balcó s’allargaran fins al nivell del paviment. La finestra 

situada a la nova cuina del estat reformat es farà més ampla per a que doni 

més llum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bany i el rebost del estat actual s’uneixen per a formar un bany més gran, 

amb espai per dos piques, una dutxa, un bidet i un bater tancat. Aquest bany 

queda al costat de la cuina, mantenint juntes les dues estàncies amb necessitat 

d’instal·lació d’aigua. 

L’antic escriptori passa a ser una petita habitació per a invitats.  

 

 

 

 

 

 

Cuina 

Menjad

Bany 

Habitació 

d’invitats 

Sala 

d’estar 
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L’antiga cuina i menjador passen a ser dos dormitoris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, es rehabilita una part del sota-coberta per a crear una sala d’estar. 

Per a comunicar la planta primera amb aquesta sala es construeix una escala 

situada entre la nova habitació d’invitats i la sala d’estar de la planta primera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala d’estar 
sotacoberta 

Planta primera 

reformada 



Udl – Eps – Enginyeria de l’Edificació Treball final de grau  
 

57 
 

A continuació és pot observar, en una vista general, el canvi en la distribució de 

les estàncies. 

 

       Estat actual      Estat reformat 

 

SUPERFÍCIES DE PLANTA PRIMERA: 

Estància Sup. Útil (m²) Volum (m³) Il·luminació (m²) 

Habitació 1 

Habitació 2 

Habitació 3 

Cuina-menjador 

Bany 

Passadís 

Escala 1 

Escala 2 

Terrassa exterior 

14,96 

17,96 

8,40 

45,95 

7,36 

10,74 

10,49 

2,98 

8,08 (50% de 16,16) 

37,4 

44,9 

21,0 

112,37 

18,4 

26,85 

45,39 

3,70 

1,6 

3,9 

1,7 

12,84 

1,0 

 

0,8 

Totals 126,92 m² 310,01 m³ 21,04 m³ 
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5 MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ 
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5.1 Introducció 

 

La cuina de la planta primera es la que utilitza la família, així que no es pot 

realitzar tota l’obra de cop. Primer es dura a terme la zona 1, i quan ja estigui 

acabada, es començarà a executar la zona 2. Aquesta planificació permet tenir 

sempre una cuina disponible. En quant als dormitoris, no suposa cap problema 

ja que tota la família dorm a la planta baixa. 

 

 

 

Zona 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 2 
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5.2 Enderrocs 

 

5.2.1 Cel ras de canyís i guix: 

 

S’haurà de suprimir tot degut a que el projecte preveu reduir l’alçada de la 

planta primera fins a 2,50 per tal de poder guanyar altura en la futura sala 

d’estar del sota coberta. 

 

5.2.2 Envans:  

 

Tots els envans seran enderrocats pel canvi de distribució de la planta, això 

inclou també la eliminació de tot l’alicatat del bany. Abans de tot es comprovarà 

l’existència d’instal·lacions elèctriques o d’aigua en les possibles regates dels 

envans. Es trauran, de dalt a baix, els encadellats ceràmics intentant que no 

caiguin a terra i en blocs el més sencers possibles, per evitar al màxim la 

creació de pols i disminuir el temps de la recollida de la runa.  

 

5.2.3 Fusteries interiors i exteriors: 

 

S’han d’eliminar totes degut al seu mal estat i la seva falta d’estanqueïtat fruït 

del pas dels anys, al enderroc de tots els envans i al canvi de dimensions en la 

majoria de finestres. 

  

5.2.4 Biguetes de forjat del sota coberta: 

 

En la zona on anirà la nova sala d’estar del sota coberta s’han d’eliminar les 

biguetes que suportaven el cel ras. La resta de biguetes es mantindran per 

suportar el nou cel ras de Pladur. 
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5.2.5 Repicat de revestiments interiors: 

 

En la paret de càrrega on anirà l’escala s’ha de picar el guix per a poder 

arrebossar de morter la paret. 

 

5.2.6 Paviment planta primera: 

 

Degut al mal estat del forjat de planta primera, amb mitjans manuals s’extraurà 

tant la capa de gres com la de mosaic, deixant només l’encadellat ceràmic 

sobre el que anirà una capa de compressió. 

 

5.2.7 Modificació d’obertures en façana: 

 

Degut a la redistribució de la planta primera s’incrementen les dimensions 

d’algunes finestres. (Veure secció de càlculs de l’estructura) 

 

5.2.8 Petites obertures en murs de càrrega: 

 

Per a la realització de daus de formigó que faran de base de suport de les 

bigues metàl·liques. (Veure secció de càlculs de l’estructura) 

 

5.2.9 Obertura de porta en mur de càrrega: 

 

Tal i com es veu als plànols d’estat reformat s’ha d’obrir un forat en un mur de 

càrrega per a situar-hi la porta que dona accés a la nova escala que comunica 

la planta primera amb el sota coberta. (Veure secció de càlculs de l’estructura) 

 

5.2.10 Enderroc de mur de càrrega: 
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Degut a la redistribució de la planta primera i com a conseqüència de la creació 

d’un únic espai cuina-sala d’estar-menjador s’enderrocarà un tram de mur de 

càrrega interior. (Veure secció de càlculs de l’estructura) 

 

5.2.11 Instal·lacions: 

 

S’han d’eliminar, tant la elèctrica com la d’aigua, ja que els materials de que 

estan fets es troben en mal estat, molt deteriorats, i avui en dia estan prohibits, 

com és els tubs de plom o els cables de fil de roba. 

A part, també s’eliminaran les baixants de la cuina i el bany degut a la nova 

distribució de la planta. 
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5.3 Fonaments 

 

Com s’ha explicat en l’apartat de patologies, existeix un problema 

d’assentaments diferencials en els fonaments. Gràcies al projecte d’execució 

de la nau industrial annexa a l’edifici i a l’estudi geotècnic que es va realitzar 

sabem que tenim una primera capa d’argiles, llims i sorres de baixa 

consistència els primers 3,5 metres de profunditat i a partir d’aquí es troba una 

capa molt dura d’estrats de lutites i gresos. 

 

A continuació s’analitzarà el mètode escollit per tal de reforçar els fonaments i 

solucionar el problema dels assentaments: les injeccions. 

 

5.3.1 Injeccions: 

 

Consisteix en introduir un líquid que posteriorment s’endureix, aconseguint 

reduir el grau de permeabilitat del terreny i millorar les seves condicions 

mecàniques. El principal avantatge d’aquest mètode és que permet la seva 

execució sense la necessitat d’estintolar l’estructura. Però s’ha d’anar amb 

compte i controlar bé tot el procés, perquè sinó pot ser contraproduent i 

provocar desequilibris en la estructura. 

 

Existeixen diferents tipus d’injeccions: 

 

- Impregnació: Substitució de l’aigua i/o gas intersticial d’un medi porós 

per una beurada injectada a una pressió prou baixa com per que 

asseguri que no es produeixen desplaçaments significatius del terreny. 

- Reblert de fissures: Injeccions de beurada en fissures, esquerdes, 

fractures o discontinuïtats en formacions rocoses. 

- Reblert de buits: Col·locació d’una beurada amb alt contingut en 

partícules per al reblert de grans buits en terrenys molt porosos. La 

beurada pot ser bentonita-ciment o de poliuretà. 
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- Injecció per compactació: Consisteix en un mètode d’injecció amb 

desplaçament del terreny, en el qual s’introdueix un morter d’alta fricció 

interna (morter de ciment de consistència seca) en una massa de sòl. 

Millor control que altre sistemes i apte per a sòls arenosos. 

- Fracturació hidràulica: Consisteix en la injecció d’una beurada en el 

terreny mitjançant la seva fracturació, amb una pressió per sobre de la 

seva resistència a tracció i de la seva pressió de confinament. 

 

Un cop vistos els diferents tipus d’injeccions es descriuen els diferents tipus de 

processos que s’utilitzen per a dur-la a terme: 

 

- Injecció des de la boca de la perforació: Consisteix en introduir la lletada 

des de la boca del sondeig, obturant-la en la part superior. 

- Injeccions per fases descendents: Consisteixen en un procés en el qual 

es perfora i s’injecta un tram de terreny, reperforant i injectant a 

continuació el tram immediatament inferior. 

- Injeccions per fases ascendents: Es tracta d’injecció per trams 

successius, començant des de la part inferior de la zona a injectar fins la 

zona superior. 

- Injecció per fases repetitives mitjançant tubs maniguet: Es tracta d’un 

procediment que permet tractar ràpidament, en diferents fases, el mateix 

punt, sense reperforar, amb lo qual es perfora un trepant col·locant en el 

seu interior un tub, anomenat “tub maniguet”, que te una sèrie de forats 

perifèrics, obturats exteriorment per maniguets de goma a mode de 

vàlvules antiretorn, per els que surt la beurada. L’espai anul·lar entre el 

tub i el terreny es reomple constituint el que s’anomena “gaine”, amb 

l’objectiu de aconseguir una obturació longitudinal continua. 

 

 

A continuació es descriuen una sèrie de punts a tenir en compte en referència 

als materials i l’execució de les injeccions. 
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5.3.1.1 Materials: 

 

S’haurà d’avaluar la compatibilitat de tots els components de la beurada, a més 

a més de la interacció entra aquesta i el terreny. 

 

- Materials d’injecció: 

 

o Conglomerants hidràulics: 

 

S’inclouen els ciments i els productes similars que s’utilitzin suspesos en 

l’aigua per a la preparació de les beurades. S’haurà de considerar la 

seva granulometria en relació a les dimensions de les fissures o buits 

existents en el terreny a tractar. El ciment a utilitzar s’emmagatzemarà 

en un lloc sec, ventilat i protegit de la humitat i la intempèrie. 

 

o Materials argilosos: 

 

Es podran utilitzar en les beurades fetes a base de ciment, amb el fi de 

reduir la sedimentació i variar la viscositat i la cohesió de la beurada. 

També es podran utilitzar argiles naturals de caràcter plàstic i estructura 

laminar, de tipus bentonític, per la seva millor qualitat en quant a l’efecte 

superfície de les seves partícules així com per la major regularitat de les 

seves propietats. 

En tot cas s’haurà de conèixer la mineralogia, granulometria, humitat i 

límit líquid del material argilós que s’utilitzi. 

 

o Arenes i fillers: 

 

Podran utilitzar-se en beurades de ciment i en les suspensions d’argila 

com additius de massa o bé com a productes per a variar la consistència 

de la beurada, millorar el seu comportament front l’acció de l’aigua, la 

seva resistència mecànica i la seva deformabilitat. 
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En general podran utilitzar-se arenes naturals o graves, fillers calcaris o 

sílices, putzolanes i cendres volants sempre que s’asseguri que no 

contenen elements perjudicials. 

 

o Aigua: 

 

Haurà de ser compatible amb el ciment a utilitzar, havent de realitzar-se 

assajos de l’aigua obtinguda “in situ” per a determinar el contingut de 

clorurs, sulfats i matèria orgànica abans de la seva aprovació. 

 

o Productes químics: 

 

Es podran utilitzar productes químics tals com silicats i els seus reactius, 

resines acríliques i epoxi, materials fets a base de lignina i poliuretans, 

sempre que compleixin la legislació ambiental vigent. 

S’haurà de considerar també les reaccions que es puguin produir tant 

entre els productes utilitzats, com en la beurada o en el sòl existent. 

Aquests additius són productes orgànics e inorgànics que s’afegeixen a 

la beurada amb l’objectiu de modificar les seves propietats i controlar 

certs paràmetres, tals com la viscositat, el temps de forjat i l’estabilitat, 

durant el procés d’injecció, a més de la resistència, cohesió i 

permeabilitat un cop col·locada la beurada. Com additius es podran 

utilitzar, entre altres, superplastificants, productes per a retindré aigua i 

productes per arrastrar aire. 

 

o Beurades: 

 

Es el material bombejable que s’injecta al terreny modificant les 

característiques físiques del medi. Es classifiquen en: 

 

� Suspensions: 



Udl – Eps – Enginyeria de l’Edificació Treball final de grau  
 

67 
 

Son les beurades que contenen aigua i productes sòlids no 

dissolts, podent incloure també additius. En les suspensions s’ha 

de tenir en compte la tendència  

 

5.3.1.2 Execució: 

 

- Perforació: 

 

El procediment de perforació escollit haurà d’assegurar la viabilitat del procés 

d’injecció futur. En el cas d’una injecció d’un massís rocós s’haurà de tenir en 

compte la disposició dels plànols d’estratificació i fractures, havent-se d’ajustar 

les perforacions a la orientació i espaiament de les principals juntes obertes.  

Les perforacions es realitzaran d’acord amb els angles, orientació i espaiament 

inclosos en el projecte, no permetent desviacions en l’eix de la perforació 

prevista superiors al 3 per cent de la seva longitud per a profunditats de fins a 

20 metres. 

En el cas de que la injecció no es realitzi immediatament després de la 

perforació s’haurà de protegir per evitar la seva contaminació. 

 

- Preparació de la beurada: 

 

Els seus components s’hauran d’emmagatzemar de tal manera que les seves 

propietats no es vegin alterades pels efectes del clima, en especial de la 

temperatura i la humitat. 

S’haurà d’impedir la contaminació de la beurada i dels seus components duran 

l’emmagatzematge, manipulació i entrega. 

Quant les beurades contenguin bentonita, aquesta s’haurà d’hidratar abans de 

la seva utilització en les barreges. 

La dosificació dels components de la beurada s’haurà d’efectuar amb 

dispositius homologats, amb toleràncies que no sobrepassin mai el 5 per cent, 

havent-se de respectar per a valors inferiors el nivell de tolerància estipulat pels 

fabricants. 
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Mai s’hauran d’utilitzar mitjans manuals per als processos de barreja. Els 

equips que la duguin a terme hauran de garantir l’homogeneïtat de la mostra. 

La pressió d’injecció es mesurarà el més prop possible del punt de tractament. 

Els sistemes d’injecció hauran d’eliminar augments bruscos de pressió  per tal 

d’impedir la iniciació no intencionada i no detectada de fractures hidràuliques. 

Les canonades de subministrament de beurada hauran de ser capaces de 

suportar la pressió màxima de bombeig amb un marge suficient de seguretat. 

El seu diàmetre haurà de permetre caudals suficientment elevats per impedir la 

separació dels components de la beurada barrejada (suspensions). Les 

canonades que subministrin resina hauran de ser resistents i es netejaran 

immediatament després de realitzar la injecció. 

Les suspensions hauran d’agitar-se fins el moment en que s’injecti la beurada 

per a evitar que sedimentin. 

Si s’utilitzen tubs maneguet, l’interior del tub de d’injecció s’haurà de rentar al 

final de cada fase d’injecció. 

 

- Col·locació i seqüencia de la injecció 

 

El desenvolupament de la tasca d’injecció és un procés interactiu i continu, que 

exigeix una supervisió “in situ”. Aquest procés es regeix per: 

 

- El volum de la beurada per fase. 

- El caudal. 

- La pressió d’injecció. 

- La viscositat de la beurada. 

 

L’elecció del mètode de col·locació de la beurada dependrà de les 

característiques del terreny, dels objectius a aconseguir amb el treball i del 

tipus de beurada a utilitzar. 

Els buits i cavitats grans solen omplir-se per gravetat, bé directament o bé 

mitjançant un tub tremie que arribi a la base del buit o de la cavitat. 

Els obturadors podran ser passius, mecànics o hidràulics i hauran de tenir una 

longitud suficient per minimitzar el risc de fuga de la beurada de la zona 
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tractada, havent de garantir l’estanquitat entre la paret i el tub d’injecció quant 

la pressió arribi al seu valor màxim.  

En sòls, la longitud màxima de tractament no haurà de ser major d’un metre de 

longitud. 

Quant es sàpiga o es sospiti que la injecció es realitzarà en presència d’aigües 

subterrànies amb circulació, s’hauran d’adoptar mesures que evitin una 

excessiva dilució o una pèrdua total de la beurada. 

 

- Supervisió i control: 

 

Sempre que sigui possible s’hauran d’utilitzar sistemes informatitzats per al 

seguiment de la perforació dels sondejos i pel mesurament i control de la 

pressió, el caudal i el volum de les beurades injectades en cada punt. 

Les propietats de la beurada es supervisaran mitjançant els assajos de control 

que indiqui el projecte, o en el seu defecte mitjançant els que estableixi el 

Director d’Obra, per assegurar el compliment permanent de les característiques 

exigides durant el transcurs de l’obra. 

Les propietats resistents de les beurades es determinaran mitjançant la 

realització de assajos de compressió simple i/o de resistència al tall. 

S’haurà de col·locar la instrumentació  necessària per tal d’efectuar el 

seguiment dels  moviments del terreny de les estructures, amb un nivell de 

precisió suficient per assegurar que dits moviments romanen dins els límits de 

tolerància establerts. 

Per avaluar el grau d’eficàcia de les injeccions s’hauran de realitzar els assajos 

necessaris amb l’objectiu de poder modificar el tractament davant de qualsevol 

anomalia. 

 

- Mesurament i abonament 

 

Les injeccions s’abonaran per metres cúbics realment injectats, o si el projecte 

o contempla de forma específica, per metre de longitud de tractament. 

També hi ha la possibilitat de considerar diferents preus quant el tractament 

afecti a diferents litologies.  
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Les operacions de supervisió i control es consideraran incloses en el preu 

considerat en cada cas, a no ser que el projecte les defineixi de forma 

específica. En aquest cas s’abonaran als preus unitaris establerts en el projecte. 

 

5.3.1.3 Conclusió 

 

S’ha de tenir en compte que la vivenda objecte del projecte està edificada 

sobre un sòl argilós. Aquest sòl te una permeabilitat molt limitada, amb lo qual 

el material d’injecció haurà de ser molt flexible, fluid i tenir un temps de reacció 

relativament elevat per tal de poder penetrar bé i consolidar tot el bulb de 

pressions. També ha de ser capaç de concentrar la  transmissió de càrregues 

en les zones pròximes a la fonamentació, evitant posteriors enfonsaments en 

les zones de terreny en càrrega. 

Un altre aspecte important és el fet de regular tot el procés d’injecció amb el 

sistema informàtic adequat per a gestionar-lo i adaptar-lo en temps real. 

 

Per últim destacar un altre cop que el mètode de les injeccions permet treballar 

des de l’exterior de la vivenda, sense tenir que estintolar l’estructura ni fer obres 

en l’interior de la casa. A més la vorera es veurà mol menys afectada que si 

s’optés per a executar un recalç dels fonaments, ja que l’únic que la 

perjudicaria serien les petites perforacions necessàries per injectar el líquid. 

Aquest aspecte ha resultat del tot determinant a l’hora de l’elecció del mètode a 

executar per tal d’arreglar el problema dels assentaments diferencials. 
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5.4 Estructura 

 

En aquest apartat s’inclou la definició, posta en obra i càlculs realitzats de tots 

els elements estructurals involucrats en el projecte, ja siguin d’obra nova o ja 

existents que han patit una modificació de les seves càrregues. 

 

 

5.4.1 Sistema constructiu per a l’enderroc d’un tra m de mur de càrrega 

 

Com s’ha explicat anteriorment, s’ha d’eliminar un tram de mur de càrrega per 

poder crear un únic espai que farà la funció de cuina – menjador. Per a fer-ho 

utilitzarem un sistema de pilars i bigues metàl·liques que a part de rebre les 

càrregues del mur a eliminar evitarà tenir que estintolar l’estructura. 

 

El sistema és el següent: dues jàsseres metàl·liques, col·locades 

paral·lelament a tot el llarg de la paret a eliminar, recolzades en cada extrem 

sobre pilars metàl·lics. Sobre aquestes jàsseres es col·loquen 

perpendicularment i cada 40 cm unes petites bigues metàl·liques sobre les 

quals es recolzarà el tram de paret que no s’enderroca. Per a fer-ho es faran 

uns petits forats a la paret per a permetre passar les biguetes.  

S’ha de tenir en compte que s’ha de deixar un petit espai sobre la part superior 

de la bigueta per a poder-lo omplir de morter expansiu. Aquest fet és 

indispensable per a poder transmetre bé les càrregues de la paret a les 

biguetes, ja que si es col·loca un morter normal, aquest pot deixar de contactar 

amb la paret quan retragui. 

Quan ja ha passat suficient temps després de la col·locació del morter ja es pot 

enderrocar el tram de paret per sota de les biguetes. Al fer-ho es creen uns 

arcs de descàrrega sobre les biguetes, que és la base del funcionament 

d’aquest sistema. Al no fer falta estintolaments és un mètode ràpid i segur. 
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5.4.2 Estructura del forjat del sota-coberta 

 

D’altra banda tenim l’estructura metàl·lica que conformarà el forjat de la sala 

d’estar del sota-cobert. Es va començar treballant en una hipòtesi simple de 

biguetes metàl·liques. El més lògic a simple vista seria col·locar les biguetes 

paral·leles al passadís (llum de 4 metres) i amb un intereix inferior als 60 cm. 
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Aquesta opció presenta alguns inconvenient. El primer seria el fet de tenir que 

recolzar d’alguna manera les biguetes que coincideixen amb els forats de les 

finestres i el balcó, bastant complicat de solucionar ja que l’altura a la que estan 

les biguetes coincideix amb el dintell de formigó d’aquests buits, i aquest no es 

pot perforar. Un altre inconvenient seria el fet de tenir que fer tants forats als 

murs de càrrega amb els seus respectius daus de formigó. 

 

Pensant en solucionar aquests problemes s’arriba a una altra hipòtesi: 

 

En aquest cas tenim 4 bigues més grans que suporten 23 biguetes de 2,9 

metres de llum. Com es pot veure només s’haurien de fer 6 forats al mur amb 

els seus daus de formigó per poder recolzar les bigues. Els altres dos extrems 

de les bigues restants estarien dins la jàssera de 5,3 metres de llum, recolzant 

sobre l’ala inferior, soldant el punt de recolzament per a que el contacte sigui el 

més gran possible. També es pot veure com cap dels recolzaments queda 

sobre cap obertura de finestra, solucionant així el problema del cas anterior. 

A més aquesta hipòtesi també presenta l’avantatge de que les biguetes de 2,9 

metres de llum pesarien molt poc, sent fàcilment manejables i fent la seva 
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col·locació molt ràpida. També s’haurà de soldar el contacte del seu 

recolzament, un cop comprovat que la col·locació és correcta i que mantenen 

totes el mateix intereix i estan perfectament perpendiculars a les bigues sobre 

les que recolzen. 

 

5.4.3 Càlcul de l’estructura 

 

El següent pas seria calcular les dimensions de l’estructura, començant per les 

biguetes del forjat, seguint amb les 4 bigues del mateix, després l’estructura de 

biguetes i jàsseres utilitzades per a eliminar el tram de mur i per acabar els 3 

pilars sobre els que recolza aquesta estructura. 

El primer que haurem de fer per a calcular les dimensions de les biguetes del 

forjat serà determinar els pes del forjat. 

 

Càrregues permanents: 

 

- Nervometal: 120 kg/m² (5 cm d’espessor de la capa de compressió) 

- Fals sostre:  25 kg/m² (de la planta inferior)  

- Paviment:  100 kg/m² (tot i ser parquet es conta 100 kg per si algun dia 

es canvia per una altre més pesat, com el gres per exemple). 

 

Càrregues variables: 

 

- Sobrecàrrega d’ús:  200 kg/m² 

 

Total:  445 kg/m² 

 

Total lineal: 445 kg/m² x 0,55 m (intereix) = 245 kg/m 

 

Més el pes propi de la bigueta (suposem IPN 140): 245 kg/m + 14,4 kg/m = 

259,4 kg/m 

 

Majorem càrregues: 
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Coeficient de majoració per a càrregues permanents:  1,35 

Coeficient de majoració per a càrregues variables:  1,50 

 

(120 + 25 + 100) x 1,35 + 200 x 1,5 = 630,75 kg/m²  

 

Total lineal: 630,75 x 0,55 = 346,91 kg/m 

 

Més el pes propi de la bigueta: 346,91 kg/m + 14,4 kg/m =  361,31 kg/m 

 

Moment màxim: 

 

 = 379,82 kg·m  W =  = 16,16 cm³  

 

Per una W de 16,16 cm³, mirant al prontuari de perfils laminats li correspon una 

IPN 80. 

 

Comprovació a fletxa: 

 

Màxima fletxa permesa: Llum/500 = 290/500 = 0,58 cm 

 

 =  = 1,46 cm 

 

Amb biguetes IPN 80 sobrepassem la màxima fletxa permesa. Provarem IPN 

100. 

 

 =  = 0,66 cm 

 

Segueix sobrepassant el límit. Provarem IPN 120. 
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 =  = 0,34 cm Ara sí compleix. 

 

23 biguetes IPN 120 

 

Anem a calcular les 4 bigues del forjat. En realitat es tracta d’una sèrie de 

càrregues puntuals a banda i banda repartides cada 55 cm, però a efectes de 

càlcul i per a simplificar es considerarà una càrrega lineal i uniforme tenint en 

compte l’àrea tributària més la meitat del pes del total de les biguetes que hi 

recolzen. 

Agafarem una de les dues del mig per a efectuar el càlcul, ja que és la posició 

més desfavorable. Tot i que les dues bigues dels extrems reben la meitat de la 

càrrega que les dues del mig, les 4 tindran la mida de la més desfavorable. 

 

Àrea tributària: 2,9 m x 4 m = 11,6 m² 

 

Pes de les biguetes: (16 biguetes x 11,2 kg)/2 = 89,6 kg 

 

Càrrega forjat: 445 kg/m² 

 

Càrrega majorada: 630,75 kg/m² 

 

Total pes: 11,6 m² x 630,75 kg/m² + 89,6 kg = 7406,3 kg 

 

Càrrega lineal: 7406,3 kg / 4 m =  1851,57 kg/m 

 

Suposem biga HEB 160: 42,6 kg/m 

 

Càrrega lineal total: 1851,57 kg/m + 42,6 kg/m = 1894,17 kg/m 

 

Moment màxim: 
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 = 3788,34 kg·m W =  = 161,2 cm³  

 

Per una W de 161,2 cm³, mirant al prontuari de perfils laminats li correspon una 

HEB 140. 

 

Comprovació a fletxa: 

 

Màxima fletxa permesa: Llum/500 = 400/500 = 0,8 cm 

 

Càlcul de la càrrega lineal sense majorar: 

 

11,6 m² x 445 kg/m² + 89,6 = 5251,6 kg 

 

5251,6 kg / 4 m = 1312,9 kg/m 

 

Més el pes propi de la biga (HEB 160): 1312,9 kg/m + 42,6 kg/m = 1355,5 kg/m 

 

 =  = 1,42 cm 

 

Sobrepassa el límit. Provarem HEB 160 

 

 =  = 0,86 cm 

 

S’apropa moltíssim al límit. Ho donem per bo. 

 

4 bigues HEB 160 

 

Comprovem que les biguetes cavin dins les bigues per tal de fer-les recolzar: 
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Gruix de les ales de les bigues HEB 160: 1,3 cm 

 

Distància entre cares interiors de les ales: 16 cm – (1,3 cm x 2) = 13,4 cm 

 

Com que les biguetes fan 12 cm d’altura sí que hi caven. 

 

Passem a calcular les dues jàsseres que substituiran la paret que s’ha 

d’eliminar. Per a fer-ho s’haurà de calcular l’àrea tributària de coberta i el seu 

pes, així com el pes propi de la resta de mur que no s’elimina. 

 

 

Àrea tributària: 2,08 m x 5,15 m = 10,71 m² 

 

Càrregues permanents 

 

- Pes propi coberta:  100 kg/m² 

 

Càrregues variables 

 

- Variables:  40 kg/m² 
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- Manteniment:  100 kg/m² 

 

Total càrregues coberta: 240 kg/m² 

 

Total càrregues coberta majorades: (100 x 1,35) + ((100 + 40) x 1,5) = 345 

kg/m² 

 

Total pes coberta: 240 kg/m² x 10,71 m² = 2570,4 kg 

 

Total pes coberta majorada: 345 kg/m² x 10,71 kg = 3694,95 kg 

 

Pes paret 

 

Ample: 15 cm  Altura: 200 cm Llargada: 500 cm   

 

Pes propi: 1800 kg/m³ 

 

Pes total: 0,15 x 2 x 5 x 1800 = 2700 kg 

 

Pes total majorat: 2700 kg x 1,35 = 3645 kg 

 

Totals 

 

Total pes coberta més paret = 2570,4 kg + 2700 kg = 5270,4 kg 

 

Total pes coberta més paret majorat = 3694,95 kg + 3645 kg = 7339,95 kg 
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Començarem calculant la biga A, la que només rep el pes de la coberta i la 

paret. 

 

Per calcular el moment màxim s’ha de trobar la càrrega lineal que afecta la biga, 

i cada biga rep la meitat del total del pes de la coberta més la paret. 

 

7339,95 / 2 = 3670 kg 

 

Com que la biga medeix 5,1 metres de longitud: 

 

Càrrega lineal: 3670 kg / 5,1 m = 719,6 kg/m 

 

Suposant una IPN 240: 719,6 + 36,2 = 755,8 kg/m 

 

Moment màxim: 

 

 = 2457,29 kg·m  W =  = 104,56 cm³  

 

Per una W de 94,51 cm³, mirant al prontuari de perfils laminats li correspon una 

IPN 160 o una HEB 120. 

 

Comprovació a fletxa: 

A B 
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Màxima fletxa permesa: Llum/500 = 510/500 = 1,02 cm 

 

Càlcul de la càrrega lineal sense majorar: 

 

5270,4 kg / 2 = 2635,2 kg 

 

Càrrega lineal: (2635,2 kg / 5,1 m) + 36,2 = 552,9 kg/m 

 

 =  = 1,02 cm  I =   

 

I = 2273,8 cm⁴ 

 

Mirant al prontuari ens dóna una IPN 220 o una HEB 160 

 

Continuem calculant la biga B. La diferència entre aquesta biga i l’anterior és 

que aquesta rep una càrrega puntual corresponent a una biga del forjat del 

sota-coberta. Aquesta puntual es troba molt propera al centre de la jàssera, a 

uns 30 cm, però a efectes de càlcul i per a simplificar es considerarà com si 

estigués just al centre. Aquesta consideració es pot efectuar sense por ja que 

va del costat de la seguretat. 

 

Així doncs, el moment màxim situat al centre de la biga serà la suma del 

moment màxim donat per la càrrega lineal  més el donat per la càrrega puntual: 

 

Càrrega lineal majorada: 755,8 kg/m 

 

Càrrega puntual majorada: 630,75 kg/m² (càrrega forjat majorada) x 5,8 m² 

(àrea tributària) = 3658,35 kg 

 

Moment màxim càrrega lineal:  =  = 2457,29 kg·m 
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Moment màxim càrrega puntual:  =  = 4664,39 kg·m 

 

Moment màxim total: 2457,29 kg·m + 4664,39 kg·m = 7121,68 kg·m 

 

W =  = 303,05 cm³  

 

Per una W de 273,9 cm³, mirant al prontuari de perfils laminats li correspon una 

IPN 220 o una HEB 160. 

 

Comprovació a fletxa: 

 

Màxima fletxa permesa: Llum/500 = 510/500 = 1,02 cm 

 

La fletxa total serà la suma de la fletxa provocada per la càrrega lineal més la 

provocada per la càrrega puntual. La primera és exacta que en la biga anterior, 

és a dir, és necessita una inèrcia de 2273,8 cm⁴. Ara s’ha de calcular la inèrcia 

necessària per a la càrrega puntual: 

 

Càrrega puntual: 445 kg/m² x 5,8 m² = 2581 kg 

 

 =  = 1,02 cm  I =  = 3330 

cm⁴ 

 

Inèrcia total = 2273,8 + 3330 = 5603,8 cm⁴ 

 

Mirant al prontuari ens dóna una IPN 260 o una HEB 200 
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Aquestes dues opcions presenten inconvenients. La IPN 260 és massa alta, és 

4 cm més gran que la opció A. Aquest fet provoca perdre 4 cm d’altura al sota-

coberta, que ja va prou d’alçada. 

 

L’opció de la HEB 200 no té el problema de l’altura, però sí un problema 

d’execució. Aquesta biga pesaria 320 kg. No es possible ajudar-se d’una grua 

ni es disposa de cap màquina per a poder-la col·locar, i el seu pes fa mol difícil 

i perillós el fer-ho amb mitjans manuals. 

 

Per tant es decideix de col·locar una IPN 220, la mateixa que l’opció A, amb un 

pes de 160 kg, just la meitat que la HEB 200. Aquesta compleix en quant a la 

resistència de l’acer respecte el seu moment màxim, però no compleix el 

requisit de la fletxa màxima, establert en 1,02 cm. Així doncs tornem a realitzar 

els càlculs per a veure quina fletxa es produirà: 

 

 =  = 0,75 cm 

 

 =  = 1,1 cm 

 

Fletxa total: 0,75 + 1,1 = 1,85 cm 

 

Aquesta sobrepassa en 0,83 cm la fletxa màxima permesa. Això suposa el 

problema afegit de crear una diferencia de fletxa entre la biga A i la B, que són 

les que suporten les biguetes encarregades de suportar el mur de càrrega. Així 

doncs s’ha de trobar una solució per evitar aquesta diferència de fletxes. 

 

Es proposa la col·locació d’una platabanda soldada a l’ala inferior de la biga. 

Sabem que la inèrcia de la IPN 220 és de 3060 cm⁴ i que per a complir amb els 

criteris de fletxa màxima necessita 5603,8 cm⁴, per tant la platabanda haurà 

d’aportar una inèrcia de 2543,8 cm⁴ 
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Utilitzant el teorema de Steiner podem calcular la inèrcia de la platabanda. 

Aquest teorema estableix que el moment d’inèrcia respecte a qualsevol eix 

paral·lel a un eix que passa pel centre de massa és igual al moment d’inèrcia 

amb respecte l’eix que passa pel centre de massa més el producte de la massa 

pel quadrat de la distància entre els dos eixos: 

 

Suposem una platabanda de 10 cm d’ample i 1 cm de gruix. 

 

 · 10 · 1³ + 10 · 1 · 11,5² = 1323,33 cm⁴ 

 

No compleix. Provem amb una platabanda de 12 cm d’ample i 1,5 cm de gruix. 

 

 · 12 · 1,5³ + 12 · 1,5 · 11,75² = 2488,5 cm⁴ 

 

El valor és molt proper i es dona per bo. 

 

Així doncs la solució final serà soldar a l’ala inferior una platabanda de 12 cm 

d’ample i 1,5 cm de gruix en tota la longitud de la biga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 jàsseres IPN 220 

 

Passem a calcular les biguetes que suportaran la paret de càrrega. Aquestes 

es col·locaran amb un intereix de 40 cm, fent un total de 13 biguetes de 27 cm 
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de longitud cada una. Per a col·locar-les, es soldarà de punta a punta una L en 

l’interior de les dues IPN 220 i sobre aquesta L recolzaran les biguetes. La part 

superior de les biguetes ha de quedar el màxim a dalt possible: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En el cas d’aquest sistema constructiu sempre s’utilitzen biguetes HEB 100. 

Amb unes IPN 80 sobraria, però aquestes tenen una ala mol petita, i els 10 cm 

de ala de les HEB 100 proporcionen una major superficie de contacte amb la 

paret de càrrega. Amb els següents càlculs es pot veure com realment la biga 

va molt sobrada: 

Total pes coberta més paret majorat = 7339,95 kg 

Dividim aquest pes per 13 (nombre de biguetes) per a saber la càrrega puntual 

que rebrà cada bigueta: 7339,95 / 13 = 564,61 kg 

Moment màxim càrrega puntual:  =  = 38,11 kg·m 

 

W =  = 1,62 cm³  

 

La W de una HEB 100 és de 90 cm³. És normal que vagi tant sobrada quan 

tenim una llum de 0,27 cm. 

 

En quant a la fletxa la llum és tant petita que el resultat és ínfim, es pot dir que 

la bigueta no pateix cap fletxa. 

 

13 biguetes HEB 100 

Pletina 

HEB 
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Finalment, l’últim càlcul d’aquest sistema constructiu és el dels pilars metàl·lics. 

L’altura d’aquests pilars serà de 2,55 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a dimensionar els tres pilars s’utilitzarà el més desfavorable a l’hora de 

realitzar els càlculs. Com es pot observar en la imatge anterior, el pilar A rep la 

meitat de les càrregues de la jàssera 1 (que al mateix temps rep la meitat de la 

biga 2) més la meitat de la biga 1. Per tant és el pilar més sol·licitat. 

Es comprovarà l’estat límit últim: la resistència a compressió i el vinclament. 

 

Suposarem una HEB 100. Per a veure si compleix en quant a la resistència de 

compressió, necessitarem saber la seva tensió de límit elàstic del material ( , 

taula 4.º del DB SE-A del CTE) i el coeficient de seguretat del material ( , 

apartat 2.3.3. DB SE-A del CTE) 

 

 

A
C

B

Jàssera 1 

Jàssera 2 

Biga 1 Biga 2 
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 = 235 N/mm² 

 

 

 = 1,25 
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 = 188 N/mm² 

 

El  ens servirà per a comprovar si l’axil de compressió al que està sotmès el 

pilar és inferior a l’axil màxim de compressió que pot arribar a suportar. 

 

N = A ·  

 

A = secció de l’element 

 

N = axil de compressió que suporta l’element 

 

La secció mínima serà A =  

 

Primer hem de trobar l’axil al que està sotmès el pilar: 

 

Els kg totals que rebrà aquest pilar seran la meitat dels de la jàssera 1 més la 

meitat dels que rep la biga 1. 

 

Jàssera 1: 

 

Càrrega lineal = 755,8 kg/m 

Càrrega puntual = 3658,35 kg 

Total kg = 755,8 · 5,1 + 3658,35 = 7512,93 kg 

 

Biga 1:  

 

Àrea tributària: 6,13 m² 

Càrrega forjat: : 630,75 Kg/m² 

Total kg = 3866,49 kg 

Total Jàssera 1 + Biga 1 = 7512,93 + 3866,49 = 11379,42 kg 
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Axil pilar = 11379,42 kg / 2 = 5689,7 kg 

 

5689,7 kg = 56897 N 

 

A =  = 302,64 mm² 

 

Àrea HEB 100 = 2600 mm² 

 

Superior a 302,64 mm², per tant és correcte. 

 

Ara hem de comprovar la possibilitat de vinclament del pilar. El DB SE-A ens 

proposa la següent expressió per a una barra recta de secció i axil constant: 

 

 = x · A ·  

 

On  és la resistència última de vinclament i x =  = coeficient de reducció 

per vinclament. Aquest últim és pot treure a partir de les corbes de vinclament 

donades al gràfic 6.3 del DB SE-A. 
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Per a trobar el valor a la taula s’ha de considerar les dimensions del pilar i la 

direcció en la que pugui es podria donar el vinclament i del procés de fabricació 

del pilar. Primer s’ha de trobar la esveltesa reduïda  amb la següent fórmula: 

 

 

 

On: A  =  Secció de l’element 

   =  Tensió de límit elàstic 

   =  Càrrega crítica de Euler 

 

La següent fórmula serveix per trobar : 

 

 =  
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On: E = Mòdul d’elasticitat 

 I  = Moment d’inèrcia 

 = Longitud de vinclament de la peça 

 

En el nostre cas  és 0,7 vegades la longitud del pilar, ja que és empotrat en la 

base i articulat en el cap. 

 

 =  = 2927232 N 

 

 = 0,456 

 

L’únic que ens falta per entrar a la taula un cop trobada l’esveltesa reduïda és 

trobar la lletra. Aquesta es pot trobar en la taula 6.2: 
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Ja podem trobar el coeficient de vinclament 

 

Coeficient de vinclament = 0,9 

 

 = x · A ·  

 

  = 0,9 · 2600 · 188 = 439920 N 

 

N = 56897 N 

 

Aquesta comprovació és correcta i correspon a l’eix fort y-y. 

 

Anem a fer la comprovació per l’eix dèbil z-z: 

 

 =  = 1086328,32 N 
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 = 0,75 

 

 

Coeficient de vinclament = 0,77 

 

 = 0,77 · 2600 · 188 = 376376 N 

 

N = 56897 N 

 

En l’eix dèbil z-z també compleix. 

 

Per tant tots els pilars seran HEB 100. 

 

4 pilars HEB 100 
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Seguint amb l’estructura metàl·lica tenim el cas de l’obertura en mur de càrrega 

d’un espai per a executar una porta. Aquesta porta comunicarà la planta 

primera amb el sota-coberta:  

 

 

 

La biga 4 hauria de recolzar a ambdós extrems en la paret de càrrega, al igual 

que la biga 3, però al tenir que obrir un espai en el mur per a col·locar una porta, 

el punt de recolzament desapareix. Per a executar aquest buit en el mur el que 

es farà és col·locar un dintell metàl·lic recolzat en un pilar HEB 100 en l’extrem 

proper a la façana i en el propi mur per l’altre extrem. La biga 4 recolzaria sobre 

el dintell de la porta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biga 3 Biga 4 
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És obvi que per a un llum tant petita, en aquest cas 1 metre, amb una HEB 100 

per al dintell és més que suficient. 

 

Un cas semblant el trobem al mur que separa la cuina del passadís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al eliminar el mur de càrrega perpendicular al mur en qüestió, ens queda una 

petita porció de mur, precisament aquest petit tram rep un dels extrems del 

dintell de fusta de la porta existent. Tant aquest petit tram com la porta ja no 

existiran en l’estat reformat. Per a solucionar això es col·locarà un dintell 

metàl·lic perpendicular a la jàssera IPN 220, recolzant en l’ala inferior d’aquesta 

en un extrem i en el mur de càrrega paral·lel al passadís en l’altre. Un cop més 

al tenir una llum tan petita aquesta biga serà una HEB 100. 

 

2 dintells HEB 100 
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5.4.4 Ampliació lateral de finestra 

 

Tal i com es veu a les imatges, es modifica la finestra de la cuina de l’estat 

reformat. Passa de tenir 99 cm d’ample a tenir 1,59 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una part de la finestra antiga s’haurà de tapar (0,62 cm) i s’haurà d’obrir un 

forat en el mur de façana (1,22 cm). La part ombrejada amb blau representa 

l’antiga finestra i la part ombrejada amb roig la nova finestra (1,59 cm). 

 

 

 

 



Udl – Eps – Enginyeria de l’Edificació Treball final de grau  
 

97 
 

Per tal d’executar aquest forat en el mur amb seguretat s’opta per les següents 

mesures: 

 

Es col·locarà una biga just per sobre de la finestra, recolzant per un extrem al 

pilar metàl·lic i per l’altra al pilar d’obra. Aquesta biga pot ser perfectament una 

IPN 100 ja que no ha de suportar gaire pes. Desprès es soldaran a la part de 

dalt de l’ala superior, cada 10 cm, uns rodons d’acer de 10 mm de diàmetre que 

entraran al mur, amb l’objectiu d’aguantar el pes del mur un cop feta l’obertura.  

 

 

Per últim, es pujarà un muret d’obra sobre la biga metàl·lica fins arribar a les 

bigues de fusta de la coberta que es troben per sobre de l’obertura amb 

l’objectiu de transmetre els càrregues d’aquestes bigues de coberta a la jàssera, 

per a descarregar el mur de façana. 

 

Un cop feta l’obertura és col·locaran uns perfils metàl·lics amb forma de tub 

quadrat de 10x10 cm a mode de dintell. 

 

L’execució d’aquesta solució començarà realitzant un forat al pilar per a poder 

recolzar la biga, realitzant un dau de formigó de 10 cm d’ample x 5 cm de gruix 

x 10 cm de llarg com a base del recolzament. També es soldarà una L al pilar 

per a recolzar l’altre extrem de la biga. 

Un cop col·locada la biga es realitzaran uns forats de 2 cm de diàmetre i uns 10 

cm de profunditat dins el mur, cada 10 cm, tal i com s’indica als plànols 

d’estructura. Després es reompliran amb tac químic i es col·locaran els rodons 

del 12. Un cop estaran tots col·locats es soldaran a la biga. 

El següent pas serà pujar el muret sobre la biga metàl·lica fins les bigues de 

coberta amb blocs ceràmics. 
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Després s’eliminarà l’antiga finestra, col·locant blocs ceràmics en el tram de 

mur que s’ha de reomplir i per últim s’obrirà el forat en el mur, eliminant les 

primeres línies de totxo massís de la part superior. 

Un cop eliminades es col·locarà el dintell metàl·lic, es reomplirà per sobre amb 

morter expansiu i un cop sec s’enderrocarà la resta de mur. 

 

Seguint tots aquests processos ens assegurem que l’execució de l’obertura es 

faci de forma segura tant per a l’estructura com per les persones que la 

realitzen. 
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5.4.5 Escala que comunica la planta primera amb el sota-coberta 

 

5.4.5.1 Disseny 

 

Es decideix col·locar l’escala en l’antic escriptori de la planta primera, just on es 

troba l’armari empotrat en l’estat actual. A l’escala s’hi accedirà a través d’una 

porta corredissa des de la sala d’estar -  menjador de l’estat reformat, tal i com 

es pot observar en la imatge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop sabem la situació de l’escala s’han de calcular les seves dimensions: 

 

Tenim 3,55 metres d’amplada i 2,77 d’alçada. Si l’escala fos completament 

recta, sense un gir de 90º al inici, l’altura de les contrapetges hauria de ser 

massa gran perquè es té poca llargada. Per tant és necessari fer aquest gir. 

Aquest es compondrà de tres escales, amb un angle de 30º entre elles fins a 

completar els 90. A partir d’aquí l’escala puja recta fins a la planta del sota-

coberta.  

 

Segons el CTE DB-SU, per a escales d’ús restringit tenim les següents 

limitacions: 

- Amplada mínima de 80 cm. 

- Contrapetja màxima de 20 cm. 

- Petja mínima de 22 cm.  
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L’escala tindrà el mínim d’ample (80 cm), per tal de fer el més gran possible 

l’habitació contigua.  

Fent uns ràpids càlculs s’arriba a la millor combinació possible de petja i 

contrapetja, que són 15 escales de 18,5 cm de contrapetja i 24 cm de petja. La 

petja no és la més còmoda ja que tot i complir la normativa és massa petita, 

però fer-la més gran suposaria disminuir el nombre de escales, augmentant així 

l’alçada de la contrapetja fent que sobrepasses el límit de 20 cm. 

 

5.4.5.2 Construcció de l’escala 

 

L’escala constarà de dues bigues IPE paral·leles que formaran l’estructura de 

suport, donant la pendent necessària. Per a formar el cos de l’escala 

s’utilitzaran peces d’encadellat ceràmic que recolzaran en la part superior de 

les ales inferiors de les dues bigues. Sobre d’aquestes peces s’abocarà una 

capa de formigó fins a quedar enrasat amb la part superior de les bigues. 

Finalment els esgraons es formaran amb peces de bloc ceràmic. 

 

• Procés de construcció: 

 

Primer de tot es construirà amb blocs ceràmics els tres primers esgraons de 

l’escala. Els blocs que formen el tercer esgraó serviran de suport per al 

recolzament inferior de les dues IPE. La part superior de les bigues recolzarà 

sobre el mur de càrrega del passadís. Per a fer-ho es cargolarà a la paret de 

càrrega una platina metàl·lica d’un cm de gruix a la paret. Sobre aquesta 

platina es soldarà la part superior de les dues bigues. 

 

Un cop col·locades les bigues el següent pas serà col·locar les peces 

d’encadellat ceràmic. Aquestes afavoreixen a l’alleugeriment de la l’escala. Es 

col·locarà una primera capa de peces de 80x30x4 cm, una darrera l’altra 

perpendiculars a les bigues, formant una espècie d’encofrat. Després es 

col·locarà una segona capa en la direcció contraria a l’anterior, amb dos peces 

per fila, deixant sempre una separació d’uns 5 cm entre cada peça, tant entre 

peces d’una mateixa fila com entre peces de files diferents. Això ajudarà a que 
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el formigó entri en aquestes separacions entre peça i peça fent que l’estructura 

quedi més reforçada. 

 

A continuació s’abocarà el formigó, de dalt a baix fins que tota la rampa de 

l’escala quedi omplerta i el formigó enrasat amb la part superior de les bigues. 

 

Per últim, un cop el formigó ha endurit es construiran els esgraons amb blocs 

ceràmics, deixant un espai d’uns 2 cm de marge tant a la petja com a la 

contrapetja per a col·locar posteriorment les peces de gres porcellànic que 

formaran el paviment de l’escala. 

 

Cal mencionar que la biga que queda més allunyada de la paret de càrrega 

paral·lela a l’escala servirà de suport per a l’envà de cartró guix que separarà 

l’escala de l’habitació contigua. 

 

En quant a la mida de les bigues IPE serà de 3,43 m de llargada. En quant a 

l’alçada de la biga, aquesta dependrà de la IPE que pugui contenir les dos 

capes d’encadellat ceràmic més els 5 cm de formigó. Com que la peça 

d’encadellat ceràmic fa 4 cm de gruix, el total serà 4 + 4 + 5 = 13 cm. Una IPE 

140 deixa un espai de 12,6 cm, permetent una capa de formigó de 4,6. Es dona 

per bo, per tant seran dues bigues IPE 140 de 3,43 metres de llargada. 

 

Destacar que l’elecció d’aquest sistema constructiu es basa en la seva 

senzillesa economia i rapida execució. 

 

5.4.5.3 Càlcul del pes de l’escala 

 

Es realitza un càlcul aproximat del pes de l’escala amb l’objectiu de poder 

comprovar posteriorment si les bigues de fusta del forjat que suporten l’escala 

són suficients. 

 

- Pes del tram recte:  
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Pes de les dues bigues IPE 140: 3,43 m x 2 x 12,9 kg = 88,49 kg 

Pes encadellat ceràmic: 3,43 m x 0,8 m x 2 x 30 kg/m² = 164,64 kg 

Pes formigó: 3,43 m x 0,8 m x 0,05 m x 2200 kg/m³ = 301,84 kg 

Pes esgraons: 11 esgraons x 0,015 m³ de bloc ceràmic per esgraó x 1000 

kg/m³ bloc ceràmic = 165 kg 

Pes paviment ceràmic: 11 esgraons x 0,35 m² per esgraó x 25 kg/m² = 96,25 kg 

 

Total = 816,22 kg 

 

Suposem que la meitat del pes recau sobre el recolzament superior, es a dir, la 

paret de càrrega, i l’altra meitat sobre el recolzament inferior, es a dir, el mur de 

blocs ceràmics que forma els tres primers esgraons, que al mateix temps 

recolzen sobre el forjat de planta primera.  

 

Per tant: 408,11 kg sobre cada recolzament. 

 

- Pes dels tres primers esgraons: 

 

Pes bloc ceràmic = 0,428 m³ x 1000 kg/m³ = 428 kg 

Pes paviment ceràmic = 1,36 m² x 25 kg/m² = 34 kg 

 

Total = 462 kg 
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5.4.6 Càlcul de l’estructura de murs de càrrega 

 

S’agafarà la part més sol·licitada de l’estructura i es comprovaran els seu estat 

límit últim, és a dir, la resistència a compressió del mur, verificant que la secció 

existent compleixi. 

 

Planta primera   Planta sota coberta   Coberta 

 

Observant l’estructura es considera el pilar d’obra de fàbrica de 0,34 m x 0,31 

m com a la part més sol·licitada. La part ombrejada amb fúcsia representa 

l’àrea tributària que rep el pilar. S’ha pres aquesta decisió principalment per 

suportar la jàssera de formigó del forjat de planta primera i per suportar el 

següent pilar metàl·lic: 
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El càlcul es basa en comprovar que la resistència de càlcul de la fàbrica  és 

més gran que la càrrega que rep dividit per la seva secció:  

 

La fórmula per trobar  és: 

 

 =  /  

 

On:  = Resistència de càlcul característica a compressió 

 

  = Coeficient de seguretat de resistència. 

 

El coeficient  el podem trobar a la taula 4.8 del DB SE-F del CTE: 

 

 

Suposem una execució del tipus B. En quant a la categoria del control de 

fabricació, al no tenir cap dada del fabricant atorgarem una categoria de II. 

 

Per tant  serà 2,5. 

 

La fórmula per torbar  es troba a l’annex C del DB SE-F, sabent que es tracta 

d’una fàbrica executada amb morter ordinari amb juntes esteses en tot el gruix: 
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= K ·  ·  

 

On: K = És una constant. El seu valor és de 0,5 ja que és una peça 

massissa i al tractar-se d’un pilar el considerem de dos fulls. 

 

 = És la resistència normalitzada a compressió de les peces 

de fàbrica en la direcció de l’esforç. 

 

  = Resistència de càlcul a compressió del morter. 

 

És impossible trobar el valor de  sense realitzar els assajos pertinents. Al 

tractar-se d’un treball no és possible realitzar aquests assajos. Per tant, s’ha 

consultat diferents fabricants per tal de atorgar un valor semblant al nostre totxo 

massís. Finalment s’agafa un valor de 20 N/mm². 

 

El mateix passa amb el valor  del morter. S’agafa un valor de 7,5 N/mm² 

(M7,5). 

 

Ara ja es pot trobar el valor de : 

 

= 0,5 ·  ·  = 5,8 N/mm² 

 

 = / 2,5 = 2,32 N/mm² 

 

Ara anem a calcular el pes que rep el pilar: 

 

Coberta: 

 

Àrea tributària: 5,2 m² 

Pes: 345 kg/m² 
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Total pes coberta: 1794 kg 

 

Planta sota-coberta: 

 

Àrea tributària: 5,57 m² 

Pes: 630,75 kg/m² 

Total pes planta sota-coberta:  3513,27 kg 

 

Planta primera: 

 

Àrea tributària: 7,32 m² 

Càlcul pes planta primera: 

 

Càrregues permanents: 

 

- Encadellat ceràmic: 40 kg/m² 

- Capa de compressió (7 cm): 140 kg/m² 

- Bigues de fusta: 30 kg/m² 

- Fals sostre: 25 kg/m² (de la planta inferior)  

- Paviment: 100 kg/m²  

 

Total: 335 kg/m² 

Total majorat: 452,25 kg/m² 

 

Càrregues variables: 

 

- Sobrecàrrega d’ús:  200 kg/m² 

- Envans: 100  kg/m²  

 

Total:  300 kg/m² 

Total majorat: 450 kg/m² 

 

Total permanents més variables: 635 kg/m² 
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Total permanents més variables majorat: 902,25 kg/m² 

 

Total pes planta primera: 6604,47 kg/m² 

 

Pes paret de càrrega que suporta la biga de formigó: 

 

Ample: 15 cm  Altura: 450 cm  Llargada: 400 cm   

 

Pes propi: 1800 kg/m³ 

 

Pes total: 0,15 x 4,5 x 4 x 1800 = 4860 kg 

 

Pes total majorat: 5400 kg x 1,35 = 6561 kg 

 

Càrrega puntual que transmet el pilar metàl·lic: 5689,7 kg 

 

Total pes que rep el pilar: 1794 + 3513,27 + 6604,47 + 6561 + 5689,7 = 

24462,4 kg = 236791,9 N. 

 

Àrea pilar: 310 mm x 340 mm = 105400 mm² 

 

Càrrega en N/mm² que rep el pilar: 2,25 N/mm² 

 

El valor de la resistència de càlcul de la fàbrica ens ha donat  2,32 N/mm², per 

tant el pilar compleix. 
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5.4.7 Càlcul de l’estructura horitzontal: bigues de  fusta 

 

L’objectiu es comprovar que les bigues de fusta del forjat de planta primera 

compleixen després de la reforma. S’agafarà la biga més sol·licitada per a 

realitzar els càlculs. 

 

5.4.7.1 Comprovació de les bigues de fusta que suporten l’escala d’accés al 

sota-coberta. 

 

En principi la biga amb més llum serà la més sol·licitada, ja que en tot el forjat 

tenim les mateixes càrregues. Per tant s’estudiaran les bigues perpendiculars a 

la jàssera de formigó, amb una llum de 3,7 metres i secció circular amb 

diàmetre de 30 cm. 

 

Per a bigues de fusta la fórmula per trobar el valor de càlcul de resistència a 

flexió és la següent:  

 

 =  ·  

 

On:   = valor característic de la resistència a flexió 

   = coeficient parcial de seguretat 

   = factor de modificació. Aquest depèn de la classe de  

servei, del tipus de material i de la classe de duració  

de la càrrega. 

 

Un cop sabem el valor de càlcul podem trobar la tensió a la que està sotmesa 

la biga: 

 

f =   
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En bigues de secció circular: 

 

W =  

Procedim als càlculs. Per a saber el valor de  necessitem saber el tipus de 

fusta. L’únic que es sap és que es tracta de fusta massissa de pi. En el DB SE-

M trobem la taula C.1. d’assignació de la classe resistent per a diferents 

espècies d’arbres i procedències segons la norma de classificació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirant la taula elegim la classificació C18. 

 

El coeficient parcial de seguretat el trobem en la taula 2.3: 
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Per a fusta massissa el valor és 1,3. 

 

En quant al factor de modificació el trobem a la taula 2.4: 

 

Segons el CTE, si tenim varies classes de duració s’agafa la més baixa, en 

aquest cas permanents. En quant a la classe de servei s’escull la 1 ja que la 

vivenda es troba en un ambient sec i les bigues es troben a l’interior de l’edifici. 

 

Així doncs, el valor del factor de modificació és 0,6. 

 

 = 0,6 ·  = 8,31 N/mm² 

 

=  

 

q = 902,25 kg/m² x 0,55 m (intereix) = 496,23 kg/m 

 

=  = 849,18 kg.m 

 

W =  = 0,00265 m³ 

 

f =  = 320445 kg/m² = 3,2 N/mm² 
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 ≥ f per tant compleix 

 

Ara anem a calcular si la deformació de les bigues sobrepassa els límits 

establerts. En el cas del nostre forjat el límit es fixa en llum/500.  

En la fusta trobem dos tipus de fletxa: la inicial i la diferida. Aquesta última és el 

resultat d’estar carregada durant el llarg dels anys. La fletxa final serà el 

resultat de considerar la fletxa diferida com a una majoració de la inicial: 

 

 =  · (  + ) 

 

On:  = Coeficient de simultaneïtat. Es troba a la taula 4.2 del DB 

SE. Per a càrregues permanents s’agafa sempre 1. Segons la taula, per a les 

càrregues variables s’agafa 0,3. 
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 = Factor de fluència que depèn de la classe de servei de l’element i 

del tipus de fusta. Es troba a la taula 7.1 del DB SE-M. El valor és de 0,6 per a 

classe de servei 1 i fusta massissa. 

 

El fet de diferenciar el coeficient de simultaneïtat entre càrregues permanents i 

variables ens obliga a avaluar la seva fletxa per separat i després sumar-les. 

 

La fórmula per a obtenir la fletxa inicial és la mateixa que per a l’acer: 

 

 

 

El mòdul d’elasticitat de la fusta C18 és 9000000 kN/m² 

 

El moment d’inèrcia per a bigues circulars és: 

 

I =   · r⁴ 

Així doncs comencem amb els càlculs: 

 

Fletxa per a les càrregues permanents: 

 

Càrrega permanent sense majorar: 335 kg/m² 
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q = 184,25 kg/m² = 1,8 kN/m² 

 

I =   · 0,15⁴  = 0,0003976 

 

 = 0,00123 m = 0,123 cm 

 

 =  · (  + ) = 0,197 cm 

 

 

Fletxa per a les càrregues variables: 

 

Càrregues permanents sense majorar: 300 kg/m² 

 

q = 165 kg/m² = 1,6 kN/m² 

 

 = 0,00109 m = 0,109 cm 

 

 =  · (  + ) = 0,098 cm 

 

Fletxa final total: 0,197 cm + 0,098 cm = 0,295 cm 

 

Tolerància = 370/500 = 740 cm  

 

És més gran la fletxa permesa que la que ens dóna, per tant es correcte.  
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5.4.7.2 Comprovació de les bigues de fusta que suporten l’escala d’accés al 

sota-coberta. 

 

No obstant aquestes bigues tenen una llum inferior a les comprovades 

anteriorment, n’hi ha un parell d’elles que reben una part del pes de l’escala 

que s’ha projectat per a accedir al sota-coberta. Del que es tracta és de 

comprovar que aquestes bigues segueixin complint tot i rebre aquesta 

sobrecàrrega. 

 

El pes de l’escala es traduirà en una càrrega lineal de 80 cm d’ample situada 

en un extrem de la biga. A més a més se li haurà de sumar el pes del forjat, 

repartit a tot el llarg de la biga. 

 

Càlcul de la càrrega lineal de l’escala: 

 

El pes que rep el forjat serà el pes dels tres primers esgraons més la meitat del 

tram recte de l’escala, que és el que recolza sobre l’estructura dels tres primers 

esgraons. Sota aquesta estructura hi ha dues bigues de forjat i considerarem 

que són aquestes les que reben el pes de l’escala. Per tant el pes total 

l’haurem de dividir per dos. 

 

Permanents: 

 

Pes propi dels tres primers esgraons: 462 kg – 34 kg (es resta el paviment ja 

que a la càrrega lineal que aplicarem del forjat l’inclourà) = 428 kg 

 

Pes propi de la meitat del tram recte: 360 kg  

 

Total sense majorar: 788 kg 

 

Pes propi majorat: (428 + 360) x 1,35 = 1063,8 kg 

 

Sobrecàrrega d’ús:  
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Segons el CTE per a escales d’ús restrictiu aplicarem 2 kN/m² 

 

204 kg/m² x 1,77 m² = 361,22 kg 

 

Sobrecàrrega d’ús majorada: 361,22 kg x 1,5 = 541,83 kg 

 

Total (permanents més variables) sense majorar: 1149,22 kg 

 

Càrrega lineal sense majorar sobre cada biga: 718,26 kg/m 

 

Total (permanents més variables) majorat: 1605,83 kg 

 

Càrrega lineal majorada sobre cada biga: 1003,51 kg/m 

 

Un cop calculats els esforços ens queda el següent: 

 

Una biga de 3,26 m de llum amb una càrrega lineal del forjat a tot el llarg de la 

biga de 496,23 kg/m majorats o 340 kg/m sense majorar més una càrrega lineal 

de l’escala de 0,8 m d’ample a un extrem de la biga de 718,26 kg/m sense 

majorar o 1003,51 majorats. Amb això és comprovarà la resistència a flexió, el 

tallant i el compliment de la restricció de la fletxa. Com no es tracta només 

d’una càrrega repartida no es poden fer els càlculs utilitzant les fórmules 

habituals, així que s’utilitzarà un programa informàtic com el Metal 3D per a 

realitzar els càlculs. 

 

El programa dóna els següents resultats: 

 

El moment màxim es troba a 1,467 metres de l’extrem de la biga on està 

l’escala i el seu valor és de 8,64 kN·m 

 

El tallant màxim es troba a l’extrem de la biga on està l’escala i el seu valor és 

de 15,44 kN 
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La fletxa màxima inicial es troba a 1,63 m de l’extrem de la biga on està l’escala 

i el seu valor és de 0,12 cm. 

 

Comprovació de la resistència a flexió: 

 

 = 0,6 ·  = 8,31 N/mm² 

 

= 8640 N·m = 881,63 kg·m 

 

W =  = 0,00265 m³ 

 

f =  = 332691,57 kg/m² = 3,32 N/mm² 

 

 ≥ f per tant compleix 

 

Comprovació de la resistència a tallant: 

 

 = 0,6 ·  = 1,57 N/mm² 

 

Segons l’apartat 6.1.8 del DB SE-M, per a la comprovació del tallant en peces a 

flexió, s’ha de minorar l’ample de la biga. En el cas de la fusta massissa el 

coeficient de minoració és de 0,67. 
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Ample de la peça eficaç: 30 cm x 0,67 = 20,1 cm 

 

Àrea de la secció en mm: � · r² = 34636,14 mm² 

 

Tallant que pot suportar: Resistència a tallant  per l’àrea = 54,37 kN 

 

Ens arriben 15,44 kN, per tant compleix. 

 

Comprovació de la fletxa: 

 

El programa ens dóna una fletxa inicial de 0,12 cm, però no ens diferencia 

entre la fletxa de les càrregues permanents de la fletxa de les càrregues 

variables. Per tant anirem del costat de la seguretat i la considerarem com a 

donada per les permanents, per tant: 

 

 =  · (  + ) = 0,192 cm 

 

La restricció de fletxa és de 326/500 = 0,652 cm, per tant compleix. 
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5.4.8 Reforç del forjat de planta primera 

 

5.4.8.1 Introducció 

 

Quan es camina per algunes zones del forjat de planta primera aquest vibra 

bastant. Inclús des de la planta inferior es senten més del normal els passos de 

les persones. 

 

Es decideix reforçar el forjat amb una capa de compressió de formigó, armada i 

connectada adequadament a les bigues de fusta. Per a garantir la col·laboració 

bigues – capa de compressió és necessària la col·locació de connectors tipus 

pern per a absorbir l’esforç rasant que es produeix entre la fusta i el formigó al 

treballar com a una estructura mixta. Per efecte de les càrregues verticals el 

formigó es comprimirà i la fusta es tensarà. Aquesta estructura mixta serà més 

rígida i resistent que l’antic forjat, millorant el comportament dinàmic (vibracions) 

i inclús l’aïllament acústic. A més a més la llosa de formigó permet connectar 

entre elles les parets de càrrega. 
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5.4.8.2 Execució: 

 

1 – El primer que s’ha de fer es retirar les dues capes de paviment existent, el 

gres i el mosaic, deixant al descobert l’encadellat ceràmic.  

 

2 – Es marcaran els punts on aniran els connectors. 

 

3 – S’efectuaran uns forats circulars de 65 mm de diàmetre amb una fresadora 

o serra circular. 

 

4 – Realitzar prèviament uns forats de 5 mm de diàmetre i de la longitud dels 

cargols si la fusta és molt dura. 
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5 – Lubrificar els cargols amb gasoil. 

 

6 – Marcar els cargols en el punt d’unió amb els forats de la placa del connector 

amb un cop de martell. 

 

7 – Cargolar els dos cargols que s’entreguen amb l’equip del connector amb un 

trepant potent, mitjançant una clau de vas hexagonal de 13 mm. 
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La distància mínima entre connectors serà de 70 mm. 

 

 

 

Secció del forjat: 

 

 

Capa de compressió 

 

Malla electrosoldada d’acer 

 

Encadellat ceràmic 

 

Connector 

 

Biga de fusta 

 

 

 

Els ancoratges al mur es faran cada 50 cm a tot el perímetre del forjat. Primer 

es realitzarà un forat al mur de 30 mm de diàmetre a 45º per a introduir-hi una 

barra d’acer corrugat de 16 mm de diàmetre i 90 cm de llarg (40 cm entrant al 

mur a 45º i 50 cm horitzontalment sobre el forjat. Veure detall). Abans 

d’introduir la barra s’omplirà el forat d’un morter fluid i expansiu per a 

ancoratges o amb tac químic (resina).    

Detall de la secció: 
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Capa de compressió 

 

   Malla electrosoldada 

 

Encadellat ceràmic 

 

Barra d’ancoratge 

 

 

 

 

Detall de l’alçat: 

 

 

 

 

Ancoratge 

 

 

Capa de compressió 

 

 

Biga de fusta 

 

 

Connectors 
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Un cop col·locats els connectors i els ancoratges el següent pas serà col·locar 

la malla electrosoldada de 15 x 15 cm. El principal factor a tenir en compte es 

que la malla ha de mantenir en tot moment una distància mínima de 1,5 cm a 

l’encadellat ceràmic. Aquesta es pot garantir  mitjançant la col·locació de 

separadors. 

 

L’últim pas serà el formigonar tota la planta, assegurant-nos que el formigó 

cobreix tota la superfície del forjat per sota de la malla electrosoldada. També 

és necessari humitejar amb aigua la superfície de l’encadellat ceràmic abans 

de abocar el formigó. 

 

Per a una millor execució, abans de començar el procés de formigonat es 

marcarà a tot el perímetre el nivell de la capa de compressió amb l’ajuda d’un 

nivell electrònic digital. 
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5.4.9 Forjat del sota-coberta 

 

Un cop col·locades i soldades totes les bigues i biguetes de l’estructura del 

forjat es procedirà col·locar les planxes de nervometal. Aquest és un producte 

format per una armadura metàl·lica d’un espessor de 0,5 mm fabricat en 

planxes de 2,5 x 0,6 m, i serveix, entre molts altres usos, per a fer d’encofrat 

perdut d’un forjat de llosa de formigó. Gràcies als seus nervis rígids és un 

material autoportant i actua com a armadura de tracció de la llosa de formigó 

quan el formigó forja i queda inserta en ell amb lo que no necessita d’una malla 

electrosoldada. La seva facilitat de muntatge i el seu poc pes redueixen de 

forma considerable el temps d’execució del forjat.  

 

- Col·locació: 

Els panells es col·locaran sempre perpendiculars a les bigues i de forma que 

els vèrtex dels nervis estiguin recolzats contra les bigues i la part coberta dels 

mateixos cap a la part superior de la llosa. Es fixarà a les bigues per mitjà de 

tires de filferro. La unió de fulles en el sentit longitudinal es realitzarà solapant-

les uns 10 cm aproximadament entre recolzaments, i en el sentit transversal 

muntant nervi amb nervi. 
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5.5 Coberta 

 

5.5.1 Aïllament del sostre de la sala de la planta sota-coberta. 

 

L’única part de la planta sota-coberta que s’aïllarà serà l’habitació que s’ha 

projectat en la reforma. Aquesta quedarà aïllada en les seves 4 parets, el terra i 

el sostre.  

Per aïllar el sostre es col·locarà en l’entrebigat una primera capa de fibra de 

vidre i una segona de placa de poliestirè extruït. Per a aguantar ambdós 

materials es fixarà amb cargols uns quadradets de fusta de 15 x15 mm. a les 

bigues de fusta. La cara inferior d’aquests quadradets servirà al mateix temps 

per a subjectar les plaques de cartró-guix que formaran l’acabat del sostre. 

 

Secció de la solució constructiva: 

 

Encadellat ceràmic 

Fibra de vidre 

Poliestirè extruït 

Placa de cartró-guix 
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5.5.2 Curació i protecció de les bigues de fusta de  la coberta 

 

A tota la superfície vista de totes les bigues de fusta de la coberta s’aplicarà 

amb pinzell un líquid insecticida prèvia neteja de tot el pols que pugui haver-hi. 

S’hi donaran tres capes d’aquest líquid en total.  

 

A continuació s’envernissaran totes les bigues. Una primera capa amb un 

protector químic i dues capes més d’acabat brillant amb bona transparència. 

 

 

5.5.3 Tractament de la corrosió de les dues bigues IPN 180 de la coberta 

 

El primer que s’ha de fer es eliminar la corrosió existent en la superfície. Per a 

fer-ho es passarà un líquid fosforitzant amb un drap o un pinzell per a modificar 

el procés d’oxidació, netejar i desengrassar la superfície. Després es rascarà la 

superfície amb un raspall de ferro per eliminar el material oxidat i es netejarà 

molt bé amb aigua. Per últim, quan la biga estigui seca, se li donaran dues 

capes de pintura anticorrosiva. 
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5.6 Façana 

 

5.6.1 Reparació de fissures en les parets de façana  

 

Un cop solucionats els problemes que van originar les esquerdes es procedeix 

a reparar-les. El sistema elegit per a sanejar les esquerdes és la injecció de 

morter. Aquest haurà de ser un morter fluid i de granulometria fina per a poder 

penetrar en les esquerdes. Els passos que es seguiran per a la reparació són 

els següents: 

 

- Es retirarà el revestiment exterior de la façana 15 cm a cada banda de 

l’esquerda fins a deixar el totxo massís vist. 

- Es segellarà la cara de la fissura (o les dues en cas de que la fissura 

afecti a tot el gruix del mur) amb guix amb l’ajuda d’una espatula. S’ha 

de tenir present el deixar cada 20 cm aproximadament un espai per a 

poder introduir-hi la pistola d’injecció (es podrà utilitzar una pistola de 

silicona buida). 

 

- S’injectarà aigua per a mullar la superfície interior de l’esquerda amb 

l’objectiu de netejar-la i humitejar-la. 

- Injecció del morter fluid, de baix cap a dalt. 

- Es retirar la capa de guix del segellat i s’acaba la superfície amb el 

mateix morter de la injecció. 

- Es col·locarà una malla de 30 cm d’ample seguint l’esquerda per a 

aconseguir una superfície més forta i homogènia i es tornarà a revestir la 

façana amb el mateix material. 

- Es pintaran les parts reparades de la façana amb pintura plàstica el més 

semblant possible al color actual. 
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5.6.2 Aïllament de les parets de façana 

 

A diferència de la planta baixa, la planta primera i el sota-coberta no estan 

aïllats de l’exterior. Per tant es decideix aïllar la cara interior de totes les parets 

de façana i la mitgera de la planta primera i de les parets de façana de la sala 

del sota-coberta. 

 

La solució constructiva serà un trasdossat de Pladur i constarà de les següents 

capes, en ordre d’exterior a interior: 

 

- Revestiment d’arrebossat de morter d’1cm. 

- Paret de càrrega de totxo massís de 14 cm d’ample (ja existent). 

- Enguixat d’1 cm de gruix. (ja existent) 

- Dues plaques de poliestirè extruït de 3 cm cada una (fixades a la paret 

amb fixació mecànica d’espiga de plàstic). 

- Cambra d’aire no ventilada de 3 cm de gruix. 

- Fibra de vidre de 4 cm d’ample (dins les guies de les plaques de Pladur). 

- Placa de Pladur de 1,5 cm de gruix. 

 

Detall de la secció: 

  

 

 

 

 

Exterior  Interior 
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Per a donar rigidesa a la placa de Pladur es retallaran trams de les pròpies 

guies verticals que suporten les plaques i s’uniran perpendicularment a les 

guies verticals de manera que facin de topall amb les plaques de poliestirè 

extruït. Això evitarà que si es pressiona les plaques, aquestes vinclin cap a dins. 

 

El càlcul del coeficient de transmissió tèrmica (veure annex) dóna 0,31 W/m²K. 

Aquest valor està mol per sota de la transmitància tèrmica màxima per a murs 

de façana en Zona D, que és 0,86 W/m²K. 

 

El nostre valor és molt inferior i no faria falta tant aïllament, però el propietari ha 

decidit invertir en aïllament per tal de tenir d’utilitzar el mínim els aparells de 

climatització de la vivenda. 

 

Punts conflictius: 

 

En el pilar metàl·lic que suporta el dintell de l’escala del sota-coberta no és 

possible donar continuïtat a l’aïllament, ja que l’ànima de la biga queda 

paral·lela a la paret de façana. El pilars només permet passar la placa de 

Pladur. Si no es prengués cap mesura quedaria un pont tèrmic considerable. 

Per a evitar-lo es decideix omplir l’espai perdut que queda entre l’ànima i la 

paret amb poliuretà expandit i l’espai entre l’anima i la placa de Pladur amb 

retalls de fibra de vidre. 
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5.7 Envans i elements divisoris 

 

5.7.1 Envans planta primera 

 

Tots els envans de l’estat reformat de la planta primera són de nova 

construcció degut a la redistribució de les estàncies. Tots ells seran envans de 

Pladur tipus N de 1,5 cm de gruix i muntants verticals cada 40 cm. Les plaques 

de Pladur que donin a l’interior del bany seran tipus WA amb tractament 

hidròfug.  

 

Especificacions tècniques d’ambdós materials: 

Tots els envans tindran fibra de vidre en el seu interior de 4 cm de gruix. Tot i 

que no és necessari per a complir el CTE el propietari així ho requereix ja que 

vol aconseguir atenuar el soroll entre habitacions i dotar a aquestes d’una 

major independència tèrmica ja que cada habitació tindrà la seva sortida d’aire 

calefactat i acondicionat. 
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5.7.2 Elements divisoris sota-coberta 

 

La sala del sota-coberta està limitada per quatre parets, tres de façana i una 

paret de càrrega interior. Les tres de façana estaran aïllades amb el sistema 

que s’ha explicat en l’apartat 5.6.2. amb una diferència: Les dues parets de 

façana paral·leles a les bigues de coberta de la sala tenen molt poca altura 

entre el forjat i el trobament amb la coberta inclinada. A conseqüència d’això es 

decideix deixar un espai de més d’un metre entre el poliestirè extruït i la fibra de 

vidre, creant així un espai inhabitable al qual hauria set mol incòmode accedir si 

s’hagués fet habitable. A més aquest espai permetrà passar els tubs d’aire que 

climatitzaran la sala del sota-coberta i l’espai cuina-menjador-sala d’estar de la 

planta primera. 

 

La paret de càrrega interior anirà aïllada amb dues plaques de poliestirè extruït 

de 3 cm cada una fixades a la paret més un trasdossat de Pladur amb aïllament 

de fibra de vidre de 4 cm en l’interior de les guies d’acer galvanitzat. Aquest és 

el mateix sistema que per a les parets de façana però sense la càmera d’aire. 

 

En quant a la paret que separa l’escala del resta del sota-coberta no habitable 

constarà de placa de Pladur fixades muntants d’acer galvanitzat. Aquests 

muntants es recolzaran en la seva base en la part superior d’una de les IPN 

que formen l’estructura de l’escala i la part superior dels muntants anirà fixada 

a les bigues de fusta de la coberta. Dins els muntants es col·locarà una capa 

de fibra de vidre de 4 cm de gruix. 



Udl – Eps – Enginyeria de l’Edificació Treball final de grau  
 

133 
 

5.7.3 Aïllament de la parets de càrrega de la caixa  d’escala 

 

Un punt delicat és l’aïllament de les parets que donen a la caixa de l’escala que 

comunica la planta baixa amb la planta primera. En aquestes parets les 

plaques de Pladur aniran fixades sobre unes guies mestres que donen una 

separació entre la paret i la placa de 1,6 cm. Aquestes guies fan 3,6 cm 

d’ample i van fixades a la paret mitjançant cargols. Es col·locaran cada 40 cm 

per a que cada placa de 120 cm d’ample tingui 4 guies sobre les que recolzar i 

sigui més rígid. S’ha elegit aquest sistema per a perdre el mínim espai possible 

al passadís i a les habitacions que toquen amb la caixa de l’escala. La secció 

en planta d’aquest sistema és la següent: 

 

 

Per a que compleixi aquesta secció, segons el CTE en particions interiors que 

limiten les unitats d’ús amb sistema de calefacció previst amb les zones 

comuns de l’edifici no calefactades la transmitància màxima serà de 1,2 W/m²K. 

 

Així doncs s’haurà de trobar un aïllament que permeti que la transmitància de la 

partició sigui inferior a 1,2 amb un gruix inferior a 1,6 cm. 

 

El material elegit es la espuma de poliuretà projectada. Per a executar  aquest 

sistema i eliminar els ponts tèrmics que podria haver dins les guies mestres de 

les plaques de Pladur es farà el següent: 
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Abans de fixar les guies mestres a la paret es projectarà la seva cara interna 

per eliminar el pont tèrmic. Un cop fixades es projectarà tota la superfície de 

paret fins que l’espuma quedi enrasada amb les guies i per últim es col·locaran 

les plaques fixades a les guies.  

 

Per a que compleixi aquesta espuma tindrà que tenir una coeficient de 0,028 

W/mK o inferior. La espuma de poliuretà amb HFC (Hidrofluorcarboni) compleix 

aquesta restricció. 
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5.8 Sistema d’acabats interiors i exteriors 

 

5.8.1 Revestiment de paraments verticals 

 

5.8.1.1 Pintura 

 

Totes les parets de la planta primera excepte les del bany aniran pintades amb 

2 capes de pintura plàstica netejable de color beix clar i acabat mate. Les 

parets de la sala i el passadís del sota-coberta aniran pintades amb el mateix 

tipus de pintura i acabat però de color blanc. Abans de donar les dues capes de 

pintura, es donarà una capa de pintura segelladora per a evitar una excessiva 

absorció del suport a pintar. 

 

5.8.1.2 Enrajolat 

 

Les parets del bany aniran enrajolades en tota la seva superfície amb rajola 

blanca d’acabat mate de la casa Roca amb mesures 31 cm d’alt x 61 cm 

d’ample amb junta de 3 mm. 

 

5.8.2 Paviments 

 

5.8.2.1 Planta primera 

 

Tota la superfície de la planta primera anirà pavimentada amb rajola de gres 

porcellànic de 60 x 60 cm. de color marró model Letonia de la casa Grespania. 

Aquesta rajola pesa 27 kg el metre quadrat i te una junta recomanada de 3 mm. 

El sòcol serà del mateix producte amb unes mides de 8 x 60 cm. 
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Per a col·locar les rajoles primer de tot s’executarà una primera filada mestra 

que passarà pel centre del passadís deixant el mateix espai a banda i banda. 

 

L’escala d’accés al sota-coberta tindrà el mateix paviment, amb les peces 

tallades a mida de les petges i les contrapetges. 

 

5.8.2.2 Sota-coberta 

 

El paviment de la sala i el replà del sota-coberta serà de parquet sintètic de 8 

mm d’espessor model Artens AC4 Roble de la casa Leroy Merlin. El sòcol serà 

de les mateixes característiques amb una altura de 8 cm. 
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El paviment del passadís del sota-coberta estarà format per una tarima de fusta 

contraxapada de color blanc clavada directament a les biguetes de fusta que 

suportaven l’antic cel ras de canyís. 

 

En la resta del sota-coberta es col·locaran les mateixes tarimes blanques sobre 

les biguetes de fusta, tal com s’indica als plànols, per poder accedir amb 

seguretat a les diferents zones de la planta. 

 

5.8.3 Cel rasos 

 

Com s’ha explicat anteriorment tot el cel ras de canyís de la planta primera 

s’enderroca i es substitueix per un nou cel ras de plaques de Pladur. Aquestes 

tindran un espessor de 13 mm, una amplada de 120 cm i una llargada de 260 

cm. Les plaques aniran fixades mitjançant cargols a una doble estructura 

horitzontal de guies d’acer galvanitzat. Aquestes guies estaran suspeses 

mitjançant uns tensors de plàstic fixats a les biguetes de fusta del sota-coberta 

o al forjat de nervometal (segons sigui el cas). 

 

Aquest sistema és de molt fàcil muntatge i ràpida execució. S’ha de tenir en 

compte de mantenir el paral·lelisme i distància entre guies per a poder seguir 

els punts marcats a les plaques a l’hora de fixar-les amb cargols a les guies. 
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Un cop muntada l’estructura es podrà col·locar l’aïllament tèrmic. Aquest cas es 

calcula mitjançant el Anex E, apartat E 1.3 del DB HE: Particions interiors en 

contacte amb espais no habitables, per lo qual se li aplicarà a la transmitància 

tèrmica del forjat sota coberta  un coeficient reductor de temperatura que 

s’obté de la taula E.7: 

 

U =  · b 

 

Per al càlcul de  es considera una resistència tèrmica del aire de 0,10 m²K/W 

ja que l’aire en les dues cares de la partició es considera com a interior. 

 

 

 

 

S’obté b de la taula E.7 Coeficient de reducció de temperatura, en funció de la 

posició de l’aïllament (en el nostre cas es situa en l’interior) i de la relació 

(Aiu/Aue) entre l’àrea de forjat Aiu, i la de coberta (Aue) 

 

Àrea de forjat: 94,92 m² 

Àrea de coberta: 106,2 m² 

 

Per tant el coeficient de reducció serà 0,94 
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S’opta per a col·locar un aïllament de 8 cm de gruix de fibra de vidre amb unes 

característiques de 0,041 W/m·K. Aquest sistema dóna un coeficient de 

transmissió tèrmica de 0,45 W/m²·K. Aplicant el coeficient de reducció dóna: 

 

U =  · b = 0,45 · 0,94 = 0,42 W/m²·K 

 

El límit per a cobertes en Zona D és de 0,49 W/m²·K, per tant compleix. 

 

 

Per últim es col·locaran les plaques de Pladur, col·locant cargols cada 20 cm 

(es poden seguir els punts marcats a les plaques). 

 

Abans de pintar es rejuntarà tot el sostre amb massilla fins que tota la 

superfície quedi perfectament llisa, sense cap desperfecte visible. Es donarà 

una primera capa de pintura segelladora i finalment dues capes de pintura 

plàstica de color blanc d’acabat mate. 

 

Aclariment: El cel ras sota el forjat de nervometal de la sala del sota-coberta no 

és necessari aïllar-lo ja que es tracta d’una partició entre dos espais habitables 

calefactats, però també s’hi ficarà el mateix aïllament per a reduir la transmissió 

acústica ja que en la sala del sota-coberta serà una sala de música i cinema. 
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5.9 Fusteries  

 

Totes les finestres i portes de la planta primera, com s’explica en l’apartat 

d’enderrocs,  s’eliminen. 

 

5.9.1 Finestres 

 

Es col·locaran noves finestres, amb mides especificades als plànols de fusteria, 

de perfilaria d’alumini i doble vidre amb ruptura de pont tèrmic. Aquest 

consisteix en evitar que la cara interior i exterior tinguin contacte entre si, 

intercalant en l’interior un mal conductor de la temperatura amb lo que es 

redueixen bastant les pèrdues. També s’utilitzarà un perfil separador de plàstic 

embotit en el propi perfil d’alumini, ja que l’alumini es un excel·lent conductor de 

la temperatura. 

 

Els avantatges d’utilitzar la ruptura de pont tèrmic són les següents: 

 

- Economització de l’ús de l’energia 

- El vidre no es calenta. Encara que la finestra estigui suportant les altes 

temperatures de l’estiu, l’interior de la finestra gairebé no s’escalfarà 

gens i no entrarà el calor de fora. El mateix passa amb el fred de l’hivern. 

- S’elimina el fenomen de la condensació: amb temperatures exteriors 

molt baixes, i en l’interior hi ha humitat relativa alta es produeix 

condensació sobre els perfils interiors. Això és degut a que la 

temperatura del perfil interior està per sota del punt de rosada.  Amb la 

ruptura del pont tèrmic s’eleva la temperatura superficial interior amb lo 

que s’elimina l’aparició de la rosada. 

 

Per últim el fabricant haurà de garantir que les finestres compleixin la restricció 

de 3,5 W/m²·K de coeficient de transmissió tèrmica que el CTE DB HE imposa 

als vidres i marcs per a Zona D. 
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5.9.2 Portes 

 

Totes les portes seran abatibles excepte la porta d’accés a l’escala que 

comunica amb el sota-coberta que serà corredera. Les característiques són les 

següents: 

 

Color:    Roble 

Material de la fulla:   Taulell d’aglomerat rexapat 

Frontissa:   Acer inoxidable 

Batent:   7 cm 

Acabat:   Envernissat 

Composició interior:  Massissa 
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5.10   Instal·lacions 

 

5.10.1 Instal·lació d’evacuació i sanejament 

 

Com s’explica en l’apartat d’enderrocs, la xarxa de sanejament del bany és de 

tubs de plom. Per aquesta raó es decideix substituir-la per una nova xarxa de 

PVC. A més el canvi de situació dels equips del bany fa necessària aquesta 

nova xarxa. En quant al desguàs del rentavaixelles i la pica de la cuina també 

s’haurà de fer nou pel canvi de situació de la cuina i també serà de PVC. 

 

El dimensionat de la instal·lació es calcula segons l’establert en el DB HS en la 

secció 5 “Evacuació d’aigües”. 

 

En la taula 4.1 es calcula el diàmetre de les derivacions individuals. 

Tenint en compte que l’ús és privat: 

 

Lavabo:  32 mm (1 UD)  Pica:   40 mm (3 UD) 

Dutxa:  40 mm (2 UD)  Rentavaixelles: 40 mm (3 UD) 

Inodor:  100 mm (4 UD) 

Bidet:   32 mm (2 UD) 
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El següent càlcul és el del diàmetre de les derivacions i es troba en la taula 4.3: 

 

Disposem d’una pendent del 2 %. Per la cuina les derivacions seran de 50 mm i 

per als banys 100 mm (limitació per la mida de la derivació individual de 

l’inodor). 

 

La taula 4.4 ens indica el diàmetre de les baixants de les aigües residuals: 

 

 La planta primera consta d’una sola baixant que recollirà tant les derivacions 

de la cuina com del bany. Amb un total de 15 UD i per a una altura de fins a 3 

plantes ens dóna un diàmetre de 63 mm, però seguint la restricció del diàmetre 

del inodor la baixant serà de 100 mm. Aquesta baixant ja existeix i el seu 

diàmetre és de 200 mm, amb lo qual compleix. 
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5.10.2 Instal·lació de climatització 

 

5.10.2.1 Calefacció 

 

S’opta per a instal·lar en la planta primera i la sala del sota coberta un sistema 

de climatització per bomba de calor amb la tecnologia inverter. El sistema 

inverter serveix per a regular el voltatge, la corrent i la freqüència de l’aparell. 

Un sistema de climatització convencional funciona repetint contínuament cicles 

d’encesa i apagada, que fan més curta la vida de les màquines i provoquen 

consums majors, mentre que amb aquesta tecnologia no requereix d’aquests 

cicles. Això ho aconsegueix variant la velocitat de rotació del seu compressor. 

Això permet entregar en tot moment i amb gran precisió la potència necessària 

per aconseguir el millor confort i garanteix una major eficiència energètica, 

estalviant fins a un 30 % el consum elèctric. Al variar la seva potència aquest 

sistema de climatització és capaç d’arribar a la temperatura ideal més 

ràpidament que un equip convencional, i quan ho aconsegueix s’ajusta la 

capacitat de tal forma que no produeix una fluctuació de temperatura apreciable 

per a les persones. Aquesta és de + - 0,5ºC, mentre que en un sistema 

convencional és de + - 2ºC. Això, a més d’assegurar un confort constant permet 

un funcionament més silenciós al evitar les enceses i apagades.  

 

Es decideix contactar amb una casa comercial per a que ens assessori amb el 

tipus de maquinaria a instal·lar en funció de les característiques i necessitats de 

l’habitatge. Finalment el sistema elegit és el següent: 

 

Sistema multisplit amb control individualitzat. Aquest permet climatitzar 

individualment cada estància, utilitzant fins a cinc unitats interiors connectades 

a una mateixa unitat exterior. A més aquestes unitats interiors poden ser 

diferents cada una (de paret, de conductes, de terra, etc, amb diferents 

capacitats) adaptant-se a la superfície i necessitat personal de cada estància. 

 

Unitats: 
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- 2 unitats exteriors Daikin model 4MXS80E, de 8 kW de refrigeració i 9,6 

kW de calefacció cadascun. Consum elèctric unitari: 2,5 kW. Voltatge 

220 V II. Capacitat de calefacció de fins a -15ºC de temperatura exterior. 

- 4 unitats interiors de conductes, model FBQ35C, per a connectar a una 

exterior i per a climatitzar menjador, sala d’estar, cuina i rebedor. 

- 3 unitats interiors de conductes, model FDBQ25B, per a connectar a la 

segona unitat exterior i per a climatitzar els tres dormidors. 

- 1 unitat interior consola de paret, model FTXS35G, per a connectar a la 

segona unitat exterior i per a climatitzar la sala de la planta superior. 

 

Conductes i reixes: 

- Panell de fibra de vidre Climaver Plus per a la construcció de conductes 

d’impulsió i retorn d’aire. 

- 8 reixes d’impulsió de 600x150 mm o equivalent, amb doble deflexió i 

regulació de cabal. 

- 2 xarxes de retorn de 600x150 mm o secció equivalent. 

- 8 circuits frigorífics entre les unitats exteriors i interiors, amb tuc de coure 

aïllat amb Armaflex. 

 

Les dues unitats exteriors aniran col·locades a la terrassa. Els conductes de les 

unitats interiors, tant d’impulsió com de retorn, discorreran pel sota-coberta tal i 

com s’indica als plànols. 

 

5.10.2.2 Ventilació 

 

Totes les estàncies de la planta primera i la sala del sota-coberta compten amb 

ventilació natural a través de les seves finestres. A més a més, la cuina 

disposarà d’un sistema addicional de ventilació amb extracció mecànica per als 

vapors i els contaminants de la cocció. Aquest serà un extractor connectat a un 

conducte d’extracció. En el bany també es col·locarà un aparell extractor amb 

conducte extractor sobre l’inodor.  
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5.10.3 Instal·lació elèctrica 

 

5.10.3.1 Descripció de la instal·lació existent 

 

L’escomesa aèria connecta la xarxa de distribució aèria amb la vivenda, 

arribant a la façana sud-oest. Aquesta baixa fins la caixa general de protecció 

(CGP) i d’aquí en surt la línia general d’alimentació (LGA) fins a la caixa dels 

comptadors (CPM) situada també en la façana sud-est a 1,7 metres d’altura. 

D’aquesta parteix una derivació individual cap a la sala de neteja de la planta 

baixa i una altra cap al rebost de la planta primera, on hi ha els quadres de 

comandament i protecció de la planta corresponent. 

 

5.10.3.2 Substitució de la instal·lació actual de planta primera 

 

Com s’explica en l’apartat d’enderrocs la instal·lació elèctrica existent en la 

planta primera està feta amb cables de fils de roba i s’ha d’eliminar, al igual que 

el quadre de comandament i protecció. 

 

Per a realitzar la nova instal·lació es pujarà una derivació individual des de la 

sala de neteja de la planta baixa, fins al passadís del sota-coberta on estarà el 

nou quadre de comandament i protecció de la planta primera i el sota-coberta. 

Actualment la vivenda consta d’alimentació monofàsica a 230 V i un grau 

d’electrificació bàsic amb una potència contractada de 6,6 kW, però el fet de 

preveure la instal·lació d’un sistema elèctric de calefacció i aire acondicionat en 

la planta primera fa que s’hagi de pujar el grau d’electrificació a elevat amb la 

corresponent potència mínima de 9,2 kW. 

 

Per tant el nou quadre de comandament i protecció de la planta primera haurà 

de constar dels següents elements: 
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- Interruptor de control de potencia (ICP): Controla que no gastem més 

potència de la que tenim contractada. Salta quant la sobrepassem. 

 

- Interruptor general automàtic (IGA) d’intensitat mínima de 40 A 

(electrificació elevada): És l’encarregat de protegir de sobrecàrregues i 

curtcircuits la instal·lació completa de la planta. Aquest element és de 

recent incorporació al quadre de comandament i protecció, per lo que és 

habitual que molts no el tinguin instal·lat. 

 

- Varis interruptors diferencials (ID) amb sensibilitat de 30 mA màxim. (un 

per cada cinc circuits): Serveix per a desconnectar la instal·lació 

elèctrica de forma ràpida quant existeix una fuga a terra, protegint a les 

persones contra els contactes a les descàrregues elèctriques. 

 

- Petits interruptors automàtics (PIAs): Substitueixen als antics fusibles de 

les cases. Protegeixen dels incidents produïts per curtcircuits i 

sobrecàrregues en cada un dels circuits interiors (il·luminació, calefacció, 

electrodomèstics, etc.) El número d’aquests PIAs serà igual al nombre 

de circuits que hagi dins la vivenda. 

 

Circuits que s’instal·laran i les seves característiques (tot i que l’electrificació 

elevada preveu fins a 9 circuits més els  5 de la bàsica, sol s’instal·laran els que 

necessiti la vivenda, en el nostre cas els 5 de la bàsica més l’aire acondicionat): 

 

- Circuit 1: Punts d’il·luminació (màx 30) 

o PIA = 10 A 

o Secció conductors: 1,5 mm² 

o Diàmetre tub protector: 16 mm 

o Potència per presa: 200 W 

 

- Circuit 2: Presa de corrent d’ús general i nevera (màx 20) 

o PIA = 16 A 
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o Secció conductors: 2,5 mm² 

o Diàmetre tub protector: 20 mm 

o Potència per presa: 3450 W 

 

- Circuit 3: Cuina i forn (màx 2) 

o PIA = 25 A 

o Secció conductors: 6 mm² 

o Diàmetre tub protector: 25 mm 

o Potència per presa: 5400 W 

 

- Circuit 4: Rentadora, rentaplats i termo elèctric (màx 3) 

o PIA = 20 A 

o Secció conductors: 4 mm² de línia principal i 2,5 mm² de 

derivacions a preses. 

o Diàmetre del tub protector: 20 mm 

o Potència per presa: 3450 W 

 

- Circuit 5: Presa de corrent de bany i preses auxiliars de cuina (màx 6) 

o PIA = 16 A 

o Secció conductors: 2,5 mm² 

o Diàmetre tub protector: 20 mm 

o Potència per presa 3450 W 

 

- Circuit 9: Aire acondicionat (en el nostre cas sistema de climatització) 

o PIA = 25 A 

o Secció conductors: 6 mm² 

o Diàmetre tub protector: 25 mm 

o Potència màxima del circuit: 5750 W 

 

5.10.3.3 Prescripcions del nou circuit: 

 

- Tots els circuits inclouran el conductor de protecció de presa de terra. 
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- Els conductors utilitzats, tres fases i un neutre, seran de coure, unipolars 

i aïllats amb una tensió assignada de 450/750 V com a mínim. El color 

dels conductors serà negre, marró i gris per a les fases, blau per al 

neutre i groc-verd pel conductor de protecció. 

- La secció dels cables haurà de ser uniforme en tot el seu recorregut, 

sense empalmes, exceptuant les derivacions realitzades en l’interior de 

caixes per a alimentació de centralitzacions de comptadors. 

- Les derivacions individuals passaran per llocs de fàcil accés per a poder 

arribar a elles per a manipular-les en cas d’averia. 

- Mai es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions per simple 

retorçament  o enrotllament entre si dels conductors, sino que haurà de 

realitzar-se sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o 

constituint blocs o regletes de connexió. Sempre s’hauran de realitzar en 

l’interior de caixes d’entroncament o derivació. 

- En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altre no 

elèctriques, es disposaran de forma que entre les superfícies exteriors 

de ambdues es mantingui una distància mínima de 3 cm. En cas de 

proximitat amb conductors de calefacció, d’aire calent, vapor o fum, les 

canalitzacions elèctriques s’establiran de forma que no puguin arribar a 

tenir una temperatura perillosa, per conseqüent es mantindran 

separades per una distància prudencial. 

- Les canalitzacions elèctriques no es situaran per sota d’altres 

canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions, tals com les 

conduccions de vapor, aigua, gas, etc., a menys que es prenguin les 

mesures oportunes per a protegir les canalitzacions elèctriques contra 

els efectes de les condensacions. 

- Les cobertes, tapes, comandaments i polsadors de maniobra d’aparells 

tals com mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc., instal·lats en 

cuines, banys, i en general en llocs humits o mullats, seran de material 

aïllant. 

- Els conductors aniran per dins de tubs corrugats aïllants i no 

propagadors de la flama per a contenir i protegir els conductors. El 

diàmetre mínim d’aquests anirà en funció del nombre i secció dels 
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conductors a conduir i s’obté de les taules indicades en la norma ITC-

BT-21 per a canalitzacions aèries o tubs al aire, ja que els tubs passaran 

per sobre del cel-ras de Pladur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Els tubs s’uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva 

classe que assegurin la continuïtat de la protecció que proporciona als 

conductors. 

- Les corbes practicables en els tubs seran continues i no originaran 

reduccions de secció inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a 

cada classe de tub seran els especificats conforme a la norma UNE-EN 

corresponent. 

- S’haurà de comprovar que sigui possible la fàcil introducció i retirada 

dels conductors en els tubs després de col·locar-los i fixar-los, disposant 

els registres que es considerin convenients. El nombre de corbes en 

angle situades entre dos registres consecutius no serà superior a 3. 

Normalment els conductors s’allotjaran en els tubs després d’haver 

col·locat aquests. 



Udl – Eps – Enginyeria de l’Edificació Treball final de grau  
 

151 
 

- Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i 

retirada dels conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes 

d’entroncament o derivació. 

- Les connexions entre conductors es realitzaran en l’interior de caixes 

apropiades de material aïllant i no propagador de la flama. Si són 

metàl·liques estaran protegides contra la corrosió. Les dimensions 

d’aquestes caixes seran tals que permetran allotjar àmpliament tots els 

conductors que hauran de contenir. La seva profunditat serà al menys 

igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un mínim 

de 40 mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. 

- Quant els tubs es col·loquin superficialment, es tindrà en compte les 

següents prescripcions: 

o Els tubs es fixaran a parets o sostres per mitjà de brides o 

abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. 

La distància entre aquestes serà, com a màxim, de 50 cm. Es 

disposaran fixacions d’una i altre part en els canvis de direcció, en 

els empalmes i en la proximitat immediata d’entrades en caixes o 

aparells. 

o Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la que 

s’instal·len, corbant-se o utilitzant els accessoris necessaris. 

o En alineacions rectes, les desviacions de l’eix del tub respecte la 

línia que uneix els punts extrems no serà superior al 2%. 

o Es convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una 

altura mínima de 2,5 metres sobre el terra, amb objecte de 

protegir-los contra possibles danys mecànics. 
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5.10.4 Instal·lació de fontaneria 

 

5.10.4.1 Descripció instal·lació existent 

 

Una escomesa parteix de la xarxa de distribució del poble fins a la vorera de la 

façana Sud-Oest on es troba l’arquet amb una clau de pas i el comptador. Des 

d’aquí parteix la canonada d’alimentació de les dues plantes (veure plànols). 

 

En la planta baixa les canonades són de ferro i transcorren entre el trasdossat 

ceràmic de la façana Sud-Est, servin al bany, la cuina i la sala de neteja. 

 

En la planta primera les canonades són de plom i s’han de substituir totes. La 

xarxa de distribució puja per la paret mitjanera entre la vivenda i la fàbrica fins 

al sota coberta i d’allí dóna servei al bany i a la cuina actuals. 

 

5.10.4.2 Descripció nova instal·lació 

 

La nova instal·lació de planta primera serà de tubs de coure. Aquesta 

començarà amb la derivació individual, que anirà a buscar la xarxa de 

distribució que puja per la mitgera i transcorrerà, tal i com s’indica als plànols, 

horitzontalment pel sota-coberta. D’aquesta derivació o d’alguna de les seves 

ramificacions arrancaran les canonades verticals descendents fins als aparells. 

Aquestes baixaran entre les plaques de Pladur que formen els trasdossats o els 

envans de planta primera. 

 

Les unions dels tubs entre si i d’aquests amb la resta d’accessoris es farà 

d’acord amb els materials en contacte i de manera que l’execució de les 

operacions es dugui a terme de forma que no es provoquin pèrdues 

d’estanqueïtat en les unions. En aquells casos en que no és possible la 

soldadura amb garanties d’estanqueïtat utilitzarem unions roscades, sent 

sempre la rosca cònica i les juntes segellades amb teflón degudament 

homologat, assegurant la total estanqueïtat de la instal·lació. 
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Les canonades per tot el seu recorregut aniran subjectes per suports, murs o 

sostres, de tal forma que s’asseguri l’alineació i estabilitat de la mateixa podent 

permetre la deformació d’aquesta deguda a cops d’ariet i canvis de temperatura, 

amb lo qual dites subjeccions tindran una folgança que permeti la dilatació i la 

contracció de la canonada. En aquells llocs on els tubs poguessin estar 

exposats a xocs aniran protegits per una beina de material resistent. 

 

En tota la instal·lació s’utilitzarà el coure i els empalmes aniran amb ràcords i 

soldadura. 

 

Els materials utilitzats en canonades i aixeteria de les instal·lacions interiors 

hauran de ser capaços, de forma general i com a mínim per a una pressió de 

treball de 15 kg. / cm² en previsió de la resistència necessària per a suportar la 

de servei i els cops d’ariet provocats pel tancament d’aixetes. Hauran de ser 

resistents a la corrosió i totalment estables amb el temps en les seves 

propietats físiques (resistència, rugositat, etc.) Tampoc hauran d’alterar ninguna 

de les característiques de l’aigua (sabor, olor, potabilitat, etc.). 

 

Les claus utilitzades hauran de ser de bona qualitat i no produir pèrdues de 

pressió excessives quant es trobin totalment obertes. 

 

Els tubs hauran d’anar marcats pel fabricant a intervals regulars no superiors a 

50 cm amb la resistència UNE 37-141-76, diàmetre exterior nominal i espessor. 

L’espessor de paret haurà de ser l’adequat per a resistir la pressió mínima de 

treball de 15 kg / cm². 

 

Els diàmetres de les canonades d’aigua freda serà de 20 mm per la derivació 

individual i de 12 mm per a totes les derivacions dels aparells. 

 

5.10.4.3 Instal·lació d’aigua calenta sanitària (ACS) 

 

Segons el RITE, l’ACS ha de complir els següents punts: 
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- Els punts de consum d’una vivenda estaran en les cambres humides. 

- La temperatura de producció de A.C.S. és de 58ºC. 

- La temperatura de distribució a la sortida del calentador ha de ser de 

50ºC. 

- La temperatura d’utilització en lavabos i dutxes serà de 37 a 40ºC. 

 

Per a escalfar l’aigua s’utilitzarà un escalfador elèctric per acumulació de 80 l 

de capacitat. S’aprofitarà el que ja havia en la instal·lació actual, ja que ha estat 

suficient per a atendre les necessitats d’aigua calenta de 2 persones, que és el 

mateix nombre que ocuparà la planta primera durant el dia a dia. A més 

existeixen taules simplificades per al càlcul de la capacitat de l’acumulador que 

consideren 150 l de consum per dia i persona i una relació de 1/5 entre la 

capacitat d’emmagatzematge del acumulador i el consum diari. Per tant seguint 

aquests càlculs per a 2 persones la capacitat de l’acumulador seria de 60 l. 

Amb aquesta dada i la de l’experiència que té el propietària amb l’acumulador 

fa que s’estigui segur de la capacitat de l’aparell. Aquest és un model Serie M 

de la marca Idropi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots els tubs d’aigua calenta aniran aïllats amb coquilles d’espuma de cautxú 

sintètic per a evitar al màxim la pèrdua de calor de l’aigua.  
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6 ANNEXES 
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6.1 Càlcul de les condensacions 

 

S’utilitzarà l’opció simplificada del CTE DB-HE. Segons aquest document, per a 

rehabilitacions els criteris d’aquesta opció s’aplicaran als nous tancaments. 

 

Per a cada nou tancament es comprovarà que la transmitància tèrmica dels 

tancaments i particions interiors que formen l’envolupant tèrmica sigui inferior al 

valor màxim indicat en la taula 2.1. En edificis de vivenda, la  limitació de la 

transmitància  tèrmica de les particions interiors que separen les unitats d’ús 

amb les zones comuns de l’edifici serà de 1,2 W/m²K. 

 

Si no es supera els límits de la taula 2.1 es compleixen les condensacions 

superficials. En quant a les condensacions intersticials, s’ha d’anar als mètodes 

de l’annex G del CTE DB-HE 1. Per a verificar si compleix s’utilitzaran unes 

fulles de càlcul de la casa Ursa que segueixen les directrius de la norma EN 

13788. 
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6.1.1 Trasdossat de les parets de càrrega de la cai xa d’escala 

 

Segons la taula 2.1 les particions interiors que separen les unitats d’ús amb les 

zones comuns de l’edifici el coeficient de transmissió tèrmica no serà major de 

1,2 W/m²K, per tant l’aïllament compleix per a les condensacions superficials. 

En quant a les condensacions intersticials, el següent gràfic ens mostra que no 

existeixen i per tant també compleix. 
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6.1.2 Trasdossat de parets de càrrega de façana 

 

Segons la taula 2.1 en murs de façana en Zona D el coeficient de transmissió 

tèrmica no serà major de 0,86 W/m²K, per tant l’aïllament compleix per a les 

condensacions superficials. En quant a les condensacions intersticials, el 

següent gràfic ens mostra que no existeixen i per tant també compleix. 
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6.1.3 Coberta de la sala del sota-coberta 

 

Segons la taula 2.1 en cobertes en Zona D el coeficient de transmissió tèrmica 

no serà major de 0,49 W/m²K, per tant l’aïllament compleix per a les 

condensacions superficials. En quant a les condensacions intersticials, el 

següent gràfic ens mostra que no existeixen i per tant també compleix. 
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6.1.4 Cel ras de la planta primera 

 

Segons la taula 2.1 les particions interiors que separen les unitats d’ús amb les 

zones comuns de l’edifici el coeficient de transmissió tèrmica no serà major de 

1,2 W/m²K, per tant l’aïllament compleix per a les condensacions superficials. 

En quant a les condensacions intersticials, el següent gràfic ens mostra que no 

existeixen i per tant també compleix. 
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6.2 Recull fotogràfic de les obres de reforma 

 

En aquest apartat s’inclou un recull fotogràfic de les obres que s’han fet en la 

vivenda fins al moment de l’entrega del treball i les imatges s’agruparan per 

partides i/o sistemes constructius. 

 

6.2.1 Enderroc d’envans, cel ras de canyís i biguet es de fusta 
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6.2.2 Enderroc d’un tram de paret de càrrega interi or 

 

Es busca el pilar o paret de càrrega de totxo massís que rebrà les càrregues 

dels pilars. 

 

Es creen uns daus de formigó per rebre els pilars (amb platina soldada en la 

base). 

 

Es col·loca la jàssera d’un dels cantons. 
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Es passen les biguetes HEB100 obrint petits orificis en la paret de càrrega. 

 

Es crea un dau de formigó en el lloc on la segona jàssera recolza en un dels 

seus extrems sobre una paret de càrrega i posteriorment es col·loca la jàssera. 

 

 

Un cop treta la paret es van aprofitar 

els mateixos totxos massissos per a 

suportar possibles despreniments de 

materials en la base de la paret de 

càrrega afectada. 
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6.2.3 Creació del forjat de la sala del sota-cobert a 

 

Obertures en parets de càrrega i creació de daus de formigó per a rebre les 

bigues del forjat. 

 

 

 

Bigues i biguetes del forjat col·locades (en la imatge falta soldar els punts de 

recolzament de les biguetes amb les bigues). 
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Col·locació del nervometal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formigonat del forjat. 
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6.2.4 Obertura en paret de càrrega per a una porta 
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6.2.5 Reforç del forjat de planta primera 

 

Un cop extretes les dues capes del paviment (gres i mosaic) és col·loquen els 

claus que ajudaran a col·laborar les bigues de fusta amb la capa de compressió. 

 

Col·locació de la malla electrosoldada i els rodons que entren en les parets de 

càrrega. 

 

Execució de reglades i formigonat de la capa de compressió. 
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6.2.6 Execució de l’escala per accedir al sota-cobe rta 

 

Execució dels tres primers esgraons. 

 

Recolzament superior i inferior de les bigues de l’estructura de l’escala. 

 

Encadellat ceràmic que fa la funció d’encofrat i d’alleugeridor de l’estructura. 
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Formigonat de l’estructura. 

 

Formació d’esgraons amb blocs ceràmics. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Udl – Eps – Enginyeria de l’Edificació Treball final de grau  
 

170 
 

6.2.7 Sala del sota coberta 

 

 

Aïllament de la coberta i les parets i execució de la perfileria dels envans. 

 

Perfileria del trasdossat de la façana i tancament amb plaques de Pladur. 

 

Obertura en mur de càrrega per accedir a l’espai 

perdut entre façana i envà. 
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Tancament total de parets i entrebigat de coberta amb plaques de Pladur, 

col·locació de finestra i pintat de les plaques amb pintura selladora. 

 

Parquet sintètic col·locat. 
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6.2.8 Trasdossat de parets de façana de planta prim era 

 

 

Col·locació de poliestirè extruït, perfils del trasdossat de Pladur, fibra de vidre i 

per últim les plaques de Pladur 
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6.2.9 Execució del banys 

 

 

Execució dels envans. 

 

Instal·lacions d’aigua i tancament dels envans amb Pladur. 
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Revestiment de les parets amb rajola blanca. 
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6.2.10 Obertura de finestra en façana 

 

 

Col·locació de biga recolzada sobre pilar metal·lic i d’obra respectivament. 

 

 

 

 

 

Es puja un mur sobre la biga fins a trobar les bigues de fusta de la coberta. 

 

Obertura del i col·locació del dintell metàl·lic. 
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6.2.11 Instal·lació elèctrica 
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6.2.12 Cel ras de planta primera 

 

 

Perfileria del cel ras. 

 

 

Col·locació de les plaques de Pladur. 
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6.2.13 Paviment de planta primera 

 

Col·locació de línia mestra. 

 

Protecció del paviment 

 

 

 

 

 

 

Col·locació del sòcol.  
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6.2.14 Obertura de finestres en façana Sud-Oest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·locació dels pre-marcs d’acer. 
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7 PLÀNOLS 

 

(Tots els plànols es troben en una carpeta adjunta) 
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ESTAT ACTUAL 

 

A01 - Situació 

A02 - Distribució i cotes Planta Baixa 

A03 - Distribució i cotes Planta Primera 

A04 - Distribució i cotes Planta Sota-Coberta 

A05 - Distribució i cotes Planta Coberta 

A06 - Façana Sud-Est 

A07 - Façana Sud-Oest 

A08 - Façana Nord-Oest 

A09 - Secció longitudinal A-A’ 

A10 - Secció transversal B-B’ 

A11 - Estructura Planta Primera 

A12 - Estructura Planta Sota-Coberta 

A13 - Estructura Planta Coberta 

 

ESTAT REFORMAT 

 

R01 - Distribució i cotes Planta Primera 

R02 - Distribució i cotes Planta Sota-Coberta 

R03 - Façana Sud-Est 

R04 - Façana Sud-Oest 

R05 - Façana Nord-Oest 

R06 - Secció longitudinal A-A’ 

R07 - Secció transversal B-B’ 

R08 - Estructura Planta Sota-Coberta ( 

R09 - Instal·lació elèctrica Planta primera 

R10 - Instal·lació elèctrica Planta Sota-Coberta 

R11 - Instal·lació de fontaneria Planta Primera 

R12 - Instal·lació de fontaneria Planta Sota-Coberta 

R13 - Instal·lació de sanejament Planta Primera 

R14 - Sistema de climatització Planta Primera 

R15 - Sistema de climatització Planta Sota-Coberta 
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8 CONCLUSIÓ 
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8.1 Conclusió 

 

La vivenda objecte del treball és al vivenda on jo visc amb la meva família. Això 

ha fet que la realització d’aquest treball sigui més especial. El fet de saber que 

el treball que he estat fent i totes les hores dedicades han servit no només per 

a realitzar el treball final de grau sinó també per a tirar endavant un projecte 

familiar per a millorar la nostra vivenda fa que la motivació sigui més gran, però 

al mateix temps també comporta un plus d’exigència a l’hora de prendre totes 

les decisions ja que aquestes s’estan duen i es duran a terme a la realitat. 

 

Potser el més interessant del treball hagi estat el procés de disseny de la 

reforma de la planta primera i el sota-coberta, valorant totes les possibilitats 

que donava una intervenció senzilla, ja que s’ha intentat tocar el mínim possible 

l’estructura. En aquest sentit s’ha jugat amb la possibilitat d’enderrocar els 

antics envans de la planta primera i crear-n’hi de nous per a canviar la 

distribució actual, “tocant” només una paret de càrrega per tal de poder crear 

un gran espai que fes les funcions de cuina, menjador i sala d’estar. En quant 

al sota coberta, s’ha decidit aprofitar només una petita part per a fer-la 

habitable, ja que la resta suposaria tocar molt l’estructura i per les necessitats 

de la família ja ha estat suficient.  

 

La part més complicada per a mi ha estat sens dubte l’estudi de les causes que 

han originat les esquerdes en façana. Hi ha mols factors que poden influir-hi i 

sempre és difícil dictaminar-ne amb total seguretat les causes.  

 

Un altre “handicap” ha sigut la falta de dades. Al ser una vivenda antiga es 

desconeixen les característiques d’alguns materials, com poden ser la 

resistència de les bigues de fusta o del morter de les parets de càrrega, entre 

d’altres. Al tractar-se d’un treball acadèmic el que s’ha fet és suposar el valor 

en base a les característiques que es sap que poden tenir aquests materials, 

intentant anar sempre del costat de la seguretat. 
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Per últim afegir que realitzant aquest treball he pogut aplicar bona part de les 

coses que he pogut aprendre durant la carrera, però també m’ha servit per 

adonar-me de la quantitat d’aspectes que poden estar involucrats en un procés 

de rehabilitació i/o reforma d’una vivenda i que desconec per una barreja 

d’inexperiència  i falta de formació. 
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9.5 Recursos informàtics 

 

- Microsoft Excel 

- Microsoft Word 

- Autocad 2010 

- PDF Creator 

- CYPE 

- Google Chrome 

- Reproductor d’imatges de Windows 
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