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Avui, la rehabilitació ja no és una activitat residual
dins I'ambit de la Construcció. Més que extrapolar
solucions d'obra nava, calen tecniques i solucions
específiques, adaptades a les naves exigencies.

El Ilibre de Construcció dirigit a la rehabilitació
encara no s'ha escrit i és possible que no
s'escrigui mentre el panorama continuOi tan poc
definit: ja no es tracta de trabar la solució, més
económica o més adient des del punt de vista
funcional o formal, d'un problema de nava
construcció, prescindint de tata I'experiencia
d'abans; cal, a més, coneixer molt bé el
funcionament de I'edifici que es vol rehabilitar i
imaginar naves solucions que, considerant
tecniques actuals, respectin els procediments
tecnics antics i, sob retot , que no mixtifiquin ni
empitjorin, el funcionament de I'objecte
«rehabilitat».

Aquestes fitxes s'han realitzat pensant que podien
servir d'ajuda en aquesta tasca. Les solucions
proposades pretenen d'ésser una documentació
on inspirar-se pero, en cada cas, han de passar
per un sever sedas per veure si són adequades a
I'obra que les ha de rebre.

.



Protecció contra el foc

Descripció de les anomalies.

Les jasseres de ferro no estan protegides.

Motius

Canvi de normativa i necessitat d'obtenir una
determinada resistencia al foc a causa d'un canvi
d'ús del local.

Descripció del metode.

a) Neteja prévia de la superfície de la jássera.
Protecció de material ai'llant. homologat fins a
corregir un gruix d'l a 4 cm en funció de la RF
que es vulgui donar.

b) Neteja previa de la superfIcie de la jassera.
Col'locació de xarxa metal-lica recobrint totes les
cares i ajes de la jassera.
Recobriment amb morter de ciment o de guix
amb vermiculita o perlita fins a aconseguir la RF
que es vulgui donar.

Costo

El preu aproximat és de:
a) 3.000,- PTA/m2 per RF 180

1.200,- PTA/m2 per RF 60 (1984)

b) 1.800,- a 2.000,- PTA/m2 per RF 180
800 a 1.000,- PTA/m2 per RF 60

Comentaris.

En Gas d'utilitzar el metode a) mitjancant un
procediment homologat, pot rebaixar-se el gruix de
recobriment. Així per a aconseguir RF 180 amb 4
cm és suficient. Si el producte no és homologat cal
un gruix de 7 cm, segons la Normativa.
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Protecció contra el foco

Descripció de les anomalies.

Els pilars d'acer o de fosa no estan protegits.

Motius.

Canvi de normativa i necessitat d'obtenir una més
gran protecció contra el foc de ¡'escritura metaHica.

Descripció del metode.

a) Neteja previa de la superfície del pilar.
Projecci6 de material ai'llant homologat fins a
aconseguir un gruix d'1 a 4 cm en funció de la
RF que es vulgui donar.

b) Revestiment del pilar amb plaques de gruix de
4cm RF = 120. Les unions es faran per testa.

c) Revestiments amb ceramica (totxana o maó).
AconseglJir un RF variable entre RF 120 i Rf 180.

Costo

El preu aproximat és de:
a) 3.000,-PTA/m2 per RF 180

1.200,- PTA/m2 per 60

900,-PTA/m2,b)

800,-a 1.000,-PTA/m2 (1984).c)

Comentaris.

En cas d'utilitzar el metode a) mitjan~ant un
procediment homologat, pot rebaixar-se el gruix de
recobriment. Aixi per a aconseguir RF 180 amb 4
cm és suficient. Si el producte no és homologat cal
un gruix de 7 cm.

12



Protecció contra el foco

Descripció de les anomalies.

Les biguetes de ferro que formen el sostre no
estan protegides.

Motius.

Canvi de normativa de protecció contra incendis i
necessitat d'obtenir una determinada resistencia al
foco Canvi d'ús de ¡'edificio necessitat d'augmentar
la RF del forjat.

Descripció del metode.

a) Neteja prévia de la superfície del sastre,
Projecci6 de material a'illant de tal manera que el
gruix de la bigueta sigui el necessari per complir
el RF que determini la Norma i la resta tingui un
gruix mínim de 0,5 cm,

b) Revestiment a base de morter a'illant prévia
col.locació d'una tableta metal-lica,
Col-locació del morter a'illant de gruixos variables
en funció de la RF que es vulgui obtenir,

Costo

El preu aproximat és de:
a) 2.500,- PTA/RF 180

1.000,- PTA/RF 60

b) 2.800,-
800,-

PTA/RF 180PTA/RF 
60 (1984)

Comentaris

En cas d'utilitzar el metode a) mitjan~ant un
procediment homologat. pot rebaixar-se el gruix de
recobriment. .Així es pot aconseguir un RF 180 amb
4 cm de gruix. Si el producte no és homologat cal
un gruix de 7 cm, segons la normativa.

13



Protecció contra el foco

Descripció de les anomalies.

Manca de protecció contra el foc de les portes
existents per separar sectors diferents en cas
d'incendi.

Motius.

Existencia d'una nava normativa i necessitat de
protegir i separar diversos sectors d'un edifici en
cas d'incendi.

Descripció del metode.

L

~
b

c.
1)

t

~-'¡O!

Desmuntar la porta existent.
Refor9ar el contorn de la porta amb morter de
ciment.
Co¡'¡ocar un marc d'acer de 2mm o galvanitzat amb
6 potes d'ancoratge com a mínimo
Porta d'acer amb ai"llament mineral. junts estancs
amb elevat coeficient de dilatació.
RF total =60 minuts.

M

.800

130 ~

'1'Joz~

~ 8.ró

8/0 Cf/t)

~o elfo

JQJCosto

/010 I 2080 I
El preu per a una porta de 800 x 2.025 mm osciHaentre 

50.000,-i 60.000,- PTA. (1.983)

I~

Comentaris

La porta pot equipar-se amb accessoris opcionals,
com és ara, una tanca antipanic, sensorsautomatics, 

etc.

14
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Protecció acústica.

Descripció de les anomalies.

Excés de soroll a ¡'interior deis locals d'un habitatge
degut al nivell d'emissió sonora del local o habitatge

contiguo

(- -j

'f~ 

J.c. tot~~a..

rMotius.
~
\\<31

~)

d<"

C1

~D-

Manca d'ai'llament del parament de separació entre
dos locals vei'ns.
Punts de feble ai'llament del parament de separacióentre 

dos locals vei'ns.
Punts de feble ai'llament a la unió entre parets isastres.

Ac.TIJII.L-

.,
SE.(.c.IO

~¡,e.QoIW\(M t

Descripció del metode.

;' 

UA:..tó j(. ~

.cit;. ~ Q. 5" '-'

..~

¿<..

En primer Iloc es procedira a fer la unió entre el
parament i els sastres superior i inferior amb morter
de ciment o bé. a segellar-los amb un material

plastic.
Col-locació de suports per fixar el parament de

reforc;:.
Parament del reforc;: format per 3-5 cm de fibra
mineral i un acabat de planxa de guix. fibrociment o
aglomerat amb un pes total no inferior a 20 kg/m2. .sr"ció' í'...Ot'o$.A~ ~

-~~4. Jc llaA;'~t ~e t¡ -ÁO d6.Costo

PTA/m2, (1984)El preu aproximat és de 3.000,-

Comentaris

S'ha de tenir en compte la possible existencia d'una
porta en el paramento En aquest cas cal procedir
previament a millorar el seu ai'llament si cal es
podra canviar per una altra de més pes i junts
estancs per tal d'evitar un pont acústico

15
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Protecció acústica

Descripció de les anomalies.

Excés de soroll a I'interior de local s degut al nivelld'emissió 
sonora del local o habitatge superior

(sorolls aeris -veu, música, etc.).

Motius

Manca d'ai'llament acústic del sorol! transmes
aeriament a causa de la poca resistencia acústica
que presenta el sastre de separació.
Poc pes o densitat del sastre.
Punts de debilitament en el sastre (revoltons, etc.
Manca de cambres absorvents (cels rasos

penjantsJ.

Descripció del metode.

El metode que es presenta vol ser el méselemental, 
considerant que el sastre no pot

suportar carregues excessives.
Col-locaci6 d'un cel ras o plaf6 estaric a una
distancia no inferior a 25 cm del sastre, per tal de
formar una cambra absorvent mitjan~ant una manta
de fibra mineral de 5 cm de gruix.
El conjunt es penjara del sastre amb elementselastics, 

per no transmetre les vibracions sonores.

Gast

El preu aproximat és de 2.500,-

PTA.

Comentaris

Si les característiques del sostre permeten col-locar
una Ilosa de formig6 de 10 cm, a la part superior
del sostre, la millora d'ai'lIament pot ser de 15 a 20
dBA.

16



Protecció acústica.

Descripció de les anomalies.

Sorolls bruscos a I'interlor del local inferiordegutsals 
cops produi'ts al terra del local, taller, o habitatgesuperior.

Motius.

Manca d'ai'llament contra els cops.
Excessiva transmissió de les vibracions a causa dela 

poca massa inerta del sastre.
Unió massa rígida deis elements del sostre que
facilita la transmissió dels sorolls d'impacte.

Descirpció del metode.

A. 

Aixecar i netejar el paviment existent fins a
trabar la xapa de compressió o les bigues.
Col.locació d'unes plaques o de plafons de
material amortidor (elastic), doblegar-les uns 5
cm al voltant del perímetre.
Col-locació d'una xapa anivelladora de mortero
Paviment que no arribi a tocar les parets
perimetrals per tal de no transmetre les
vibracions amb una unió rígida.

:~~~2~::~§ @

B. Col'locació d'un revestiment superficial sobre el
paviment existent:
Revestimenttextil.
Revestiment plastic.
Revestiment de parquet flotant.

Costo

El preu oscil-la entre 1.500,-
segons el tipus, (1984).

5.000,- PTA

Comentaris

La solució apuntada a la fitxa sobre aillament de
sorolls aeris en els sastres també fa disminuir la
transmissió deis sorolls d'impacte.

""7

po.VIlW\wt
)( 0.'4. ~'\Ic.( I~~:~.~~~!~~.~ J

c..po.. e.la..t.Go. J r':~~
XApo.. Joc. ~f~l'ó'
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Protecció acústica.

Descripció de les anomalies.

Excés de soroll a ¡'interior deis habitatges, degut a
les vies urbanes (>45 dBA).

Motius

Manca d'ai'llament a la finestra o porta vidriera que
dóna a la facana a causa de:
Junts oberts entre el bastiment i el batents de la
finestra.
Junts oberts entre el vidre i el marc de la finestra.

ClAillGIVVI(lV't tle

.¿o/~ cl~.

Descripció del metode.

Comprovació deis ponts acústics que apareixen en
els junts.

Neteja deIs junts.

Col'locació deis elements elastics estancs que
sempre han de ser dobles.

¿-r..

Cost

El preu ascil'la entre 150,-
tipus (1984).

300,- PTA/m segons

a¡ 11 QIW\ tJW\t J.e.

~~/~o a~,Comentaris

La millora acústica és variable, pero es pot donar
com a valor mitja un guany d'a"illament entre 7 i 10
dBA.
Es consideren finestres de fusta. Les metal-liques
admetran solucions variables segons el tipus de
secció.

18



Protecció acústica.

Descripció de les anomalies.

Excés de soroll a J'interior deis habitatges degut a
les vies urbanes (>50 dBA).
Vibració deis vidres a causa del transit denso.

Motius

Manca d'ai'llament de la finestra o porta.
Vid res massa prims (3 mm).
Junts oberts entre vidre i fusta o entre les fulles
els bastiments.

Descripció del metode. E xt-CAA.'~

rf~ ~
!

a) Canviar el vidre de 3 mm por un altre de 8/10
mm.
El canvi pot ser facil si el galze permet la
col-locació del vidre de 10 mm. En cas contrari
cal ampliar el galleo En qualsevol cas cal vigilar
atentament la col-locació d'un bon rejuntat.

~~ 

?_--= ;.-::;:;:::;:'

~

b) Col.locar sobre la finestre existent. un petit marc
amb un vidre de 10 mm fixat al marc interior de
la finestra. Es procedira també a la col-locació del
segellat a tots els junts com esta explicat a la
fitxa corresponent.

~
~ M tw.'D'\.

A.x L \ Q-"\ CM t

Cost

El preu aproximat és de 4.500.-PTA/m2 (1984).

Comentaris

Les solucions proposades es refereixen a finestres
de fusta. En el cas de finestres metaNiques la
soluci6 presa s'haura d'adaptar a les mides del
galleo En tot cas sempre queda la possibilitat
d'afegir el vidre interior.

19



Protecció acústica.

Descripció de les anomalies.

Excés de soroll a I'interior >55 dBA degut a les vies
urbanes.
Vibracions de la fusteria i deis vidres.

Motius

Manca d'ai'llament de la finestra o porta.
Junts oberts entre els elements de la finestra.
Secció petita deis muntants i travessers de les
finestres.
Impossibilitat de canviar el vidre per un altre de
mes gruix 1-10 mm) o d'adaptar un marc amb un
vidre de 10 mm.
Fort soroll exterior (carrer o avinguda de molt
transit, camions, etc.)

Descripció del metode.

Es col-loca una nova finestra preferiblement
metal-lica tipus A-3 segons la NBE-CT -79. i el vidre
de 8/10 mm.

Es cololoquen els elements de segellat als junts de
la finestra primitiva i als junts deis vidres.

Cada 5 anys s'han de repassar el junts elastics deis
perfils metal.lics.

Cost

El preu aproximat és de 11.000,- PTA/m2 (1984).

Comentaris

Es pot realitzar el procés amb una segona finestra
de fusta adaptada a la tipologia deis brancals encara
que en aquest Gas el nivell d'ai'llament no es pot
fixar amb tanta seguretat per la manca
d'homologació de la finestra.
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Protecció termica

Descripció de les anomalies

Condensacions aterra i en els socols.
Sensaci6 de fred.
Estratificaci6 de la temperatura interior amb
sensaci6 de poc confort.
Florits dins deis mobles baixos i a sota de les
catifes.

Motius

Manca d'ai'llament termic.
Contacte del forjat amb I'exterior.Temperatures 

exteriors molt baixes.
Els caps de les biguetes esta en contacte amb
I'exterior i són causa de ponts termics estructurals.

r ..o1AKt.. k i'llluy r-'V~ Ja. ,~¿..J.
~ (tf.o~ ~ jf'6'ló' ! rttowtcs da. s.--
..~_. -A.' Á-C8

Descripció del metode.

a) Col-locaci6 de moqueta amb suport d'escuma:

Primer es col'locara una manta d'escuma de niló
d'un centímetre de gruix damunt de terra, ~~-~.~-.:::-:~:._- ..t..t

FO' ..t
~ ~

EAtC4&o",

..y (aio(.c.,.,e' k ..~t..
AO,",C "'~A.

Després s'instal-lara la moqueta de pel Ilarg.

b) Col-locacio de lIosetes de suro damunt de terra:

;.. .",'.. ',. o" .~

'_)At--~-
eAt~

~ Cot.~(.~ ck. ~lOS(tcs
ck SCiAD IIkc r~"'imtMt

S'han de col.locar les Ilosetes de suro enganxades a
terra amb cola d'impacte.

Després com a protecci6 del suro contra el desgast
es fa una acabat amb vernís de poliureta de quatre
a cinc capes.

Gost

PTA/m2000. 2.500,El preu ascil.la entre
(1984).

Comentaris

Aquestes solucions tener per objecte tenir una
superfíéie de terra més calenta
Si es vol aconseguir un bon ai'llament s'han de
col.locar un mínim de 2 cm de planxa a manta
ai'llant.
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Protecció termica.

Descripció de les anomalies.

Condensacions al sastre.
Acumulació de pols i taques d'humitat damunt de
les zones fredes degudes als ponts termics.
Sensaci6 de fred.

Motius

Manca d'ai'lIament termic.
Temperatures exteriors molt baixes a I'hivern o a
les nits.
Els caps de les biguetes estan en contacte amb
I'exterior i són causa de ponts termics estructurals.

Descripció del metode

a) Ai'llament del sostre (per sota):

Es col-locaran planxes o mantes ai'!lants entremig
de les biguetes d'un gruix de 2 a 5 cm clavades o

enganxades.

~.t.~~ tM+~ ~0Cc8
Un cop s'ha col'locat I'ai'llament es construira un cel
ras de planxes de guix amb barrera de vapor si el
local té molta humitat ambiental (cuines. banys).

Q¡ t laMI~tb) A'illament de golfes (per sobre):

Es col'locara una manta ai'llant de 5 a 10 cm de
gruix damunt de les Ilates de fusta o del sastre
tapant tots els possibles ponts termics.

Sost~

També es poden col.locar ai'llaments granulars o

planxes rígides.

o:.:ll..t (~~Q. d&o \
~v{Lc. .,. ~ ..5" ~

Cost
(.c..(JIa'I

Q¡j,~t ~ /)~t~
000,El preu del materia! aillant osciHa entre

1.500,- PTA/m2 (1984).

Comentaris

Es col'locara barrera de vapor quan el local tingui
una carrega latent per evaporaci6 d'aigua, com és
ara, les cuines i els banys.
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Protecció termica.

~GC

Descripció de les anomalies.

Condensacions al sastre.
Acumulació de pols, aparició de taques d'humitat
damunt de les zones fredes degudes als ponts
termics.
Condensacions a les cambres d'aire.
Sensació de fred sota la coberta.
Degoteig-d'aigua degut a les condensacions.
Sensació de calor sota la coberta a "estiu .

's os~t

~~ ~ 'OtOS

Motius

v~t.la.Ii,I{
Manca d'ai'llament termic.
Temperatures exteriors molt baixes a I'hivern o a
les nits.
Temperatures exteriors i assolellament molt fort
damunt de la coberta a I'estiu.

R i sc. Jt. (,o11~ÓRD

c.OI\!~TA i~c.Lj, P,1

Descripció del metode.

a) Coberta plana:

Co¡'¡ocació de planxes aillants d'un gruix de 5 cm.

Col-locació de lamina d'impermeabilització de dues
capes, segons normes.

Sos1GCol-locació damunt de la lamina
d'impermeabilització d'un gruix mínim de grava de 5cm.

r'-'xQ. J.c. t'~Co&imOtlt

\lfmt""idl.i.'

b) Coberta inclinada

Col-locació de planxes autoportants de fibres
minerals o escuma plastica expandida, de 3 cm de
gruix, amb barrera de vapor (lamina d'alumini
gravat) , per sota de la coberta i subjectada als
Ilistons de fusta o perfils metal-lics.

" 1\
(a. 1m QA4 ~ «.AÍ\(.

rIQM.x~ J I a;.;./ ~iCost

El preu aproximat es de:
Coberta plana de 2.000,- a 3.000,- I
Coberta inclinada de 1.000,- a 2.000,
(1984).

PTA.

-PTA
C,()b~Q.. iM~m~

Comentaris

El material ai'llant ha de tapar els ponts termics
existents per tal d'evitar les condensacions i el
degoteig d'aigua.
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Protecció termica.

Descripció de les anomalies.

Condensacions a les parets fredes i orientades al
nardo
Acumulació depols i taques d'humitat damunt de
les zones fredes i poc ventilades.
Sensació de fred a I'hivern.
Florits dins deis armaris en contacte amb les parets
exteriors.

Motius

Manca d'ai'llament termic.
Temperatures exteriors molt baixes a I'hivern o a
les nits.
Manca d'assolellament a les parets per I'.orientació
o situació deis edificis del voltant.

Descripció del metode.

Paret amb cambra d'aire:

Es poden introduir a les cambres d'aire diversos
materials a'illants:

a) Injectant escuma d'urea formol fent forats de 19
mm a cada metre.

b) Injectant escuma de poliureta de la mateixa
manera.

c) Col'locant argila expandida a la part alta de ¡'enva
per mitja de forats de 20x20 cm.

d) Co¡'¡ocant boletes de poliestire expandit de la
mateixa manera.

e) Injectant tibres minerals mitjan9antuna manega
amb transport mecanic per vis sens ti..

Paret sense cambra d'aire:

Col-locar per I'exterior planxes aillants enganxades
de 2 a 5 cm amb suports a cas nivell, mitjancant
perfils metal'lics o Ilistons de fusta.
Col-locar damuntde l'aillament una tela o mallat
com a suport de I'acabat exterior.
Arrebossar o projectar el recobriment impermeable

transpirable.

Cost

El preu ascil'la entre 1.500,- i 4.000,- PTA/m2.

Comentaris

S'han d'impermeabilitzar les parets per I'exterior pertal 
de conservar les qualitats aillants.
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Protecció termica.

"

Descripció de les anomalies. \"'\J

jí ~ ~"'- ~;'
, /-// ,/ I

-j '\
I I '

.\

~~~~~~

Condensacions a les parets fredes i orientades al
nardo
Acumulació de pols i taques d'humitat damunt de
les zones fredes i poc ventilades.
Sensació de fred a I'hivern.
Florits dins deis armaris en contacte amb les parets
mitgeres que donen a I'exterior.

~~

Motius

al \Manca d'aillament termic.
Edifici adjacent més baix o solar per construir.

~"""Jl~

Descripció del metode

a) Paret d'enV8.

oí: II..t
'¿A~",",

';"\

Es construira un enva per dins de I'edifici afectat
col-locant una planxa de materia! a'illant de' 2 a 5 cm
de gruix dins de I'espai entre els envans, \ ,"1

b) Mur de paredó. ) I "
Q ~ 1\wA (AIW\ fN\ "O-

ftA. c1.i -.~ .' c.i.io (o..;t
f laA'lXA. 4.i: 1.+

(~QA. ,,~a.

~
I \ .

a ~~

S'injectara escuma d'urea formol o escuma de
poliureta dins de la cambra d'aire mitjancant aire
comprimit.

1\ I
a tCA.(a-

t!~ ~
Cost

PTA/m2El preu osciNa entre 1.500,-
(1984).

i 4.000,-

Comentaris

S'han d'impermeabilitzar les parets que donen a
I'exterior per tal de conservar les qualitats deis ma-
terials aillants.
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Protecció termica.

Descripció de anomalies.

Condensacions a les parets.
Acumulació de pols i taques d'humitat damunt de
les zones fredes i poc ventilades.
Sensació de fred a I'hivern.
Florit dins deis armaris en contacte amb les parets
fredes.

Motius

Manca d'aillament termic,
Ponts termics estructurals, deguts als pilars,pilastrons, 

lIindes, etc.
Manca de calefacció permanent.
Manca de ventilació adequada.

Descripció del metode.

Es recobriran per dins de I'estan~a les parets fredes
i els ponts termics com es ara els pilars. pilastrons,
lIindes, etc., mitjan~ant la col.locació d'un plafó amb
aillament damunt de la pared freda.

També es pot ter un bon a"illament col-locant una
planxa o manta aillant de 2 a 3 cm de gruix,
protegint l'aillament amb una placa de cartó-guix de
15 mm

Cost

PTA/m2500,-i 2.500..El preu oscil'la entre
(1984).

Comentaris

S'han d'impermeabilitzar les parets per I'exterior si
tenen filtracions d'aigua de pluja.
S'ha de col-locar una barrera de vapor damunt de la
cara calenta de I'ai'llament si el local té molta
humitat.
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Protecció termica.

Descripció de les anomalies.

Condensacions damunt de les tapes de fullola de
les caixes de persianes enrotllables.
Acumulaci6 de pols i taques d'humitat damunt de la
fullola de les caixes de persianes.

Motius

Manca d'ai'llament termic.
Temperatures exteriors molt baixes a I'hivern o a
les nits.
Comunicació amb I'exterior a través del forat de pas
de la persiana enrotllable.

ti

ck ~o.l Q1ib.-t
(fO'\ C.It fONI ) c )-_t 4-

\.. t Q. fA. J.t. ~IA
'

Descripció del metode.

Desmuntar la tapa de fullola de registre de la caixa
de persiana.

,

CoHocar manta o planxa de vidre de 2 a 5 cm
damunt de la tapa de fullola i també damunt deis
tancaments en contacte amb l'estan9a.

Cost
,

PTA/m2 deEl preu oscil'la entre 500,-
caixa de persiana (1984).

000,-

Comentaris

Col-locar els visos de manera que es puguin treure
facilment quan s'hagi de canviar la cinta de la

persiana.
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Protecció termica.

Descripció de les anomalies.

Excés d' escalfor dins deis locals amb sensació de
poc confort.
Decoloració deis mobles, catifes, papers pintants,
etc. per I'efecte deis raigs ultravioleta.
Es bufen els mobles xapats.

Motius

Radiació solar excessiva o escasa.
Manca de regulació de la radiació solar per falta depersianes, 

veles, parasols, voladissos, etc.

Descripció del metode.

a) Col'locaci6 d'una persiana entremig de dos
vidres,
Aquest és el Gas deis edificis constru'its a zones
molt fredes, com és ara les poblacions d'alta
muntanya,
S'ha de col-locar una persiana metal-lica prima (el
plástic es pot estovar), i de color ciar, que no
deixi passar el sol pero sí la lIum,

b) Col-locació d'una persiana darrera del vidre.
Es pot col-locar un ti pus de persiana de lamel.les
primes de color ciar que es puguin recollir a la
part de dalt, i que tinguin la possibilitat d'orientar
les lamel-les

c) Col'locació d'una lamina reflectant enganxada
damunt del vidre per la cara interior.
La lamina pot ser adhesiva i transparent o
d'aplicació líquida fent una pel'lícula «in situ» de
poc gruix.

Cost

El preu aproximat pot ser molt variable pero ha
d'oscil-lar entre 1.500,- i 6.000,- PTA/m2 (1984).

Comentaris

Les persianes interior s'escalfen i augmenten la
temperatura de I'estanc;a.
Les lamines reflectants enganxades damunt del
vidre deixen passar poca Ilum si el dia és núvol.
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~~~

Excés d'escalfor dins deis locals amb sensació de
poc confort.
Decoloració deis mobles. catifes. papers pintats.etc. 

per efecte deis raigs ultravioleta.
Es bufen els mobles xapats.

Motius

~~~

Radiació solar o assolellament molt intenso
Excés de superfície vidrada.
Manca de protecció contra la radiació solar per falta
de persianes, veles parasols, voladissos, etc.

~~~

I

~~~~1~~~~~~~~~~~

Protecció termita.

Descripció de les anomalies. ""!,,,,¡j¡";' .I!J;¡:¡'~
-'c-:cv'::c~'i

..t7;..
aeas

,.S.~~

Descripció del metode. L L 1-

a) Co¡'¡ocaci6 d'una persiana exterior enrotllable. Es
co¡'¡ocara el tambor per tara de la finestra amb
una caixa de protecci6 i es muntaran les guies
als costats de les finestres passant a través de la
fusteria de cinta per a enrotllar-la.

b) Co¡'¡ocaci6 de vela parasol enrotllable. Es
coí.locara el tambor separat 20 cm de la paret i
una teuladeta de protecci6 uns 20 cm més
enlaire. La vela s'ha de poder co¡'¡ocar amb un r;¿ r;. \
pendent de 450 perque pari el sol i deixi passar la 6 ~ (?;;
Ilum. fWJiaMO- fh'Aotllo.b1(. ve.la. ~o+lloble. 1~c.1'1t.., ~.~to.Ll~

c) Col.locaci6 de lamel.les orientales separades del
vid re. Es col.locara separat uns 30 cm de la
fa9ana amb les lame¡'¡es orientadas a 450
respecte de l'horitz6. També podran ser verticals
co¡'¡ocades de forma que no deixin passar el sol
directe.

Cost T. E: xt.A;"

El preu aproximat pot ser molt variable. Cal
demanar ofertes, pero ha d'oscil.lar entre 3.000,- i
10.000,- PTA/m2 (1984).

Comentaris

Segons el tipus d'edifici s'ha d'escollir la solució
més adient a la fa<;:ana.
Les veles es deterioren molt de pressa per la
poi-lució atmosférica.
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Protecció 

térmica.

Descripció de les anomalies.

Condensacions i degoteig d'aigua,Taques 
als cels rasos i parets.

Fuites d'escalfor molt grans,
Perdua de temperatura del fluid condu'it,
Corrosions superficials degudes a les
condensacions i manca de protecció.

Motius

Manca d'a'illament
Conducció de fluids amb temperatures més baixes
que el punt de rosada de I'aire de I'entorn,
Conducció de fluids a temperatures majors que les
de I'entorn (mes de 40°C).
Corrosió superficial deguda a condensacions
damunt del tub en contacte amb atmosferes
corrosives.

Descripció del metode. ~b.o J~ ~Js ~~:ffiw,tGA. f~ ~ ~
~ 1<. ~~ (a.~t_: f;J4A. ~t4. ~ ~lt

Col.locació 

de camisa ai'llant d~munt de tubs:

Si els tubs condueixen fluids calents s'han de pintar
primer amb una pintura a "esmalt i després s'ha
d'ai'llar amb una camisa d'escuma de poliureta d'"
a '9 mm de gruix segons la temperatura del fluido <.J.("c.-' k ~o.. ~.ll4Mt

~t~tJnÓ"o.. ~tol.~t
~ ~o. a ItAC(I/W\a. Ct<. ~~t~

~ dt/ft4¡iof so -.'fO tt)/n.r'

./~)-~-:;;;~l~~ (,
Si els tubs condueixen fluids freds s'han de pintar
primer amb una pintura de mini i després s'han
d'a"illar amb una camisa d'escuma de poliureta d'11
a 19 mm de gruix, segons la temperatura del fluido

Cost

PTA/m2

El preu osciHa entre 500,-(1984).i 1.000.-

Comentaris

Al mercat hi ha diversos tipus de camises: unes
amb tanques de doblec i d'altres sense tanques.
Si les camises no tenen tanques es taparan els
junts amb cinta adhesiva de plastic.
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Protecció termica.

Descripció de les anomalies.

Condensacions i degoteig d'aigua.
Taques als cels rasos i parets.
Fuites d'escalfor molt grans.
Perdua de temperatura del fluid condult.
Corrosions superficials degudes a les
condensacions i manca de protecció.

Motius

Conducció de fluids amb temperatures més baixes
que el punt de rosada de I'aire de I'entorn.
Conducció de fluids a temperatures superiors que
I'entorn (més de 40°C).
Corrosió superficial deguda a condensacions
damunt del Gonducte en contacte amb atmosferes
corrosives.

uMto. ~ Q. ~-~.-;

/Descripció del metode.

../"
Col-locaci6 de planxes a"illants damunt del conducte:

«x11~ so
J;. t~. vlocfAC QItt\~
~4.. Ja. vQ.,6I..

Si els conductes porten fluids calents es col.loquen
directament les planxes ai'llants d'un gruix d'1 a 2
cm amb acabat de paper.

Si els conductes condueixen fluids freds es
cololoquen directament les planxes ai'llants d'un
gruix d' 1 a 2 cm amb barrera de vapor de paper
d'alumini segellant els junts amb cinta adhesiva de
paper d'alumini.

Cost

El preu oscil-la entre 1.500,- i 2.500,- PTA/m

(1984).

Comentaris

No es recomanable d'utilitzar manta de baixadensitat. 
si el conducte es vist; es millar fer servir

planxes rígides que s'adaptin al conducte i fer els
talls necessaris a la fibra per adaptar-la millar.
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Consolidacions reparacions estructurals

Descripció de les anomalies

En comprovar la secció s'ha vist que la seguretat en
relació a les accions previstes. és inferior a la

permissible.

Motius

Augment de les sobrecarregues d'ús.
Desig d'augmentar la seguretat estructural de
I'edifici.

Descripció del metode.

Estudiar el grafic de moments positius per a
determinar quina zona cal refor9ar.

Determinar les seccions de fusta que s'afegiran
lateralment, de manera que el nou moment
d'inercia i el nou modul resistent siguin suficients.

La unió es pot ter amb un encolat o bé amb cargols
passants. amb temella.

Cost

El preu per biga oscil-la entre 6.000,-
PTA (1984).

i 8.000,

Comentaris

Taula orientativa. Per a 91m2 ínicial de 300 Kg/m2
final de 500 Kg/m2. .intereíxos de 0.70 cm.

m2 = 300 m2 = 500

2730 4550
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Consolidacions i reparacions estructurals

Descripció de les anomalies

Podridura deis caps
Atac deis insectes.
Recolzament sobre mur, insuficient

Motius

La humitat de les zones de serveis (banys i
cuines...) produeix una podridura progressiva deis
caps de les bigues.
La prova del so ens dira
si han estat atacades per insectes (Un so sord a la
percussi6 vol dir que esta afectada). També es pot
reconeixer provant si un tornavís es clava facilment
a la biga.

Descripció del metode

a) Col-locació de la jassera longitudinal sobre
puntals prenent-la contra les bigues.

Senyalar els punts on aniran els perfils en L.

Treure la jassera i collar els perfils L a la paret amb
cargols convencionals o mitjan~ant tacs químics.

Introduir entre la L i les bigues de fusta la jassera
longitudinal, estanpint-la bé contra les bigues de
fusta.

Reblir el carregament de la biga contra la paret amb
morter de c.p.

~//' ~

/

b) Fixar a la paret amb tacs químics, una pe9a de
planxa d'acer que suportara el perfil de refor9. s
indispensable que la paret sigui de fabrica de
ma6 i que accepti els tacs.
Presentar i soldar el perfil de refor9 per sota de
la biga avariada. Omplir I'espai entre el perfil de
refor9 i la biga amb una resina fluida.

Cost

yA la soluci6 a) el preu aproximat és de 6.000,-
PTA/u. A la soluci6 b) el preu oscil'la entre
12.000;- i 15.000,- PTA/u (1984). ..

.'.~ ~..-v
Observacions

flQN\~Q. k ~
L".kodo. ,a...b TACA~. ~-~

R'SiIWl4 ~clQ..

N°( Jt.)U~~

~¿~@

a) s un sistema aplicable quan el problema afecta
només els caps de les bigues. i en casos ai'lIats
(b).
Només es treballa per sota.
Queda vista la jassera longitudinal.

b) Sistema aplicable endeterminats casos en que
el dimensionament inicial és insuficient.
Els murs de recolzament són de maó massís.
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Consolidacions reparacions estructurals

Descripció de les anomalies

Pilars de ferro amb una greu oxidació a la zona de
contacte amb el fonament: el terra. Es manifesta
per les lamines d'hidróxid de ferro que augmenten
de manera important el volum deis perfils i per la
ruptura deis materials que envolten el pe~.

Motius

La humitat i les sals del sól produeixen, rapidament,
la corrosió expansiva del ferro. L'experiencia ha
demostrat que després de 25 anys, el ferro introdui"t
en una terra vegetal, pateix una degradació que
redueixa zero la secció inicia! de ferro.

Descripció del metode

Apuntalament que substitueix el pilar.

Prospecció per mitja de cales de la unió del pilar
amb el fonament i per mitja de forats a tot
perímetre de pilar, si té I'ánima buida.

Netejar tot I'óxid.

Realitzar una nava sabata amb farmigó de
resistencia alta (fck =250 Kp/cm2

Aquesta sabata es callara al fonament existent amb
forats i morter de resina epoxi per abastir-se del
seu pes i amb riostres per I'estabilitat i I'absorció de
moments flectors.

Cost

El preu aproximat és de 50.000,-PTA/u. (1984)

Comentaris

Podría ser que hi hagués corrosi6 de tot el pilar que
ha actuat de dins cap atora.
En aquest cas caldria preveure'n la substituci6 o bé,
un cap net, omplir-lo de tormig6 i retor<;:ar-lo ategint
les plaques o perfils tins a donar-li secci6
necessaria.
La generalitzacio d'aquesta soluci6 necessita un
projecte global detallat.
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Consolidacions i reparacions estructurals

Descripció de lesanomalies

Pilars de perfils o planxes d'acer buits que
presenten corrosió interna.

Motius

5..1I!fU"" ÍIWIt(A6'~ ~
f<~ !' o~(!

L'aire inclos dintre d'un pilar resta subjecte als
cicles de fred i de calor típics (estacionals i de
dia-nit). s possible, per tant, que la humitat relativa
interior augmenti per raó d'aquests canvis de
temperatura i es condensi sobre les parets fredes.
Aquesta humitat de tipus cfclic i la manca
d'impermeabilitat a I'oxigen de qualsevol material
de construcció fa que dins deis tubs s'hi produeixi
sempre un procés d'oxidació del ferro si no té la
superfície interior protegida.

~

Descripció del metode

Cal pensar en dos objectius: primer, deturar la
corrosi6: segon, restituir la seguretat de I'element.
Per a deturar la corrosi6 cal injectar un inhibidor de
corrosi6.
El més economic i que al mate ix temps ajuda a
restituir la seguretat és el d'un formig6 (com més
sec millor) amb els additi.us convenients que
permetin d'injectar-lo.

Per a restituir la seguretat es por suplementar el
perfil per mitja de planxes (1), o bé recórrer a
construir un pilar mixt de formigó-acer (2).

Gast

El preu aproximat és de 20.000,- PTA/m (1984).

Comentaris

Un deis problemes principals del fenomen és que
aquest ti pus de corrosi6 no por ésser detectada fins
que no perfora totalment els perfils.
Un altre és que no es pugui eliminar I'óxid de
I'interior del pilar.
La generalitzaci6 d'aquesta soluci6 necessita un
projecte global detallat.
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reparacions estructuralsConsolidacions

Descripció de les anomalies

Manca de seguretat d'un pilar de formigó armat.

Motius
Q.. )( b ;: i ~'U:fMt

Un dimensionament erroni de I'element o augment
de les carregues com a conseqüencia de reformes
o ampliacions de I'edifici.

~

Descripció del metode.

Escarificar amb raig de sorra les cares del pilar.

L'I"'"" 

~ ~ k -.AUlmA. Co(O""'
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Aplicar-hi amb remolinador un gruix de morter de
resina epoxi (formulada convenientment) amb una

sorra de sílice.
El gruix ha de ser suficient per a obtenir un marge

ample de seguretat. '-

~

Cost

PT A/m de pilarEl preu aproximat és de 10.000,

(1984).
,/

~

Comentaris

s un metode que presenta I'avantatge de resoldre
convenientment I'ataconament amb els sastres,
pero si els espessors de resina han d'ésser molt
grans, cal pensar en un altre metode més

tradicional.
La generalització d'aquesta solució necessita un
projecte global detallat.
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Consolidacions reparacions estructurals

Descripció de les anomalies

Corrosió d'rermadures als peus del pilars exteriors
de planta baixa, que es fan paleses mitjan~ant
esquerdes verticals amb trossos de formigó que
esta n a punt de caure i que un cop trets es veuen
els rodons de ferro coberts de lamines d'oxid
augmentats de gruix, pero amb menys superfície
útil. Motius

a) Porositat del formigó perque:

1) els formigons són de consistencia inadequada
han produi't segregacions.

2) la qualitat del formigó és inadequada pel tipus
d'atac qufmic que ha de suportar en ambients
poHucionats.

b) Les humitats carregades de sals que pugen del
sol i del pavimento

c) Concentració d' electrolits: detergents. pixades
deis gossos. etc.

Descripció del metode.

Previ: comprovar la seguretat del pilar descomptant
un cert % de les armadures i els trossos de
formigó; si es vol evitar I'apuntalament cal que el
coeficient de seguretat sigui majar que 1,4.

a) Treure els trossos de formigó i netejar amb
raspall de ferro les armadures (1.3).

b) Si no hi ha minva important de ferro: pintar el
conjunt amb resina epoxídica. restituir la forma
amb morter de la mateixa resina. i
impermeabilitzar el peu del pilar amb una pintura
epoxídica (1.4).

c) Si hi ha minva cal afegir el ferro que manca per
mitja de soldadura amb rodons del mateix
diametre i subjectar-los als estreps.

Cost

El preu aproximat per pilar és de 20.000,- PTA.

Comentaris

Cal emprar acer de la mateixa qualitat que el que hi
havia i prendre mesures perque les operacions de
soldar no el trempin.
Si no hi ha estreps o no romanen les distanciesnecessaries, 

se'n col-locaran de nou extintors, per
tant el pilar haura d'augmentar de secció.
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Consolidacions: 

reparacions estructurals

,.~.Descripció de les anomalies.

Manca de seguretat del pilar amb una tensió de
treball de ¡'obra excessiva. $c;t.t.ió ~r'(,)o'fMt

fCJ'. ..\ ,..v ..tAt
~ tA.~'f"A Q

Es preveu un augment de les carregues sobre el
pilar, que aquest no pot absorbir amb un marge
suficient de sequetat.

Motius ~

~Secció inicialment insuficient.
AI9aria excessiva en relació amb la secció (petit risc
de pandeig)
Minvament de la secció degut a erosions, regates
d'instal'lacions etc. Es preveu un augment de les
sol-licitacions sobre aquest pilar per reforma o
ampliació de l' edifici.

~~~dAoItI'(.Mt

~ 11\0"4. ~~

Descripció del metode

~"i+¡t-
Jlr

Es vol incrementar la secció útil del pilar: facilitar el
treball conjunt de les dues fabriques, sense que
presuposi actuar excessivament damunt I'obra
existent, així s'evita un apuntalament car i

complicat.

Procediment

a) Dimensionar la secció d'obra que cal adornar.

b) Decapar a fans la superfície de cantacte, eliminar
la pintura, el gruix, els acabats, etc.

c) Perforar ¡'obra existent per tal d'introduir-hi les
barres d'ancoratge (0 12-16 mm), amb una
freqüencia de 15-20 cm en ambdós sentits.

d) Introduir les barres d'acer corrugat (2)6 mm
col'locades amb morter de resina epoxi.

e) Fer la recrescuda del pilar deixant les barres dins
deis junts horitzontals de la nova obra.

f) Ataconar I'acord superior amb la jassera o la
Ilinda, mitjanc;:ant un morter expansiu.

~Cost ..
-OI'ttA. ~~

El preu per pilar oscil-la entre 12.000,- i 6.000,-
PTA/m (1984).

Comentaris

Es convenient intensificar el nombre de barres
encara que sigui de secció més petita i buscar una
transmissió d'esfor~os el més uniforme possible.
Es convenient pintar la cara de contacte de I'obra
antiga amb una resina epoxi adient, a mesura que
es fa I'obra per tal de millorar I'adherencia entre
I'obra antiga i la nava. Cal comprovar abans de fer
qualsevol operació si hi ha prou base de suport per
a absorbir les naves sol-licitacions.
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Consolidacions reparacions estructurals

Descripció de les anomalies. ~
El tram superior de la fa~ana presenta una mica de
desplom cap a I'exterior. Esquerdes verticals o
escalonades a la unió de les parets mitgeres; la

fa~ana.

L $0 si!.
Motius

-~ 

r~ k

t-A.

..JJ.

Situació freqüent en edificis d'obra del S. XIX amb
faixes armades. La solera de coberta, sovint sense
junts de dilatació, produeix esfor~os horitzontals
contra les parets perimetrals, no prou contrarestats
en el cas de les fa~anes.
El pes de les cornises massisses accentua el
desplom cap a I'exterior. La humitat deis caps de
las bigues, paraloleles a la fa~ana, produeix
expansions per corrosió (metal'lica) o inflaments
(fusta) que es tradueixen en esfor~os horitzontals
que tendeixen a ter menys compactes les parets
mitgeres de les fa~anes.

Descripció del metode.

Deixar el descobert d'1.5 a 2 m de faixa de forjat
paral-lela a la fac;:ana i eliminar la capa de
compressió sobre les bigues i revoltons o corbades.
A nivell de la línia superior del sastre, foradar la
fac;:ana cada 20-30 cm amb broca (2}16-20 mm i
una fondaria de 15-20 cm.

Col' locar les barres de 012 mm, collades amb
mor:ter de resina epoxi: esteses 1,5 m sobre el
forjat.
Restituir la capa de compressi6 =3 cm amb
formig6 de 175-200 Kg/cm2, inclós el rebliment de
carcanyols.

Cost

El preu ascil'la entre 3.000,-
facana (1984).

i 3.500,- PTA/m de

~

Comentaris tl\ovQ.. -'<0..(0.. k
(,Omf>W'»i,f cj\(. ~ c../W';(rS 
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Aquest sistema només es pot aplicar a paretsd'obra. 
En ef preu no s'hi inclou la reposició de la

coberta (formigó cel-lular, tela, etc).
Aquesta reparació s'ha de completar amb d'altres,
com és ara, la previsió d'un junt perimetral de
dilatació entre la solera de coberta i la paret i també
la unió i el segellat de les esquerdes entre les
mitgeres i les fa9anes.
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Consolidacions i reparacions estructurals.

Descripció de les anomalies

Esquerda de flexió en una lI.inda de pedra en
construccions antigues.

Motius

Cantell insuficient en relació a la lIum i a les
carregues que ha de suportar.
Desplacament deis suports amb el consegüent
esforc de flexiótracció rebut per la Ilinda.
Ruptura de la pedra a la secció crítica.

Descripció del metode. i--.A ~ ¿.. iC"(Ó k AfliNIA e.foxi
¡~A J '

--~~~
Transformar la Ilinda en un element de pedra
armada resistent a la flexió per mitja de:

~

a) Adherir una planxa de ferro amb un morter de
resina epoxídica. ~Ílfto.

f11~

j

b) Injectar resina a I'esquerda restituint la
continui'tat.
Per a mantenir la pressi6 mentre dura la
polimeritzaci6 de la resina caldra apuntalar la
lIinda.

Cost I
~~WM t J.,.~ -

El preu aproximat per lIinda és de 20.000,- PTAI

(1984).

Comentaris

Cal protegir el ferro de la corrosi6 amb una pintura
de resina que revesteixi tata la planxa.
Com en totes les solucions que basen el seu bon
funcionament en I'adherencia s'haura de ser molt
escrupol6s en la neteja de les superfícies que es
valen enganxar.
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Consolidacions reparacions estructu rals

Descripció de les anomalies

Balcons construi'ts amb lIases de pedra en voladís
que han sofert desplacaments verticals importants
amb risc de caure.

Motius

Les deformacions termiques diferencjalS-éntre la
paret de facana i les lIoses de pedra.
L' erosió gradual deis morters de calco
Desplacament horitzontal de les Iloses laterals que
facilita el
descens de la lIosa central que hi descansa.

Descripció del metode

Apuntalar les parts descavalcades, tornant-les al seu
Iloc.

Netejar amb una els junts de les restes de morter
de cal9.

Injectar una resina epoxídica.

Si la mida del junt és considerable val més omplir-lo
amb un morter de resina epoxí adequadament
dosificat.

Cost

El preu oscil-la entre 15.000,- i 20.000,- PTA/m

(1984).

Comentaris

Cal comprovar que el conjunt sigui estable i que la
Ilosana resisteix bé les carregues que ha de

suportar.
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Consolidacions reparacions estructurals

Descripció de les anomalies

Escales amb volta a la catalana trencades a les
unions o amb esquerdes que sovint prolonguen les
de les parets (1) (2).

Motius

Aquestes lesions poden ésser degudes a causes
diferents:
a) les parets s'han esquerdat a causa

d'assentaments diferencials i I'esquerda de la
paret es prolonga cap a la voJta;

b) les parets del buc són fluixes, moltes vegades
tenen massa obertures, i no poden resistir les
empentes de les voltes, aixo passa sobretot si
las voltes són molt rebaixades;

c) per deformacions termiques de I'últim sostre.

Descripció del metode

Cal compensar les deficiencies inicials del sistema i,
si no hi ha grans deformacions, restituir la
continui"tat de les voltes.

Operacions:

a) Faixar les parets amb tirants metal-lics a prop de
les zones on descansen les voltes (1).
Un cap taixades. aquest tot ha de treballar com
una taixa contínua i abragar exteriorment voltes
esquerdades. La so lució amb perfils metal-lics
permet crear nusos amb tensors que tan entrar
el cercol en tensió.

b) Cosir amb grapes i morter de resina epoxi les
esquerdes (3).

Cost

El preu ascil'la entre 6.000,- i 8.000,- PTA/m
(1984)

Comentaris

El procediment no resisteix un estudi analítico Ens
quedarem sense saber el grau de seguretat abans
de la intervenci6.
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Consolidacions reparacions estructurals

Descripció de les anomalies

.,/

/"

Fissures a les parets produi'des per deformacions
antigues. que després s'han estabilitzat.

'"'
-c:} ~oeTP.I.J-A

Les esquerdes que es valen reparar han estat
produi'des per patologies estructurals que ja han
estat corregides:
a) Per assentaments diferencials a la base d'una

paret de carrega.

b) Per deformacions termiques per manca
d'ai'llament.

c) Per fissures de defarmació diferencial entre les
bigues del sastre.

"

"",-

~

Descripció del metode

Impregnaci6 de les esquerdes amb una resina
acrílica sense eliminar el guix o I'acabat.

Col.locació d'una Ilenca de napa no teixida de
poliester.
Impregnació final.
Acabat amb una pintura elastica.

El preu oscil-la entre 1.000,- i 1.500,- PTA/m
(1984).

Comentaris

La soluci6 es prou flexible per a salvar algunes
decimes de mil-lfmetre sense que surti I'esquerda.
Si el guix es molt pols6s caldra impregnar-lo amb
un enduridor.
Si hi ha fongs caldra tractar la superfície amb un
fungicida i després raspallar-la i rentar-la.
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Consolidacions reparacions estructurals

Descripció de les anomalies

Es presenta en cas d'edificis antics d'al¡;aria entre
sostres de 3.5 a 4 metres o més i en els quals es
vol obrir una porta de 0.80 a 1 .00 m d'amplaria en
plena paret de carrega d'obra de maó massís.

Motius

Canvi d'ús de I'edifici o rehabilitaci6 deis espais que
no s'ajusten a la normativa vigent.

~

uJ.. to..l
W\b M~

Descripció del metode

a) Comprovar si la paret és massissa i pot treballar
com a arc de descarrega.

1.

~-

b) Fer dos talls verticals on s'introdueixen els pilars,
possiblement metal-lics.
Atacar bé els pilars amb la paret.
Cosir el tras de paret que quedara penjada (per a
millorar I'arc)

~c) CoHocar rapidament la lIinda i reblir bé els junts.

d) Treure el tras de paret emmarcat.

-4.
Cost

El preu oscil.la entre 20.000,-
(1984).

30.000,- PT A/m

Comentaris

És recomanable que a més d'aquestes precaucions,
es comprovi si el pis superior disposa de cercol
armat. Abans d'obrar ter una analisi comprovant si
aquesta paret té esquerdes en els pisos superiors o
interiors.
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Consolidacions reparacions estructurals

---~i~~
Descripció de les anomalies

Paret de carrega en el qual es vol obrir una obertura
amplia per a comunicar dos locals.
La paret de maó massís. r-j

/1rIaMi..ttG.

Motius

Per un canvi d'ús o reformes en un local es vol
unificar al máxim els espais.

'i--~

Descripció del metode

a) Fixar el sistema de suport: a)situar dos pilars. un
a cada banda de paret; b)un sol pilar. centrar en
la paret. amb una placa acartelada que yola i rep
les bigues.

b) Col-locar una biga a cada costat de la paret, al
mateixnivell i a una distancia del sostre igual a
I'al<;:aria de les biguetes travesseres o passadors.

c) Col'locar les biguetes passants tant la secció
com la seva
separació s'han de calcular en funció de I'esfor~
tallant que han
de resistir.

d) Enderrocar la paret.

Cost

El p!eu ascii-la entre 30.000,-
d'obertura (1984).

40.000. PT A/m

Comentaris

Els suports de doble pilars han d'arribar fins el
fonament.
Els suports d'un pilar s'utilitzaran sempre que es
pugui abrir
una regata vertical i que l' esforc que transmet a
I'inferior sigui acceptable.
Es pot ter servir com a suport definitiu per a la
recepci6 de la biga metal'lica del portic que
emmarca la nava obertura.
Les bigues es calculen a flexi6 i preveient una
deformaci6 més petita que 1'1/1000 de L.
Els pilars es calculen a carrega i moment (que será
la reacci6 de la biga per mig pilar) tenint en compte
el pandeig.
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Consolidacions reparacions estructurals

Descripció de les anomalies ~
Es tracta de suprimir un tras de paret per tal de
donar més amplitut a un local de planta baixa.

Motius

Es vol comunicar dos espais annexos de planta
baixa sense afectar les plantes superior.

Descripció del metode

abrir regates verticals per a introduir els pilars que
tindran els caps preparats per a rebre les jasseres i
s'assentaran sobre una base de suport
suficientment resistent.

Col. locar els pilars.

Fer una regata horitzontal de pilar a pilar, de mitja
paret de fondaria.

Introduir un perfil IPN de pilar a pilar, atacar i reblir
bé I'espai compres entre el sostre de la biga i la
paret, amb morter que tingui la mínima retracció
possible.

Fer una regata semblant per a I'altre costat i repetir
I'operació.

Primer desatra~ar. lentament la part superior de la
paret sota els perfils i després. enderrocar el tros
de paret continguda entre els perfils i els pilars.
Cosir mitjan~ant platines les aletes inferiors deis

perfils.

Cost

El preu aproximat és de 15.000. PTA/m (1984).

Comentaris

s molt important preveure que els perfils tinguin la
mínima deformació possible (inferior o igual que
1/1000 de la Ilum).

46



Consolidacions reparacions estructurals

Descripció de les anomalies

Es tracta de dissenyar el tarat mfnim necessari per
a respectar la seguretat del sastre.

Motius

Comunicaci6 vertical de dos espais (A.B).

Descripció del metode.

a) Apuntalar els nervis proxims de manera que
I'apuntalament no destorbi la feina.

9
b) abrir el forat tallant dos nervis i el perímetre de

la capa de compressi6 corresponent.
Repassar les testes deis nervis tallats amb
morter de resina.

a) b

c) CoHocar per sota la platine (2) de secció 280x5 i
Ilargaria igual a la del torat més 80 c'm per cada
costal adherida amb resina.
CoHocar la platina (3) de secció 70x5, adherida
amb resina.

d) Donar pressi6 al conjunt mitjan9ant puntals
metal-lics.

e) Desapuntalar i treure la pressió a les 72 hores.

g) Acabar el perfmetre del forat.

Cost

El preu per unitat oscil-la entre 6.000,- a 10.000,-
PTA (1984).

Comentaris

Les operacions de picar es recomana que es facin
amb malta cura amb martell i punx6 o bé amb un
martell compressor de poca potencia.
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Protecció contra la humitat

Descripció de les anomalies

Humitats a I'interior del local o I'habitatge de planta
baixa.
Es veuen en els socols de les parets exteriors i a
les parets mitgeres.

Motius

Excés d'aigües en el terreny veí no construi't sigui
per raó de la pluja, sigui per la presenciad'aigües
subterranies. Manca d'urbanització a I'entorn
immediat a la casa.
Aquesta aigua puja per capil'laritat per la paret i
produeix humitats.

Descripció del metode

Excavaci6 de rases paral.'eles als murs. Les rases
s'obriran per seccions de manera que cada secci6
tingui la Ilargaria aproximada del tub que hi hem de

posar.

Construcci6 d'un revestiment impermeable adossat
al mur, que entri dins de la base de formig6.

Omplir les rases amb capes de grava segons
I'esquema.

Pavimentar la superfIcie una vegada acabades
aquestes operacions.

Gast

El preu aproximat per a una fondaria de 2 m oscil.la
entre 8.000,- i 12.000,- PTA/m (1984).

Comentaris

Sistema economic quan es pot treballar per la cara
exterior.
Sera d'aplicació quan el desguas es por connectar al
sistema general d'evacuació. Es recomana de ter
pericons de registre.
Cal compactar al maxim la zona reblerta per tal que
no hi hagi assentaments posteriors que afectin al

pavimento
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Protecció contra la humitat

Descripció de les anomalies

Humitats de penetració i de condensació a les

fa~anes

Motius

Manca d'ai'llament deis murs exteriors, generalment
acompanyat d'una degradació deis arrebossats, deis
acabats i de les pintures que permeten les
penetracions de la pluja a través deis paraments.

Descripció del metode

Aplicar una primera capa de I 1 cm de morter a'illant
(projectat o amb remolinador) (1 0.055 kcal/hm°C),

rrQA.d ~t(mt
Col-locar una armadura de fibra de vidre protegida
amb PVC un mallat d'ancoratge fixat amb claus de
plastic o d'acer galvanitzat ifeme!les de plastic. CMA

Completar el gruix de morter a'illant fins a 2 cm o
2,5 cm com a maxim,

ri..t.jAcabar la superfície amb una capa d'enduriment
armada amb un altre mallat del mateix ti pus i amb
una pintura d'exterior.

Cost

.~o.lAAAo. ~ l'/.,Q. d«. \I'-clAC
~~~-cL.. .J, fVC i /IIIaJIa
~ \ aIIi.4III1~c

(.. { <IAAh ck. r -x a.t.iD'

,-o.~ J. I ~.1J1AAit\.if- ~~!,

PTA/m2El preu oscil-la entre 3.500,-
(1984)

4.400,-

Comentaris

El fet d'actuar des de ¡'exterior redueix costos i
molestias als usuaris. Presenta ¡'avantatge técnic
d'eliminar els ponts termics.
Per ara, no esta n ben resolts els enllagos amb les
finestres i fins i tot en poden resultar afectats
elements tan importants com els trencaaigües, fet
que produi'ria una redistribució anómala de la pols
per la fagana.
Aquesta solució és permeable al vapor d'aigua.
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Protecció contra la humitat

Descripció de les anomalies

Deteriorament generalitzat de I'estuc d'acabat
superficial.
Humitat per filtracions a través de fissures o en leszones 

en que hi ha hagut despreniments de la basede 
I'estuc.

~@)

Motius

A I'envelliment natural deis acabats s'hi ha de
sumar la manca de manteniment al lIarg de la vida
de I'edifici. Desaparició total o parcial de I'estuc en
calent original (edificis S XIX), sobretot a les zones
de fa~ana poc protegides, agreujat pels efectes
nocius de les atmosferes pololucionades de
determinats medis urbans.
Les filtracions a través de I'estuc han deteriorat la
base suport (lliscat i acabat de morter de cal~) i com
a conseqüencia s'ha produi"t la caiguda parcial i
¡'obra ha quedat sense protecció.
Es valen rehabilitar d'una manera integral les
fa~anes de I'edifici.

Descripció del metode

a) Eliminar la peHícula d'estuc a tata la superfície
deis paraments i a les zones d'acabat deteriorat,
mitjanc;ant un repicat i neteja general amb aigua
per tal d'eliminar la brutícia i la pols.

b) Refer les superfícies d'acabat amb morter de
calc; i ciment.

c) Aplicar un sistema de segellat de fissures
mitjanc;ant una «pell plastica» a base d'armadura
de filament continu no teixit, impregnat de
resines termoplastiques.
Aquesta aplicaci6 va destinada a restablir
I'estanquitat del suport a les zones fissurades i a
mantenir-la si es produeixen fissures després de
l'aplicaci6.

d) Aplicar un morter impermeable, sense fissures
de retracci6, previa capa d' emprimaci6 (Iatex) per
tal de millorar-ne I'adherencia.

e) Aplicar a tata la superfície una capa
d'emprimaci6 amb resina símil-acrílica,
pigmentada i acabada a base de copolímers
plástics amb suspensi6 aquosa i granulats fins
de sílice.

Cost

~PTA/m2

200,-

2.000..

El preu oscil-la entre
(1984).

Comentaris

No s'hi inclou la bastida ni I'obra de ram de paleta
d'arrebossat i acabat el preu del qual varia segons
I'estat de conservaci6 inicial.
s aconsellable de ter un assaig d'adherencia entre
el nou acabat i la base o acabat antic.
s pot considerar acceptable una tensi6 unitaria de
ruptura superior als 5 Kg/cm2
Quant a l'aplicaci6 del morter impermeable (apartat
d) es pot ter un especejament tan característic en
els paraments deis editicis del S XIX (imitaci6 deis
carreus de pedra).
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Protecció contra la humitat

Descripció de les anomalies

Manca d'impermeabilitzaciódels acabats de la
fa9ana
aconseguits mitjan9ant lIosetes de gres, ceramica o
pedra artificial, i inestabilitat d'aquests acabats
malgrat que el conjunt sigui solido
Fissures no estabilitzades, pero amb deformacions
maximes d'1 mm entre les vores.

Motius

Erosi6 deis junts, gelabilitat del material d'uni6,
deformacions termiques i hidrauliques, erosi6
superficial de les lIosetes.

Descripció del metode

Previament cal reposar les peces de I'aplacat
original que han caigut o que estan deteriorades.
A continuació ter imprimacions successives
d'emulsions de resines acríliques transparents amb
diferents carregues i densitats, armades amb un
teixit de fibra de vidre. L'aplicació es realitza amb
pinzell pla.
Els junts (térmics, de muntatge, etc) i les esquerdes
s'han de tractar amb gels de resines acríliques
abans de I'aplicació de les emulsions.
El teixit es torna gairebé transparento
Cal escollir I'acabat mat o brillant en funció del tipus
de superfície inicial.

Cost

PTA/m2El preu ascil'la entre 2.500,-
(1984).

3.000,

Comentaris

En cas de ter un tractament parcial de la ta~ana
s'observa un cert contrast entre la part tractada i la
no tractada; (possiblement perque una és neta i
I'altra no).
Es un.a intervenció generalitzada. el tractament no
es nota.
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Descripció de les anomalies

Humitats de penetració en obra vista que mullen elsmaterials, 
redueixen l'aillament termic i afavoreixen

les humitats de condensació.

Motius

Perque s'ha utilitzat una
deixa en contacte amb I
maons calats.

Descripció del metode

~ Wt\1
f/Wt.QI) o... t

Rejuntar amb un morter de ciment expansiu deixant
el junt enrasat o bé rejuntat per sota.

Cost

El preu aproximat (sense bastida) és de 1.500,-
PTA/m2 (1984).

Comentaris

El cost addicional de la bastida variara segons les
caracterfstiques de la fa<;ana. la repercurssi6 sera

sempre important.
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Protecció contra la humitat

Descripció de les anomalies

Filtració d'aigües a I'interior a través de junts o
fissures.
Envelliment de les supefícies de J'obra vista.

Motius

El desgast del morter (de cal<;: en fa<;:anes antigues)
o la presencia de fissures per retracció faciliten que
penetri la humitat.
La humitat apareix en epoques de precipitacions
persistens. aixQ fa que la fa<;:ana estigui humida
durant dies seguits.
En medis molt agressius hi ha una certa erosió de
I'obra.

Descripció del metode

Netejar la superfície amb detergents que no facin
escuma i aigua.
S'aplicaran per projecció o bé amb pinzell dues o
tres capes d'un tractament hidrofugant. El gruix
dependra de la porositat del suport. També es pot
aplicar un revestiment impermeabilitzant que, a
més, absorbeixi les petites fissures. En aquest Gas
s'aplicara una capa d'emprimació i després dues de
protecció amb corró com la d'acabat.

Cost

El preu per bastida oscil-la entre 1.500,-
PTA/m2 (1984).

2.000,-

Comentaris

Generalment, totes les marques d'aquests
productes, garantiran:
Impermetabilitat.
Elasticitat.
Permeabilitat al vapor d'aigua.
Adherencia.
Resisténcia a I'absorció i als raigs ultra-violetes.
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Protecció contra la humitat

Descripció de les anomalies
'If.,o,lit.

f~
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L'aire ambient pol.'ucionat diposita pols a les
fa9anes. La pluja redistribueix aquesta pols,
rentat-les alla on circula més aigüa i la diposita en
els lIocs on s'atura aquesta circulaci6. Aquest fet i
la salinitat deis materials subjectes a cicles
alternatius d'humitat i sequedat s6n la primera
causa de I'envelliment de les fa9anes deis edificis.

GA.VQUo-'

~
-.&.--'

T .,v
Motius

~--c~~I
p¿

EL primer i principal es la pol'lució atmosferica, molt
alta en determinades zones de la ciutat. Cal doncs
reduir-ne els efectes a la facana corregint
determinats detectes de disseny:
a) Manca de trencaaigües i cornisas(1). (

b) Diferent velocitat de I'aigua a conseqüencia de
les arestes sortints i entrants (2)

-.!t-_tl--t
Se;c.c..'ó AAP

..&-

Ao

c) Acumulació de pols sobre plans horizontals per
petits que siguin (3). (4). (5).

...,.

~

.t .QAAI~ " ~J.,. ~i ¡fA
A '_Vl~ M\ti~~ ~b lUoII.b~t ~-

.AAA.~ V'Descripció del metode ,.
Cal realitzar una analisi de la fal;:ana per veure si hi
ha:

a) Dipósit de pols sobre plans horitzontals o poc
inclinats que desguassen a la fa~ana.

b) Diferents velocitats de I'aigua pel pla de fa9ana.

I després:
Eliminar tubs i fils exteriors.
Desguassar els plans horitzontals cap a !'interior (4).
CoHocar trencaaigües sota el plans horitzontals (5).
Alentir la circulació per les arestes sortints, fent
rugoses les superfícies o arrodonint-les (6).
Augmentar la velocitat de circulació per les arestes
entrants fent-les lIises o arrodonides (7).

Comentaris

Aquest problema de les fac;anes no queda pas
resolt amb un senzill pintat car el problema de
I'acumulament de la pols (resultat del relleu i de
I'absorció del suport) no ha estat arranjat. Fins i tot
segons el tipus i color de la pintura pot quedar
agreujat si la pintura afegida arriba a tapar els

trencaaigües.
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Protecció contra la humitat.

Descripció de les anomalies.

Humitats de condensació o de penetració sota
cobertes calentes.
Ruptura de membranes impermeables (tel.la
asfaltica) als junts o a les discontinui"tats.
Perdues considerables a través de la coberta. que
es tr:adueixen en un consum molt alt de calefacció i
un nivell baix de confort.

Motius

Mal funcionament endemic de les cobertes
calentes quan hi ha una sola barrera impermeable a
la cara freda,
Manca d'oo'illament de les cobertes resaltes amb
formig6 cel.lular on els gruixos s6n petits i que es
mullen. per condensaci6. a sota de la lamina

impermeable,
Ruptura. per dilataci6 termica. de les barandes
d'obra, xemeneies o d'altres elements verticals per
manca de junt entre elles i la solera de coberta,
Salts termics bruscos i extremats de materials tan
dilatants com
el formig6 i la ceramica,

Descripció del metode.

El proposit del metode és de millorar l'aillament
termic i la impermeabilitat, protegint els materials
constructius dilatables amb un procediment que no
necessiti prescindir del que hi ha constru'it.

Procediment.

a) Col-locar una nava impermeabilitzaci6 (tel-la
asfaltica o lamina de butil) sobre la solera de
rajola existent després de posar mastic a les
discontinui'tats,

b) Col-locar un gruix mrnim de 40 mm de plaques
de poliestire extrui't,

c) Per tal d'evitar al maxim que la lamina sense
fixar sigui succionada pel vent col-locar un gruix
de 50 mm de grava de 016/32 mm, després
d'interposar una tela de teixit-no-teixit.

Costo

PTA/m2El preu oscil-la entre 2.500,-
(1984).

i 3.500.

Comentaris.

El fet de prescindir de I'obra construida pot
significar un increment del cost considerable i
obligaria a refer els pendents amb un nou formigócel-lular, 

després de col'locar una barrera de vapor
al damunt del sastre (Pintura oxioasfaltica, per

exemple).
Sobre aquesta coberta es pot realitzar un paviment
sense fixar, de liases amb separador, sempre que
el sastre inferior permeti I'increment deles
carregues permanents més el pes propio
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Protecció contra la humitat.
l'

Descripció de les anomalies.

Humitats de penetraci6 a través de la solera de tres

capes.
Problemes higienics per acumulaci6 d'excrements
d'aus sobre el Gel ras del sostre falso

Motius.

La solució descrita en el grafic adiunt s'ha fet servir
sovint en edificis del s. XIX, a determintas cascs
antics i eixamples de I'area Mediterrania.
Malgrat la bona disposició i execució de les tres
capes que formen la solera, en epoques de pluges
persistents hi ha filtracions a través de figures o
ruptures per dilatacio (sobre tot en els perímetres).
La ventilació del sostre fals, tot i que pot envitar
humitats de condensació, resulta nefast des del
punt de vista termic, sobretot a I'hivern, per la
capacitat nul-1a d'aillament de cel ras.
Els forats de ventilació mal protegits faciliten I'accés
de les aus al so.stre falso

Descripció del metode.

Es vol transformar la coberta existente en una altra
sense cambra d'airei mantenir I'accessibilitat d'ús
del terrat sense haver de prescindir del que esta
construi't.

Procediment.

a) Eliminar el cel ras i les restes organiques que hi
són dipositades.

b) Inspeccionar i si cal repasar les bigues de fusta o
metali.liques que suporten la solera.. Les
metal.liques s'han de protegir amb pintures de
mini.

c) Tancar tots el forats de ventilació de la facana.

d) Formar la nava coberta al damunt de la solera
existent: (1) barrera de vapor (pintura
oxiasfaltica); (2) formigó ceHular (gruix uniforme
ates que la solera actual fa pendent); (3) morter
de c.p. com a proteccio del formigo ceHular; (4)
tela asfaltica o lamina de butil; (5) teixit no-teixit;
(6) morter asfaltic; (7) rajola amb acabat de
morter mixt, cal9 i c.p.

Cost

El preu oscil.la entre 4.500,- i 6.000,- PTA/m2
(1984), sense incloure la reposició del Gel ras.

Comentaris

Cal preveure un junt perimetral entre la nava solera
i els elements verticals. amb la col.locació del
minvell a tot el perímetre de contacte.
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Protecció contra la humitat

Descripció de les anomalies

Esquerdes i despreniment de les rajoles de I'acabat.
Es produeixen humitats en el pis de sota.

Motius

Les esquerdes tfpiques (deixant a part les produi'des
per deformacions estructurals) són per motius
termo-hidrometrics.
Per aquestes fissures entra I'aigua i es produeix la
descomposició de I'elemento

J \ AÍA.oir

'I~
Descripció del metode.

Suprimir tot I'acabat o coronament actual.
Col.locar-hi un perfil d'aliatge Ileuger, amb tacs i
cargols a base de I'obra.

Costo

El preu oscil-la entre 1.200,- i 1.500,- PTA/m

(1984).

Jt.l ~! MA."t Q..
{1~4. -l f~ ¡ '...,or..Comentaris

L'aplicació directa d'un revestiment
impermeabilitzant no és la solució més adequada.
s millar utilitzar elements metal-lics galvanitzats o
de plastic, que puguin dilatar Iliurement i que volin
prou per a ésser un goteró efectiu.
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Protecció contra la humitat.

Descripció de les anomalies

Es produeixen humitats de condensació damunt
deis vid res de les finestres, així com damunt de les
parets fredes que donen a I'exterior i damunt deis
ponts termics de I'estructura i a les finestres.
Males olors per falta de renovació de I'aire.

Motius

\WI 4.14~~ O,~
~CAA t cit. ~vOli.Ó ! \ ~ (

k vfMtil-ó

~

Excés d'humitat dins de I'habitatge degut a
I'evaporació d'aigua a la cuina i cambres de bany.
així com per I'aportació de la carrega latent de les
persones. per transpiració i respiració. especialment
important en habitatges petits i amb una relació
baixa de m2/habitant.
També es produeixen humitats de condensació en
els habitatges que utilitzan estufes de buta per a
escalfar les estances.
La falta d'una bona ventilació a la cuina i cambres
de bany agreugen el risc d'humitats de condensació
i les males olors.

---'-. ----, ,--~ , -
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Descripció del metode

Co¡'¡ocació de reixetes d'entrada d'aire
autoregulables per a donar una renovació equivalent
a les extraccions d'aire per cuina, bany i vater.

Col'locació de col-lectors verticals amb circulació
for~ada mitjan~ant un ventilador centralitzat dalt del
terrat. ."..

Diametres deis col"lectors:
~ 200 250 300 350 400 450 500 mm

Nc 3 5 7 10 13 16 20
Nb 10 18 24 33 42 54 69
Nw 20 36 48 66 84108 138
Nc, Nb, NW nombre de cuines, banys. i vaters.

Cost

El preu per habitatge oscil-la entre 40.000,- i
50.000,- PTA, amb campana per a la cuina inclosa
(1984).

Comentaris

El ventilador centralitzat per a l'extracci6 d'aire del
bany tindra dues velocitats. una de rapida de dia i
una de lenta de nit.
EL ventilador centralitzat per a les cuines anira amb
un rellotge programador que el tara anar a- velocitat
rapida a les hores de cuinar i a velocitat lenta la
resta del temps.
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Protecció contra la humitat.

E.xtw~Descripció de les anomalies.

Extl\4.Jat

Es produeixen humitats de condensació damunt de
I'enrajolat i damunt deis aparells metill.lics, com és
ara, les maquines de rentar plats, els frigorífics, etc.

~

Excés d'humitat dins de )a cuina per l'evaporaci6 de
I'aigua continguda en els aliments en escalfar-los.
Aquest problema es produeix d'una manera
semblant a totes les cuines de I'edifici i volem
resoldre'l globalment.

r--/

"'" """",~~tl t- ,

~-..J'I't~' .~ ¿ ,l'. .
~ r:-__"

~ "'-! .~..: ,.:
..' -.

,-

.../ c.-.,~ iG. ..¡."
7 S~Q.Cii"G~

--'}2S' 125 In t7'\.

-Fi'~ h ~K4)
~,~~

..." 

",

.~,:.;;,",
'-o

1

",' "
~ Vo~ ».t'l

i:: 'i """"dc. fA '.- ,_0.

i"
:':~';.~~:;:;.;:;:.~:.I-.IIr

~

r

~M'4
1.:c o.~ ~Descripció del metode. c.a.bo1 J.l wc to tJ ; YlJO N c. I

tIlc. ~ N_c. da. &...:i8tS

-ubo.l C¡f\ 1m Vk..o. -

Col-locaci6 d'un conducte vertical comú oxemeneia, 
per la evacuaci6 de fums d'un grup de

cuines.
Col-locaci6 a la part superior d'un ventilador per a
for<;:ar la ventilaci6.
Selecci6 d'una campana amb volum útil no inferior a
100 litres amb comporta i termoactivador.

Diametres del col-lector: (Nc =nombre de cuines).
Nc 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
~ 200 250 300 300 350 350 400 400 450 450
(Diametres interiors en mil-lfmetres)

Costo

EL preu per cuina oscil-la entre 25.000.
PTA (1984).

30.000-

Comentaris

El ventilador centralitzat haura de tenir dues
velocitats. una de rapida de dia i una de lenta de nit,
funcionara mitjancant un rellotge programador.
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Protecció contra la humitat.

Descripció de les anomalies.

Es prod.ueixen humitats de condensació damunt de
I'enrajolat i damunt deis miralls i mobles metaNics.

Motius

Excés d'humitat dins de la cambra de bany per
I'evaporació de part de I'aiguacalenta de la dutxa o
banyera.
Aquest problema es produeix d'una manera
semblant a totes les cambres de bany de l' edifici i
volem resoldre'l globalment.
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Descripció del metode.
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Col.locació d'un col. lector vertical amb circulaciófor~ada 
mitjan~ant un ventilador centralitzat dalt delterrat.

Co¡'¡ocació d'una boca d'extracció autoregulable acadascuna 
de les cambres de bany per a un cabald'aire 

fix de 60 m3/h.

Diametres deis coHectors:
~ 200 250 300 350 400 450 500 mmNb 

10 18 24 33 42 54 69
Nw 20 36 48 66 84108 138
Nb, NW nombre de cuines, banys i vaters.

Cost

J«>~ 

li
El preu per cambra de bany ascil'la entre 12.000.-i 

15.000,- PTA (1984).
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Comentaris-f+El 

ventilador centralitzat per a I'extracció d'aire deis
banys, haura de tenir dues velocitats, una de rapidade 

dia i una de lenta de nit.
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Instal.lacions d'aigua.

Descripció de les anomalies.

Surt aigua per la canalització d'obra de fabrica que
protege ix el tub d'alimentació de la bateria de

comptadors.
Poc cabal de subministrament.

Motius

Oxidació del tubo
Canvia la utilizació de I'edifici.
Augmenta el consum interior.
Cal modificar I'actual emplacament.

J!¡

Descripció del metode.

El tub d'alimentació és la canonada que enlla9a
I'aixeta general de I'edifici amb el comptador
general o la bateria de comptadors; per tant s'ha de
tancar I'aixeta de pas general i buidar la instaHació
interior, descargolant un deis racords deis

comptadors.

Després es deixa lIiure el tub en tot el recorregut i,
una vegada tret, si la instal'lació passa per dins de
cambra o canalització oberta pels extrems, es
posara el tub d'acer galvanitzat sobre un lIit de
ciment pórtland de manera que permeti la inspecció
o control.

Es pot aprofitar I'avinentesa per a instaHar la valvula
antirentorn, si no n'hi ha, al peu de la bateria de
comptadors o després del comptador general.

Cost

s variable pero en un edifici normal el preu
aproximat és de 4.000,- PTA/m (1984).

Comentaris

No s'ha tingut en compte el cost del ram de paleta.

Si el recorregut f6s per la planta soterrani el cost es
pot rebaixar un 30% .
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Descripció de les anomalies

Fuites d'aigua al pati interior de I'edifici.
Humitats a les parets de fa~ana o a les de patis.
Poc cabal i fortes perdues de pressi6.

Motius

Tubs oxidats.
Se sol.licita una ampliació del cabal de
subministrament. Es vol modificar el material deis
muntants.

Descripció del metode

Tancar I'aixeta de sortida del comptador individual
de I'habitatge, situada a la bateria. descargolar el
racord d'enlla~ amb I'aixeta i buidar I'aigua. Tot
seguit descollar les brides i treure el tubo

Si la substitució es fa amb tub de ferro galvanitzat,
les unions es faran rosca des amb junt de blens de
canem i mini. Si es fa amb tub de coure de
diametre equivalent (1 "=20x22 mm{2), 11/4"
=25x28 mm (2)) les unions es faran mitjanQant
soldadura forta (superior als 450°C), aixo obligara a
canviar I'aixeta de pas de I'abonat.

Cost

El preu oscil'la entre 800..
coure (1984).

900. PTA/m de

Comentaris

s recomanable diemprar el mateix tipus de material
(ferro galvanitzat o coure) que hi hagi instal-lat a
I'interior de I'habitatge.
No s'hi inclouen les ajudes de ram de paleta.
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Instal.lacions d'aigua.

Descripció de les anomalies.

Encara que els diposits de reserva siguin de
capacitat adequada, els cabals instantanis
necessaris per als aparells sanitaris de I'habitatge
s6n superiors al cabal mitja de I'aforament.
Mal funcionament deis electrodomestics.
Escas emmagatzematge d'aigua.
Falta d'higiene a "aigua.

Motius

tDeteriorament generalitzat a la instal'lació. Escassa
pressió per falta d'alc;aria.
Necessitat de més consum d'aigua.

E.n~D.. tllilllDto.l.~ J.l~~

fttIAit~.~i ~fó/)(t.

Descripció del metode.

S'instaHa una canonada des de "aixeta general
d'entrada fins a la bateria de comptadors
divisionaris.
La bateria ha d'ésser de quadre o de columna, en
funció del nombre i classificació deis
subministraments.
La bateria estara en una cambra o en un armari
especial dotat d'embornal connectat a la xarxa
d'evacuació.
De les aixetes de pas a les sortides deis
comptadors se'n derivaran els muntants cap als
habitatges amb diametres usuals d'1" o 1 1/4" o 1
1/2" si són de ferro o els equivalents si són de
coure.

Cost

El preu per habitatge oscil-la entre 40.000,-
50.000,- PTA (1984).

Comentaris

Aquest preu s'entén que és valid pels
subministraments normalitzats, tipus: «A, B, C, D i
E» de les normes vigents.
No s'hi inclou la ma d'obra ni el cost del ram de

paleta.
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Instal.lacions d'aigua.

Descripció de les anomalies

A I'habitatge hi ha un bany petit provist de dutxa,
lavabo i vater, sense xarxa d'aigua calenta.
No hi ha instaNació de banyera ni bidet.

Motius

És un edifici antic.
Es va incorporar una dutxa pero no té aigua calenta.
Es vol transformar la dutxa en banyera i afegir-hi el
bidet.

Descripció del metode.

Arrencats els aparells sanitaris antics, si cal, i
preparades les parets, es marquen els passos de
les canonades d'aigua freda i calenta. S'aconsella
d'emprar el mateix tipus de material existent a la
resta de I'habitatge. Si la instal-lació de la resta és
de ferro cal emprar tub d'acer galvanitzat, si és de
plom o de coure cal emprar coure i pel desguas el
material ha d'ésser de PVC o de plomo

Les mides deis tubs usuals s'expressen en eldibuix.

Una vegada instal'lades les canonades s'arrebosa
es col'loquen les rajoles a les parets.

Es presenten i connecten els aparells sanitaris a les
xarxes d'aigua freda, calenta i desguas, comprovant
que no hi hagi fuites.

Cost

El preu inclaent els aparells sanitaris i les aixetes
ascil'la entre 90.000,- i 100.000,- PTA (1984).

Comentaris

En aquest preu no s'hi inclou el cost de I'obra de

paleta.
Tampoc s'ha considerat la producci6 d'aigua calenta
ni la xarxa fins per a la cambra de bany.
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Descripció de les anomalies

---

L'aigua calenta triga en arribar als punts de c;:onsum
del bany.
L'aigua surt freda al punt de consumo
Poca quantitat d'aigua calenta per al consumo ~~... ~\

~ v~ I!

~f:
,..

j~~~
Motius f F

/"Distancia massa lIarga entre el termos i el punt de
consum del bany.
Manca d'ai'lIament a les canonades.
Termos petit.

a,J

:-1-J ' ~ s ,=>~
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00" t , '7[ h
Descripció del metode.

Cal instal'lar un segon termos electric independent.

~,t4

~

/'

Tallar la canonada de I'aigua calenta del bany i
connectar-la al nou termos. Del tub d'aigua freda
del bany treure'n I'alimentació
del nou termos previa col*locació d'una aixeta de
pas i de la
valvula de retenció i seguretat corresponent.

El termos electric d'un bany ha d'ésser, com a
mínim, de 50 litres. ~'

}

/1 ~

I
Gost

El preu, incloent el termos, oscil.la entre 30.000,- i
40.000,- PTA (1984). '" ~

~

Comentaris

No s'ha tingut en compte en el preu, I'obra de
paleta, que es necessiti.
Cal respectar les distancies mínimes a punts

d'aigua.
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Instal.lacions d'aigua.

Descripció de les anomalies.

L'escalfador triga massa a escalfar I'aigua (de 2 a
2,30 hores).
Volum d'acumulació escaso
EnveHiment de lápareH.

Motius

Poca potencia electrica que impedeix col-locar un
escalfador electric mes grano
Reducció de costoso
Necessitat de disposar d'un cabal instantani d'aigua
calenta en els serveiso
Rehabilitació de I'habitatge en fer una primera
instaHació de gas (ciutat o natural) a I'edificio

¿l ?-t.. (..I !I\/'t)\.o s

Descripció del metode.
x (IW\ fW\~ (¡j ~

Jj~~ da. dt
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Des de I'alimentació d'aigua treda al termoselectric, 
s'ha de ter I'acoblament mitjanc;:ant tubs i

racords i es col'locaran aixetes de pas i valvules de
retenció a I'entrada deis aparells.

De la xarxa interior de gas s'instal'lara un tubo de
3/4" d' 1" si és de ferro o de la secció equivalent.
si és de coure. que passara sempre per cambres
ventilades directament a ¡'exterior.

.. .r_IO~"¡

oi.r c.o.lf-"'tA.

~S'instal.lara la xemeneia de sortida de fums.
t=:::{

(t)Cost

El preu amb I'escalfador de gas, oscil-la entre
25.000,- i 30.000,- PTA (1984).

.,
%

r
Comentaris ..(1) (.A l ~ aAn iJIIO t QIY\ t Q-".l

k~
En el preu no s'inclouen els costos de ram de

paleta.
A la generalització d'aquesta solució li cal un
projecte global detallat.

66



Instal.lacions d'aigua.

Descripció de les anomalies.

Petit cabal instantani d'aigua calenta.
Manca de ventilació al local.
Problemes d'evacuació de gasas generals.

=+ ~'Of"Q.. (.A l(Mt Q.o
Motius
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Canonada de gas de poca capacitat que impedeix la
col-locació d'un escalfador més gran.
Instal-lació antiga que no compleix la normativa ni té
possibilitats de complir-la.
Canvi de font energetica de gas a electricitat.

f,.(.G.l do,""- k ~

Descripció del metode.

De I'alimentació d'aigua freda a I'antic escalfador de
gas, passar el termos electric fent I'acoblament
adequat, amb valvula de seguretat i aixeta de paso

Conectar mitjancant racord roscat la sortida d'aigua
calenta.

Fer I'alimentació electrica. monofasica a 220 V des
de la caixa de derivació existent a la cambra,
col.locant un endoll de 1 0/16A amb connexió aterra
accionat per interruptor bipolar.

Cost

El preu amb el termos electric oscil-la entre
25.000,- i 30.000,- PTA (1984).

Comentaris

En el preu no s'hi han previst els costos de ram de
paleta i pintura.
Cal comprovar primer si la potencia electrica
instal'lada és capac;: d'absorbir I'increment de
consumo
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Instal.lacions dJreigua.

Descripció de les anomalies

A I'habitatge només hi ha safareig
No esta prevista la instal-lació d'una maquina de
rentar.

Motius

Edifici antic. Es valen intraduir millares puntuals als

habitatges.
Es val canviar de lIac I'espai destinat a rentar.

Descripció del metode

De I'alimentació d'aigua del safareig es derivara
amb tub de ferro o coure de 1/2" i 12x14 mm de
e5, fins allloc d'empla9ament de I'aixeta de 1/2"
amb rosca de broc de 3/4", per a connectar la
manega d'entrada de la maquina de rentar.

Darrera o al costat, de la maquina de rentar
s'instaHara un tub de desguas de plom o de
polietile de 30 O 35 mm de (2), formant sifó per tal
d'evitar males olors, fins al baixant d'evacuació.

Cost

i 6.000,- PTA (1984).El preu oscil-la entre 4.000,-

Comentaris

S'aconsella de ter la instal'lació vista per tal d'evitar
la teina de ram de paleta.
Cal comprovar previament si la potencia electrica
instal'lada és capa9 d'absorbir I'increment de
consumo
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Instal.lacions d'aigua.

Descripció de les anomalies

No hi ha instal'lació de maquina de rentar plats a la
cuina.

Motius

Quan es va instal-lar la cuina no es coneixia aquest
electrodomestic.
S'instal-la en remodelar el mobles de la cuina o en
rehabilitar en general tot I'habitatge.
Pot ser necessari pel canvi de les necessitats
familiars o funcionals de I'habitatge.

Descripció del metode.

Del tub d'alimentació de I'aigua freda del safareig
es treu la derivació. interposant una aixeta de pas
previa a la maquina de rentar plats.

Les maquines de rentar plats porten una manega
amb racord per a I'entrada d'aigua i un altra per al
desguas. La del desguas es connecta al sifó de
I'aigüera mitjan~ant peces roscades que es traben
en el mercat.

El tub d'alimentació, si es fa amb coure, sera de
16x18 mm de e). L'aixeta de pas sera de 1/2" amb
broc roscat de 3/4".

Cost

El preu de la instal.lació oscil-la entre 4.000,
6.000,- PTA (1984).

Comentaris

Es convenient de ter la instaHació vista per tal
d'evitar la teina de ram de paleta.
Cal comprovar previament si la potencia electrica
instaHada és capaC; d'absorbir I'increment de
consumo
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Instal.lacions d'aigua.

Descripció de les anomalies

Manca d'instal'lacio d'aigua calenta.
L'equip de producció actual esta intradimensionat o
te un rendiment baix o no hi ha cap ti pus d'energia.

~I}~~ JlÍItIIJtQ.I.~ J\W~4 /}~Descripció del metode.

Un equip solar complet amb quatre elements
fonamentals:

a) Captadors d' energia orientats al Sud (inclinació
de 45° per a una latitud de 40°).

b) Diposit-acumulador d'energía per a cada
habitatge amb el control termostatic (capacitat I
100 litres).

c) Circuit tancat.

d) Resistencies electriques auxiliars o qua.lsevol
altre sistema (caldera mixta) que permeti reforc;:ar
la instaHació solar els dies d'insolació baixa.
(Potencia aconsellable en el cas de resistencies
electriques = 200W/pers).

Gost

El preu de la instal'lació per un habitatge unifamiliar
( 80150 m2) oscil-la entre 200.000,- i 300.000,-
PTA (1985).

Comentaris.

No s'hi inclouen els ajuts de ram de paleta i la

pintura.
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat.

Descripció de les anomalies.

Manca de confort per excés o defecte de ealor.
Consum molt alto

Motius

Falta de regulació automatica de les condicions de
confort,
Aportacions gratui'tes de calor degudes a guanys
externs i interns,
Sobreescalfament de les entances,

Descripció del metode.

Es triara I'estan~a més gran per a col-locar-hi el
termostat d'~mbient. Per exemple la sala-menjador.

Es coHocara el termostat damunt d'una pared
interior a 1,5 metres de terra en un lIoc de pas i a la
vara de la porta d'accés de l'estan9a.

No hi haura fonts de calor a prop ni a sota del
termostato

El termostat tindra una petita resistencia per a ter
circular ¡'aire que te a la vara.

L
Cost

El preu aproximat és de 6.500,- PT A/habitatge.

Comentaris

La seva instal.lació és obligatoria d'en<;:a de I'any
1975 segons el decret 1940/1975.
Pot tenir programació automatica de posada en
marxa.
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat.

Descripció de les anomalies.

Manca de confort per falta de calor.

Motius

Falta de superfície d'escalfor del radiador
Falta d'escalfor per la formació de bosses d'aire del
radiador.
Manca de cabal d'aigua en circulació per dins el
radiador.
Utilització diferent de I'estanca amb necessitats de
confort més altes.

Descripció del metode.

Desconnectar el radiador que es vol ampliar i

despenjar-lo.

Es treuen i es netegen els maniguets i els forats
deis elements.

S'unten els forats amb oli minersal i es col.loquen
els maniguets una volta sencera a la dreta.

Introduir les barres de muntatge dins del maniguets
per a roscar els nous elements.

Roscar conjuntament els maniguets de dalt i de

baix.

Muntar el radiador damunt deis suports, col-locar el
purgador d'aire manual i un bocí de tub per a
connectar la sortida del radiador.

Cost

El preu aproximat és de 20.
d'ampliació (1984).

PTA per Kc/h

Comentaris

Abans es buidara el circuit d'aigua fins a un nivell
per sota del nivel! de sortida del radiador i s'omplira,
despres d'haver ampliat el radiador, amb aigua a la
qual s'haura afegit un inhibidor de corrosió.
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat.

;t

Descripció de les anomalies.

Escas confort per falta de calor.
Despeses molt altes.
Rendiment baix.

Motius.

Perdues de calor de la caldera, xemeneia i
canonades de
distribució.
Llar de la caldera massa gran en relació al
combustible utilizat.
Voler canviar d'energia.

Descripció del metode.

L'estan9a ha de tenir una bona ventilació natural,
superior i inferior, de 50 cm2 per cadascun deis
forats de ventilació.

La caldera mural no estara a més de tres metres de
la xemeneia col-lectiva i la sortida de fums tindra un
pendent mínim del 3% .

Se seleccionara una caldera suficient per al nombre
de radiadors i la seva capacitat.

La bomba de recirculaci6 sera per un gradient de
10°C.

Es col'locaran purgadors d'aire als punts alts de la
xarxa de distribució per tal d'evitar bosses d'aire.

Cost

El preu de la instal.lació oscil-la entre 100.000,-
200.000,-PTA (1984).

Comentaris.

La instaHació I'ha de ter un instaHador autoritzat.
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat.

Descripció de les anomalies.

Manca de confort. per temperatura excessiva.
Despeses molt altes.

Motius

Falta de regulació automatica de les condicions de
confort.
Aportacions gratuites de calor degudes a guanys
externs i interns.

Descripció del metode.

Buidar el circuit d'aigua fins a un nivell per sota del
de la canonada d' entrada al radiador afectat.

Desmuntar I'aixeta de pas i col'locar la valvula
temostatica en ellloc de I'aixeta de paso

Omplir altre comp el circuit amb aigua més un
inhibidor de corrosió.

Posada en marxa de la caldera del circulador
d'aigua, prova de la regulaci6 en diversos punts de
I'escala.

Cost

El preu aproximat és de 3.000,-
(1985).

PTA/radiador

Comentaris

Cal deixar un o dos radiadors sense valvula
temostatica per tal que pugui circular un mrnim
d'aigua en cas que totes les valvules es tanquin
alhora.
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat.

Descripció de les anomalies.

IManca de confort per falta de calor.
Humitat ambiental amb condesacions a les parets.

Motius

.ls1 ,~~ J,.
.V c.olAAoc.1i

Absencia de calefacció.
Utilització diferent de I'estan<;:a amb necessitats
més altes de confort.

n
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Descripció del metode.

Triar un convector d'una capacitat mfnima de 50
kcl/h per cada metre cúbic de l'estan9a.

Els convectors ha de tenir:

Xemeneia i connexió d'aire pel mateix forat, amb
sortida a ¡'exterior, protegida.

Dispositiu d'encesa per guspira piezoelectrica, amb
mecanisme de bloqueig.

Seguretat de flama mitjan9ant un dispositiu termic.

Termostat d'ambient de bulb metal' lic.

Cambra de combusti6 que només comuniqui amb
"exterior.

Es recomanable col-locar un plaf6 de fibra de vidre
darrera del convector.

S'ha de col-locar una aixeta de pas amb bloqueig a
I'entrada de gas de I'aparell.

Gast

El preu oscil-la entre 15.000,-
(1984).

20.000,- PTA/u

Comentaris.

Cal valorar primer, si la canonada de la connexió de
servei de gas de I'habitatge te prou capacitat per ter
tront a les naves necessitat se consumo
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat.

Descripció de les anomalies.

Manca de confort per falta de calor.

Motius.

Absencia de calefacció.
Falta de superfIcie d'escalfament del radiador.
Impossibilitat de col'locar radiadors classics o
electrics.
Utilització diferent de I'estan<;a amb necessitats de
confort más altes.

Descripció del metode.

Triar el sistema de pintura de grafit o de faixes
calefactores.

Col-locar les platines amb la connexió electrica
mitjan~ant un transformador separador de

seguretat.

Pintar la zona de paret que será plafó radiant amb
pintura de grafito

Finalment enguixar la pared o col-locar paper pintat.

Costo

El preu ascil.la entre 2.000,- i 3.000,-PTA/m2
(1984).

Comentaris.

Cal comprovar primer, si la potencia electrica
instal-lada és suficient per a ter front a les naves
necessitats.
S'ha d'instal'lar un termostat d'ambient a cada
estanca.
Cal tenir en compte que aquest tipus de calefacció
té una posada en regim molt lenta i que per tant no
es recomanable per a habitatges d'ús intermitent,
La paret o parets en que s'instal-la aquest tipus de
calefacció ha de quedar "jures, sense mobles ni
altres elements adosats.
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat

Descripció de les anomalies

Manca de confort per falta de calor.
Humitat ambiental amb condensacions a les parets

Motius

Utilització diferent de l' estan<;a amb necessitats
més altes de confort.
Absencia de calefacció.
Falta de superfície d'escalfament del radiador.
Impossibilitat de col-locar radiadors classics o
electrics.

ZCtll.

",
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Descripció del metode ""

"'...,.Triat el sistema de cable radiant o de faixes
calefactores.

Col. locar el material ai'llant enganxat al sastre
separat per Ilistons de fusta.

..;.. ~Col-locar tela metal-lica com a suport del guix.
clavada als lIistons.

I finalment col-locar planxes de guix o enguixar.
t~l\_t
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t/Cost '-..
El preu oscil-la entre 800,- i 1.200,- PTA/m2 Á~~ 1'25 wl 'l~i&f~-=" ~.~ 

-.:::.,. 't wjlJlJ'l.Comentaris

Cal comprovar primer, si la potencia electrica
instal-lada és suficient per a ter front a les naves
necessitats.
La tela metál-lica ha de tenir una certa rigidesa per
a suportar I'enguixat.
S'ha d'instal-lar un termóstat d'ambient a cada

estanca.
Cal tenir en compte que aquest ti pus de calefacció
té una posada en regim molt lenta i que per tan no
és recomanable en habitatges d'ús intermitent.
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat

Descripció de les anomalies

Confort baix per manca de calor.

Motius

Absencia de calefacció.
Falta de superfície d'escalfament de radiadors
existents.
Funcionament intermitent de la instal-lació existent.
Falta de calefacció de nit quan hi ha sistemes
centralitzats.
Utilització diferent de I'estan~a amb necessitats de
confort més altes. Hi ha una instal-lació electrica

completa.
Es vol una inversió inicial baixa en la instal'lació,
respecte a d'altres sistemes.

Descripció del metode

Triar un radiador electric d'una capacitat equivalent
a 100W per metre quadrat de l'estan9a.

Els radiadors electrics han de tenir:

Termostat incorporat.

Interruptor d'aturada-encesa.

Llum indicador de funcionament.

Connexi6 a terra de totes les peces metal'liques
deis radiadors.

Si el radiador ha de ser de 2000W o més convé que
tingui dues marxes.

Es comprovara que el radiador tingui connexi6 a
terra.

Es col.locara a una algada de 20 a 30 cm de terra.
en una paret exterior i a la vora de la finestra per6
no a sota de cortines.

Cost

El preu oscil-la entre 6,- i 10,- PTA per cada watt
de potencia del radiador (1984).

Comentaris

Cal comprovar previament si la potencia instal.lada
és suficient per a ter front a les naves necessitats.
La posada en regim és lenta, encara que no tant
com la de les calefaccions radiants, per tan poc
recomanables en habitatges d'ús intermitent.
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat

Descripció de les anomalies

Nivell baix de confort per falta de calor.
Habitatge amb molta humitat.
Condensacions a les parets fredes.

Motius

No hi ha instal-lació de calefacció.
Habitatge amb poc assolellament.
Allament termic deficient.
Utilització d'estufes de gas buta que provoquen
problemes d'humitat.

Descripció del metode

Instalacció deis elements de producció de calor
(caldera).

Instal-laci6 de radiadors. previament dimensionats
en funci6 de les característiques termiques de les
estances.

Col' locar valvules de quatre vies si els radiadors s6n
d'eiements.

Col-locar valvules de tres vies si els radiadors s6n
de tipus plaf6.

Col-locar la xarxa de canonades de coure.

Col' locar un plafó allant darrera del radiador.

Cost

El preu per a un habitatge de 90 m2 oscil-la entre
200.000,- a 250.000,- PTA (1984).

Comentaris

Caldria passar els tubs per sobre del soco!,
encastant només els trams de les portes.
S'ha de col.locar un termostat d'ambient a la sala
d'estar que reguli el funcionament de la caldera.
La utilizatció de radiadors de fosa, su posa un cost
inicial més gran, pero assegura a la instalació una
vida practicament indefinida, sense risc de corrosius.
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Instal.lació de calefacció i aire condicionat

Descripció de les anomalies

Nivell baix de confort per falta de calor.
Habitatge amb molta humitat.
Condensacions a les parets fredes.

Motius

Absencia d'instalacció de calefacció
Habitatge amb assolellament baix.
Utilització d'estufes de gas buta que provoquen
problemes d'humitat.

Descripció del métode

Instal-laci6 deis elements de producci6 de calor

(caldera).

InstaHació de radiadors previament dimensionats en
funció de les característiques termiques de les
estances.

Col'locar valvules de tres vies d'accionament
manual o automatic.

Col-locar la xarxa de canonades de coure.

Col-locar un plafó allant darrera del radiador.

Cost

El preu per a un habitatge de 90 m2 osciHa entre
170.000,- i 200.000,- PTA (1984).

Comentaris

Caldria passar els tubs per sobre del sócol,
encastant només els trams de les portes.
S'ha de col.locar un termóstat d'ambient a la sala
d'estar que reguli el funcionament de la caldera.
La utilització de radiadors de planxa, tot i que
suposa un cost inicial més baix respecte deis de
fora, no assegura com en aquells, la durada
indefinida de la instal.lació.
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat

Descripció de les anomalies

Nivel baix de confort per falta de calor.
Habitatge amb molta humitat.
Condensacions a les parets fredes.

Motius

Absencia d'instal.laci6 de calefacci6.
Habitatge amb assolellament baix.
Aillament termic deficient.
Utilitzacio d' estufes de gas huta que provoquen
problemes d'humitat.

Descripció del metode

Instal-lació deis elements de producció de calor
(caldera).
Instal-lar el tipus de convector triat dimensionat en
funció de les característiques termiques de
l'estan9a.

Col-locar aixetes de pas de bola i de derivació (una
del ti pus Venturi).

CoHocar la xarxa de canonades del coure.

Col-locar un plafó aillant darrera del convector.

Cost

El preu per a un habitatge de 90 m2 oscil-la entre
160.000,- i 200.000,- PTA (1984).

Comentaris

Caldria passar els tubs per sobre del socol,
encastant solament els trams de les portes.
S'ha de col-locar un termóstat d'ambient a la sala
d'estar que reguli el funcionament de la caldera.
El principal avantatge d'aquest tipus de convectors
en comparació amb els convencionals, és el de
tenir una posada en regim més rapida i de donar
una escalfor més uniforme.
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat

Descripció de les anomalies

Nivel! baix de confort per falta de calor.
Habitatges amb molta humitat.
Condensacions a les parets fredes.

j J
Motius

Absencia d'instal-lació de calefacció.
Habitatge amb assolellament baix.
AilIament termic deficient.
Utilització d' estufes de gas buta que provoquen
problemes d'humitat.

Descripció del metode

InstaHaci6 deis elements de producci6 de calor
(caldera).

Instal-lar el ti pus de ventilo-convector triat (amb
interruptor i termostat d'accionament) dimensionat
en funció de les característiques termiques de les
estances.

Col-locar aixetes de pas de bola.

Col-locar la xarxa vista de canonades de coure.

Col.locar un plaf6 a'illant darrera del
ventilo-convector,

Instal-lar un endoll de 10 A.

Cost

El preu per a un habitatge de 90 m2 oscil-la entre
240.000,- i 300.000,- PTA (1984).

Comentaris

Pel Jet de ser una convencció forcada. la posada en
regim és més rapida que en qualsevol deis
sistemes descrits abans i per tant recomanable per
a habitatges d'ús intermitent (apartements de cap
de setmana. habitatges d'ús nocturn, etc).
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat

Descripció de les anomalies.

Nivel! baix de confort per excés de temperatura
interior a I'estiu o baixa temperatura a "hivern.
Males olors per falta de ventilació.

Motius

Excés d'ocupació (una persona 1m2) que fa
insuficient la ventilació natural existent.
Extracció d'aire deficient a les zones de cuina i
taulell.
Situació dins el centre urba amb un índex alt de
pol-lució atmosferica i contaminació per soroll.
Utilització diferent del local amb necessitats més
altes de confort.
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Descripció del metode

Se seleccionara un equip partit o una unitat bomba
de calor aire-aire. segons les necessitats del local
(les dades de la taula són orientatives).

Cal ter un estudi més meticul6s per a saber els
cabals d'aire i les carregues termiques, necessaries
per cada Gas.

La calefacció es produeix normalment utilitzant un
equip reversible. tipus bomba de calor.

Els conductes de distribució d'aire es construiran
per a una velocitat de 8 a 4 m/seg.

Les reixetes es dimensionaran per a una velocitat
de pas de I'ordre de 3 a 1 m/seg.

Cost

El preu oscil'la entre 60,
capacitat (1984).

80,- PTA per watt de

Comentaris

S'han de buscar unitats exteriors poc sorolloses si
han de funcionar de nit.
S'ha de preveure el desguas del climatitzador d'aire.

Als locals amb malta carrega interna no hi cal
caletacció. per tant es pot ter servir una unitat per
retrigeració amb una resistencia electrica per a la
posada en marxa a I'hivern.
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat

Descripció de les anomalies.

Nivel baix de confort per excés de temperatura a
I'estiu i baixa temperatura a I'hivern.
Molesties pel soroll exterior del tránsit urba en tenir
les finestres obertes (sobretot a I'estiu).
Molta calor a les nits d'estiu.

Motius

Assolellament molt fort a I'estiu a la zona d'estar,
amb una protecció insuficient contra la radiació.
Cambra d'aire sota la coberta amb poca ventilació i
sense ai"llament termic adequat.
Ventilació insuficient.
Situació dins el centre urba amb un índex alt de
pol'lució atmosterica i contaminació pel soroll.
Es vol elevar el nivell de confort de I'habitatge.

Descripció del metode

Se seleccionara i instal-lara un equip per a una
circulació d'aire de 10 a 15 volums a la zona d'estar
i de 6 a 8 volums a la zona de nit amb una carrega
orientativa de 100-120 frig/H-m2.
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Cal ter un estudi més meticulós per a saber els
caballs d'aire que s'han d'impulsar a cada estan9a.

~

La calefacció es pot ter amb un serpentí connectat
a una caldera de calefacció o mitjan9ant el mateix
equip si hi ha bomba de calor reversible.
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Els conductes de distribució d'aire es construiran
per a una velocitat de 6 a 3 m/seg. Les reixetes es
dimensionaran per a una velocitat de pas de I'ordre

de 1m/seg.
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El termostat d'ambient es col-locara a la sala més
gran o a la sala de més carrega.

Gost

El preu oscil-la entre 600.000,- i 800.000,- PTA
per a un habitatge de 120 m2 (1984).

Comentaris

S'han de buscar unitats climatizadores interiors que
facin poc soroll. No més de 40 dBA a 1,00 m de
distancia.
S'ha de preveure el desguas del climatitzador d'aire.
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat

Descripció de les anomalies

Manca de confort per excés de temperatura a
I'estiu i baixa temperatura a I'hivern.
Molesties pel soroll exterior del transit urba, en
tenir les finestres obertes.

Motius

Es vol míllora el nivell de confort de I'habitatge.
Assolellament molt fort a I'estiu acompanyat d'una
manca de protecció de la radiació solar en els
tancaments amb vid res.
Manca de ventilació i refredament natural.
Manca de protecció a la radiació solar.
Situació dins del centre urba amb problemes de
poi-lució atmosferica i contaminació pel soroll.

Descripció del metode.

Es seleccionara un equip partir per a una circulació
d'aire de 10 volums a la zona d'estar i 6 volums a la
zona de nit amb una carrega orientativa de 80-100

frigories/h.

Cal ter un estudi més meticul6s per a saber els
cabals d'aire que s'han de impulsar a cada estan9a.

La caletacció es pot ter amb un serpentí connectat
a una caldera de caletacció o mitjan~ant el mateix
equip si es tracta d'una bomba de calor reversible.

Els conductors de distribuci6 d'aire es construiran
per a una velocitat de 3 a 6 m/seg. Les reixetes es
dimensionaran per a una velocitat de pas de I'ordre
d" m/seg.

El termostat d'~mbient es col.locara a la sala més
gran o a la sala de més carrega.

Cost

El preu oscil-la entre 600.000,- i 700.000,-
per a un habitatge de 90 m2 útils. (1984)

PTA

Comentaris

S'han de buscar unitats climatitzadores interiors que
facin poc soroll, no més de 40 dBA, a 1,00 m de
distáncia.
S'ha de prevenir el desguas del climatitzador d'aire.
Aquestes unitats poder ser també del tipus bomba
de calor.
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat.

Descripció de les anomalies.

Manca de confort per excés de temperatura a
I'estiu i baixa temperatura a I'hivern.
Aire poc neto
Impossibilitat de mantenir bones condicions
climatiques a les estances on hi ha ordinadors de
dad es o aparells electrics que desprenguin escalfor.

Motius

Es vol elevar el confort de I'edifici.
Assolellament molt fort a I'hivern i a I'estiu a les
estances orientades al sud.
Nivells d'enllumenat molt alts (600 lux) als locals
interiors, sense finestres.
Sales de reunions o de conferencies on es reuneix
molta gent.

Descripció del metode

S'han d'estudiar les carregues termiques d'estiu
d'hivern així com la seva evoluci6 durant I'any.

Es dissenya un circuit d'aire per a compensar les
fuites d'escalfor de la pell de I'edifici (paretsexternes, 

i coberta).
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El gradient maxim d'impulsi6 sera de 20°C. ,
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sol~ 'Es dissenya un circuit d'aire fred per a compensar
les carregues interiors d'enllumenament i
d'ocupaci6 amb aire fred tot I'any (V.A.V.).
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Les carregues es poden ter per mettre lineal de
tagana o per metre quadrat d'oticina. Es compten a
part les carregues per radiació solar i per excés
d'ocupació. La carrega total a l' hivern és la suma
de totes les carregues parcials. La carrega total a
I'estiu és la carrega simultania i no la suma de les
carregues maximes.

Cost

PTA/m2El preu oscil.la entre 10.000.
de local (1984).

15.000,-

Comentaris

Aquest sistema permet la utilitzaci6 de I'aire
exterior per a tenir refrigeraci6 gratu'ita a I'hivern,
El consum energetic per m2 és baix,
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat.

Descripció de les anomalies.
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Manca de confort per excés de temperatura a
I'estiu i baixa temperatura a "hivern.
Aire poc neto
Diferents carregues térmiques a cada despatx
segons "orientació.

jMotius
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Utilització de I'edifici per a oficines amb carregues
altes d'ocupació i d'enllumenat que provoquen
excés de temperatura a I'estiu i manca de renovació
d'aire.
Assolellament molt fort a I'hivern i a I'estiu a les
estances orientades al sud.
Nivells d'enllumenament molt alts (600 lux) als
locals interiors i sense finestres.
Col.locació de maquines electriques que tan
escalfor. com és ara fotocopiadores, ordinadors,
etc.
Sales de reunions o de conferencies on es reuneix
malta gent. 1I
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Descripció del metode

S'han d'estudiar les carregues termiques d'estiu
d'hivern així com la seva evolució durant I'any.

Es calcularan les unitats de tan-coil i es preveura
que tuncionin a mitja velocitat alllarg del dia i a
velocitat alta en el moment de posar-la en marxa.

Les necessitats totals de calefacció són les deis
fan-coils funcionant a la maxima velocitat.

La carrega de refrigeració sera la total simultania de
I'edifici amb els fgn-coils a mitja velocitat.

Les carregues de cada despatx s'han de calcular pel
sistema tradicional o per metre lineal de fa9ana.

Cost

PTA/m2El preu oscil-la entre 8.000,
(1984).

12.000,

Comentaris

s necessaria la col-locació d'una xarxa d'impulsió
d'aire exterior per a donar la renovació mínima d'un
volum per hora o de 7 dm3/seg per cada ocupant.
s recomanable utilitzar maquines amb bombes de
calor o recuperadores d'escalfor aire-aigua perque
funcioni la calefacció i la refrigeració.
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat.

Descripció de les anomalies.

Manca de confort per excés de temperatura a
I'estiu i baixa temperatura a I'hivern.

Motius

Nova utilització de I'estanga amb necessitats més
altes de confort.
Assolellament molt fort a I'hivern i a "estiu a les
estances orientades al sud.
Acumulació de persones a sales de reunions, de
conferencies, etc.
Nivells d'enllumenat molt alts, més de 1.000 lux.
Col'locació de maquines electriques que fan
escalfor, com és ara, fotocopiadores, ordinadors,
etc.
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Descripció del metode.

Se seleccionaran els aparells de finestra a raó de 80
a 100 Frig/h segons I'assolellament que rebin les
finestres.

-

~e
Si a més es vol que funcionin com a calefacci6 es
col-loquen resistencies de 2 a 3 kW.
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; j"~~ I~~/'S'ha de tenir en compte el desguas de la safata de
recollida de I'aigua condensada.

L'aparell ha de quedar subjectat a la paret o a la
lIinda per tal d'evitar les vibracions de les vidrieres.

Cost

El preu osciHa entre 70.000,- i 90.000,- PTA
(1984).

Comentaris

La recollida de condensacions és molt important i
cal que tingui un desguas.
Són aparells recuperables.
Sovint la col.locació d'aquest aparells en els balcons
o les finestres. planteja problemes formals que
poden contribuir a la degradació estetica deis
edificis.
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat.

Descripció de les anomalies.

Manca de confort per excés de temperatura a
I'estiu i baixa temperatur~ a I'hivern.
Impossibilitat de mantenir les condicions
climatiques a les estances que hi hagi ordinadors o
aparells electronics que desprenguin escalfor.

Motius

Nova utilització de I'estan~a amb necessitats més
altes de confort.
Assolellament molt fort a I'hivern i a I'estiu a les
estances orientades al sud.
Nivells d'3nllumenat molt alts, de més de 600 lux
als locals interiors, sense finestres.
Col'locació de maquines electriques que tan
escalfor. com és ara, fotocopiadores, ordinadors.
etc.

Descripció del metode. (o¡n~o\o.. J.I. Qll\e
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~
Se seleccionaran les consoles segons el volum de
I'estan<;:a a raó de 4 a 6 renovacions per hora de
cabal d'aire segons I'assolellament que tingui.

Si es vol donar calefacció amb la consola d'aire
condicionat es col-locara una resistencia electrica de
2 a 3 kW.

S'ha de tenir en compte el desguas a pressi6 de
I'aigua de refredament del condensador, portar-lo
fins a un punt que pugui absorbir als 200 O 4001/h.

1~u
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S'ha de col'locar una valvula presostatica modulant
per reduir el consum d'aigua de companyia, així
com aixetes de pas de bola.
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Cost

El preu oscil-la entre 120.000.
(1984).

i 150.000,- PTA
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A causa de I'alt consum d'aigua no es poden
col-locar consoles d'aire condicionat connectades a
la xarxa d'aigua de companyia de més de 6.000
trig/h de capacitat total.
S'ha de ter servir una torre de recuperació d'aigua
si les consoles són de més de 6.000 trig/h (7 kW
de capacitat).
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat

Descripció de les anomalies

Manca de confort per excés de temperatura a
I'estiu i baixa temperatura a I'hivern.
Impossibilitat de manten ir les condicions
climatiques a les estances que tinguin ordinadors
de dades o aparells electrics que desprenguin
escalfor.

Motius

Nova utilitzaci6 de I'estanca amb necessitats més
altes de confort.
Assolellament molt fort a I'hivern i a I'estiu a les
estances orientades al sud.
Nivells d'enllumenat molts alts; més de 1.000 lux.
Col.locaci6 de maquines electriques que fan
escalfor com és ara, fotocopiadores, ordinadors,
etc.
Sales de reunions o conferencies amb malta
concurrencia.

Descripció del métode

Se seleccionaran les consoles segons el volum de
I'estan~a a raó de 4 a 6 volums per hora de cabal
d'aire segons I'assolellament que tinguin, a I'hora
punta de més necessitats de refrigeració.

Si es vol donar calefacció amb la consola d'aire
condicionat s'hi col-locara una resistencia electrica
de 2 a 3 kW.

S'ha de tenir en compte el desguas de la safata de
condensats.

S'ha de coHocar una valvula de pressió constant decondensació, 
si ha de funcionar la refrigeració a

I'hivern.
I;frA '~

~
~tll

1"'"12

3

Cost

El preu oscil-la entre 150.000,- o 170.000,.
(1984).

PTA

Comentaris

La recollida de condensats és molt important i cal
ter un desguas especial.
Són aparells recuperables si es canvia de local.
Aquestes unitats poden ser també del tipus bomba
de calor.
Sovint la col-locació d'aquests aparells en els
balcons o les tinestres, planteja problemes tormals
que poden contribuir a la degradació estetica deis
editicis.
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat

Descripció de les anomalies

Manca de confort per excés de temperatura a
I'estiu i baixa temperatura a I'hivern.

Motius

Nova utilització de I'estan~a amb necessitats més
altes de confort.
Assolellament molt fort a l' estiu a les estances
orientades al sud o a ponent.
Molta ocupació a les sales de reunions. als
menjadors. etc.
Manca de protecció de la radiació solar.
Utilització d'un habitatge com a despatx
professional amb estances orientades al sud o a

ponent.

Descripció del metode.

Se seleccionaran les consoles segons el volum de
I'estan~a a rao de 4 a 6 renovacions de volums per
hora, segons I'assolellament que tinguin, a I'hora de
més necessitat de refrigeració.

Si es vol que la consola d'aire condicionat funcioni
com a calefacci6 s'hi coHocara una resistencia
electrica de 2 a 3 kW.

S'ha de tenir en compte el desguas de la safata de
condensats.

S'han de passar el tubs de circulació de gas
refrigerant i el desgu8s. a I'exterior. El forat pot
ésser de 5 x 5 cm a través de la fusteria de la
finestra.

Gost

El preu ascil.la entre 170.000,- i 200.000,- PTA
(1984).

Comentaris

S'han de buscar unitats condensadores que facin
poc soroll, no més de 40 dBA si han de funcionar
de nit.
S6n aparells recuperables si es canvia de local.
Aquestes unitats poden ser també del ti pus bomba
de calor.
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Instal.lacions de calefacció i aire condicionat

Descripció del metode

Se seleccionaran els fan-coils de paret segons el
volum de I'estanca a raó de 4 a 5 renovacions del
volum d'aire per hora. Un fan-coil de paret per cada
100 m3.

Si es vol que els fan-coils d'aire funcionant facin de
calefacci6 es col-locaran resistencies electriques
d'1,5 kW.

S'ha de tenir en compte el desguas de la safata de
condensats.

S'han de passar els tubs de circulació de gas
refrigerant i el desguas, encastats o vistos, fins a la
unitat condensadora.

Cost

El preu oscil-la entre 250.000,- i 320.000,
(1984).

PTA

Comentaris

S'han de buscar uRitats condensadores que facin
poc soroll, no més de 45 dBA si han de funcionar
de nit.
S6n aparells recuperables si es canvia de local.
Aquestes unitats poden ser també del tipus bomba
de calor.
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Instal.lacions electriques

Descripció de les anomalies

Connexió exterior en mal estal cables amb coberta
despullada i tub bergman de protecció oxidat i
deteriorat.
Caixa general de protecció metaHica amb fusibles
de placa recremats i borns de connexió en estat
deficient.

Motius

Augments incontrolats de consumo
Efectes de deteriorament deis agents atmosferics
sobre la instaHaci6 exterior.
Neteja deis elements de fa~ana i substituci6 de
I'entrada aeria per un altra de subterrania.
Ampliaci6 de la potencia total de l' edifici en
compliment de la normativa vigent.

Descripció del metode

~

A 0,40 m de fondaria es col.locaran dos tubs de
PVC de 125 mm de (Z) des del carrer fins allloc
comunitari on es posara la caixa general de
protecci6. Aquesta caixa no distara més de tres
metres de la fac;ana (normalment se situa en el
vestíbul d'accés a I'escala).
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d
La caixa sera del tipus normalitzat d'armari de fibra
de poliester, de doble allament precintable,
homologada per les Companyies Subministradores.

Dins de la caixa hi haura tres
fusibles d'alta capacitat de
ruptura i born neutre de tipus

rígido
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La caixa general de protecció (cgp) se situara a 0.90
m per sobre el paviment i portara una canaleta
metal'lica per a la protecció deis cables.
Es tara el pont entre la caixa i el muntant d'escala.

Cost

El preu aproximat per edifici és de 60.000,- PTA.
El preu per habitatge oscil-la entre 7.500,- i
8.000,- PTA (1984).

Comentaris

En aquest preu no s'hi inclou el cost del nou
contracte amb la Companyia Subministradora

d'energia.
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Descripció de les anomalies -~ .iLANTA
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Els conductors i els fusibles de seguretat de les
caixes de derivació de la columna muntant esta n
recremats.
Perill latent d'incendi.
Tubs i caixes comunicats -en tensi6-per fallades
d'allaments.
Manca la instaNació de connexió aterra.

~vou.'O'Y\,S
iIWIJ.sv~' ciJLoL.

Motius
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A causa de I'.Qugment del consum en els habitatges
i en tot I'edifici, els conductors de caixa i els
fusibles de seguretat de les caixes de derivació deis
replans estan recremats.
Les proteccions deis tubs de la canalització i les
caixes de derivació són metal-liques i en fallar
I'allament deis conductors resten comunicades amb
contactes accidentals.
La instal-lació de connexió aterra abans no era

obligatoria.

~~AJTIt

cl\.~lo.

~ '" C.QMVL'o.Descripció del metode

A partir deis fusibles generals empla~ats a la Caixa
general de Protecció, es conectaran cables de coure
1000 V de majar secció que I'actual en funció de
I'ampliació de potencia de tot I'edifici, passats per
I'interior de tubs allants de tal manera que el seu
diametre nominal possibiliti posteriors ampliacions i
la instal-iació del cable del circuit de connexió a
terra.

t¡:~
~JAAi

c. (,-.? /W\I.. t G. ~ .~ .c.o. cx...J>

~1o\(J) k. ,lQ.t.o.

En el repla d'escala d'entrada als habitatges es
col-locaran caixes de derivació precintables de doble
allament, de les quals sortiran les derivacions
individuals als habitatges i fins als comptadors
d'abonat. En aquestes caixes s'hi col'locaran els
fusibles de seguretat de les derivacions.

La maxima caiguda de tensió autoritzada a la línia
és de I'u per mil.

Cost

El preu aproximat per a un edifici de vuit o deu
habitatges és de 12.000,- PTA per habitatge
(1984)

Comentaris

En el preu no s'han tingut en compte ni els costos
de paleta. ni els referents a pintura etc.
Tampoc es consideren les derivacions individuals
d'entrada als habitatges.
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Descripció de les anomalies

Subministrament petit i escaso
Cables recremats
Perilllatent d'incendi.

Motius

Cal augmentar el subministrament de I'habitatge.

ImstJ. Io.~ ~a.1

Descripció del metode

Es preveu que no cal canviar el muntant d'escala i
sí, només la derivació de I'habitatge i el circuit de

protecció.
cAi. XA ~ A.u; ~
-~ cJ c,iII,.:t

.--

La secció deis conductors sera normalment de 10
mm2 016 mm2 (amb un mínim de 6 mm2) en
funció de la potencia o la lIargaria de la derivació.
Estaran protegits per tubs allants de PVC rígid de
23 mm O/.

Jt. tl~.r.at

En lIoc de I'interruptor amb tallacircuit existent, es
col-locara
el nou quadre de comandament conjunt d'aparells
situats a I'interior d'una caixa de dos
compartiments, que s'encastara a la paret o
quedara adossat de manera que la cara de davant
resti Iliure i accessible (1,50 m del terra).

~
~

En el primer departament precintable hi haura
I'interruptor general automatic (ICPM) que s'haura
de calibrar segons la potencia contractada. A I'altre
departament s'hi col-locara I'interrumptor diferencial
(ID) d"n =40 A, Is =30 m A; despres els
interruptors automatics petits (PIA) per a la
protecció deis circuits en nombre adequat al grau
d'electrificació de I'habitatge i un born de connexió
aterra.

Gast

El preu per habitatge osciHa entre 25.000,-
30.000,- PTA (1984).

Comentaris

En el preu no s'han tingut en compte els costos de
Raleta, de pintura, etc.
Tampoc es té en compte el cost de la contractació
amb la companyia subministradora.
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lDescrlpció de les anomalies

Perill de contactes i curts circuits per escalfament
deis elements subdimensionats.

,~tfMAA.r5\ IM~\"ÍS 
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Motius
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Instal-lació interior antiga insuficient en mal estat

insegura.
L'evolució prevista del consum a I'habitatge s'ha
modificat la derivació individual i s'ha substitut
previament al quadre de comandament de
I'habitatge), invalida els circuits interiors actuals.

E s 'i IAIMJ 4. ~ : JJ;m~~.onot

Descripció del metode
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En el quadre de comandaments i a la sortida de
I'interruptor diferencial (ID) col-locar-hi interruptors
petits automatics (P.I.A.) per a protegi els circuits
interiors, el nombre deis quals estara en funció del
grau d'electrificació de I'habitatge.

Per a un nivell d'electrificació mitja (4.400 -4.500
W) és recomanable disposar de tres o quatre
circuits: 1) c. enllumenat (punts de lIum i endolls de
10 A), 2) c. endolls (16 A), 3) c electrodomestics
(escalfador, maquina de rentar etc), 4) c. cuina i
torno

(In~lJ" 4' A.~Q.~

r
'" u..~4.t "'o.lfAAi8o. k ~GAf~~~ .

.4,' ~ 4OA ltII'iJl.i.o.. k .t.
r sCost

Si es renova totalment la instal-lació interior, per a
un nivel! d'electrificació mitja, el preu oscil-la entre
1.200,- i 1.500,- PTA/m2 per habitatge (1984).

Comentaris

La instal'lació pot ser vista o enGastada,
En edificis amb parets de carrega els trams o línies
horitzontals s'han d'instaHar vistos per tal de no
disminuir la secció útil de les parets.
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Descripció de les anomalies

~W:V9J):~ iIt')~~.~

~ l-t~lto.t~
Inexistencia de la instal.lació de connexió a terra a
¡'edificio

Motius

~~t~~ k "W'ft~
~

Com que es tracta d'un edifici antic no té instal-lat
el sistema de protecci6 de connexi6 aterra.
s vol donar més seguretat a I'edifici.

4c.~.~..

Descripció del metode JIAA.' ,,~..s
""cl.LvJuJfl]

~s ~obrtof\", t
r

El nombre d'estaques a instal.lar sera en funció
del ti pus de terreny pero mai n'hi haura menys de
dues.

Realitzar un forat de les mides adequades per al
pericó de registre. UN\il\o.~t~ k

/ "'W'If t ~Preparar ¡'estaca amb la punta de penetració
clavada i la caputxa protectora. Introduir-la aterra,
tot picant amb una maca especial.

"""

.//'--""""""

/'
CAbll ~ <.oUAt
.~~ ..~5' /IMI\~~Després se solda la connexi6 o es realitza

mitjangant collaret de connexi6. ~, ,., .1

~- ~~Acabat el peric6 de registre es connecta el
conductor de terra (cable de coure nu de 35 mm2)
amb les piquetes el punt de connexi6 aterra.

~lA" Jt ~~
'-..,1
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Cost.
Cada Gas dependra de les condicions del terreny,
longitud, cable i nombre d'estaques. Per a una
instal.lació senzilla, amQ quatre estaques i un pericó
el preu aproximat és de 20.000,- PTA (1984).

Comentaris

Les derivacions als habitatges es faran amb
conductor de protecci6 de secci6 igual que els
conductors polars o de fase.
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Descripció de les anomalies

Inexistencia de la instal'¡ació de connexió a terra a
¡'edificio

Motius

Com que es tracta d'un edifici antic no té instal-lat
el sistema de protecci6 de connexi6 aterra.
Es vol donar més seguretat a "edifici.

Descripció del metode

Col-locar verticalment un electrode-placa d'acer
galvanitzat en un forat al terra de la planta més
baixa d" m x, m i a una fondaria tal que el cante"
superior de la placa quedi a 0,80 m del pavimento
Reblir amb terra fins a cobrir-la completament.
Regar el terreny per tal de compactar i humitejar,
d'aquesta manera millora la resistencia de la
connexió aterra.
Construir un pericó de registre revisable i col-locar
un tub de PVC o fibrociment des de la placa fins a
la connexió.
Connectar el conductor de terra (cable de coure nu
de 35 mm2) amb la placa i el punt de connexió a
terra, (vegeu la fitxa IE7).

Cada cas, dependra de les condicions del terreny,
longitud s, etc.
El preu oscil-la entre 15.000,- i 20.000,- PTA
(1984).

Comentaris

La secció de la línia principal de terra sera de 16
mm2 si és de coure i mai inferior a:

Secció S d'els conductors de fase en mm2

S:5 16
S:5 35
S> 35

Secció mrnima de la
derivació de la línia
principal de terra
en mm2

5
16
5/2
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Descripció de les anomalies

Manca de connexfó a terra de les instaNacions
masses metal'liques.

Motius

Es tracta d'un edifici antic on s'ha fet la instalació a
terra per un deis sistemes descrits a les fitxes
IE-5/IE-6/ abans i es vol connectar les masses
metal-liques les instal-lacions de "edifici per
millorar-ne la seguretat.

Descripció deis elements

PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA: s un punt situat
fora del terreny i que esta constitui"t per un
dispositiu de connexió (regleta. placa. etc) que
permet la unió entre els conductors de les línies de
connexi6 principal de terra de forma que es puguin
separar per a realitzar mesures de resistencia.

LA LrNIA PRINCIPAL DE TERRA: Conductors que
surten del punt de connexió aterra i als quals es
connectaran les derivacions necessaries per a
l'enlla9 a terra de les masses mitjan9ant els
conductors de protecció.

DERIVACIONS DE LA LrNIA PRINCIPAL DE
TERRA: Són conductors que uneixen la línia
principal de terra amb els conductors de protecció o
directament amb les masses.

CONDUCTORS DE PROTECCIÓ : Uneixen les
masses d'una instal-lació o elements per tal
d'assegurar la protecció contra contactes indirectes.

Descripció del metode

Es connectaran al circuit de connexi6 aterra:
Els endolls electrics i les masses metal.liques
d'aparells electrodomestics, cambres de bany,
quadres de protecci6 de I'usuari, etc.
Instal.laci6 d'antena col-lectiva TV i FM (protecci6
del pal de "antena).
Conduccions d'aigua, gas, calefacci6. guies
d'ascensors, calderes, termos, diposits. etc.
Estructures metal-liques. armadures de parets i
suports de formig6.

Comentaris

Cost

A les fitxes IE-5 i IE-6 es propasen dos sistemes
d'electrodes de terra.
Es recomana de ter una connexi6 aterra
independent per a parallamps.
Les derivacions als habitatges es faran amb
conductors de secci6 igual als conductors polars o
de fase.

Cada cas depen de les caracterfstiques própies de
¡'edificio
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Descripció de les anomalies

Corrents de fuites que poden resultar perilloses per
al cos huma.
Contactes accidentals indirectes.
Contactes directes. -~7

Motius

Qualsevol electrodomestic: maquina de rentar,
nevera, cuina. maquina de rentar plats, pot estar
comunicat en tensió a causa d'un contacte
accidental (corrent de fuita) i tocant-lo en
determinades condicions de conductivitat. resulta
perillós en passar el corrent pel cos huma.

hA1!..Jt." <.6V\t 4Út ~
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Descripció del metode
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A la sortida de I'interruptor general del quadre de
distribució de I'habitatge s'hi col-loca un interruptor
diferencial bipolar.
In = 40 A.ls =0,03 A o 30 mA.
In = Intensitat nominal de I'interruptor diferencial.
is = Intensitat diferencial nominal de desconnexió

(sensibilitat). ...\

Cost

lM1~tG'\. ~~Q.\
lJ ~k k!¡.,-
~~\A.U:ó 11.. \ \ ~o..~ita~.

~ t fMAA:f f n J \' A.N.~'.9I1
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cAt ,,~ ~
Preu aproximat de I'interruptor diferencial bipolar
5.000,- PTA.
El preu del muntatge oscil-la entre 3.000,- r
4.000,- PTA (1984).

Comentaris IW\ u:4IW\. ¡/, (W\ ~

JL f/f.M v Q.rJ,¿ I

~
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En el Gas d'instal-lacions antigues que no tinguin
instal'lació de connexió aterra, i per tant, els
aparells receptors no es puguin connectar aterra,
és convenient I'ús d'interruptors d'alta sensibilitat.
Is = 30 mA.
Una vegada instal'lat, periodicament convé accionar
el mecanisme de prova.

r
F' AJ

:IMs-b.t-~ ,;;r~ k Ll u~tQ.~

LQ.. St..<.c.,-{ .c.l¡ ~~M Q. .cJ.:~tdQA. ~ Lo.. ~j.()."lc4..

~ ~ s~,c1a cia.. l\ ~T~f-t", -fh\IA.aI.
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Descripció de les anomalies.

A vegades esta en cesa durant el dia o la nit.
Instal-lació en mal estat. Perill d'incendi.

Motius

La instal-lació no té relé de temps o automatic
d' escala.
Només hi ha un commutador i freqüentment
queden els Ilums encesos.
En pintar I'escala es desitja renovar la instal-lació i
millorarne el funcionament o es vol complimentar la
normativa vigent.

.:."". ,
-~~ LJ -6' E::3 I-".,,' T1 ...", t-==, I

Es~4- ~Jt~. ~"" ; ..ci. ~~~ ~
(1 (.5'~ CM i'tt\Q.l,.. +at O at~~

Descripció del metode

Del comptador, passant pel quadre de
comandament format per un interruptor
magnetotermic de 15 A. un interruptor diferencial
de 40 A. i un commutador automatic
d'escala-temporitzador-. se'n deriva la línia
d'escala que alimenta els punts de lIum i el
conductor de retorn de polsadors.

La instal-lació es por ter de tipus vista o encastada,
els conductors seran de coure amb coberta PVC
750V d'" "5 i 2'5 mm2 de secció protegits amb
tub a'illant plastic de '3 0'6 mm 01,
En els replans d'escala s'intercalaran caixes de
connexió d'on surten les derivacions al punt de lIum
i al polsador,
Les lIumeneres seran amb bombetes
d'incandescencia,

Cost

En un edifici mitja de 10 habitatges el preu ascil'la
entre 5.000,- i 7.000,- PTA per habitatge (1984).

Comentaris

En aquest preu no s'ha tingut en compte el cost de
la ma d'obra de paleta ni la de pintura.
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:\AAIIf)QI\6' 1Descripció de les anomalies

L..JNo hi ha Ilums damunt de la porta de I'ascensor a
cada repla d'escala.

Motius
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L'edifici fou construi't quan encara no hi havia
aquesta disposici6 obligatoria.
Es vol reformar "espai de I'escala i donar
compliment a les normes vigents.
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Descripció del metode

De I'interruptor existent en el quadre de
comandament de I'enllumenat d'escala, se'n
derivara una línia de 2x 1,5 + T mm2 amb tub O/ 13
MM que alimenta els punts de lIum empla9ats al
damunt de les portes de I'ascensor.

La instal'lació es pot ter adossada o encastada a la

paret.
Els punts de Ilum poden ésser amb bombetes
d'incandescencia o amb tluorescents.

Cost

Preu aproximat 5.000,- PTA per planta (1984).

Comentaris

En previsió de reparacions i de recanvi de
bombetes, és aconsellable la co¡'¡ocació d'un
interruptor d'acciqnament al costat del quadre de
comandament de I'enllumenat d'escala.
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Descripció de les anomalies .-'r' \¡~ dJ.. ~~ di. N J-~
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IrlTermos electric instal-lat dins del volum de

prohibició, inclós I'endoll d'alimentació.
Punt de Ilum, interruptor i aparell d'il'luminació del
lavabo, dins del volum de protecció i amb parts
metal-liques accessibles. ~=-~I '--1
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Motius
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s una instal-iació antiga.
les dimensiones de la cambra no permeten de
situar el termos electric.
No compleix les normes relatives a la col'locació
deis aparells i mecanismes. Es poden produir
contactes directes. indirectes, fortui.ts o accidentals
parts actives de la instal-iació electrica, que en
determinades condicions de conductivitat poden
resultar perillosos.

~~

Descripció del metode

~

Treure i desplac;:ar el termos, els endolls i
interruptors electrics del volum de prohibició, Dins
del volum de prohibició només s'hi podra posar el
polsador de timbre accionat per mitja d'un cardó o
d'una cadena de material a'illant,

~~~

(

~

~

En el volum de protecció no és permes de posar-hi
mecanismes ni aparells d'enllumenat que portin
preses de corrent ni portabombetes amb parts
metal-liques accessibles. Si cal posar-hi preses de
corrent aquestes seran de seguretat.

~~~~

Tant en el volum de prohibici6 com en el de
proteccio. les conduccions es faran amb conductors
de coure ai'llants i protegits per tubs ai'llants vistos o
encastats.

~

Cost

~b/t,~ Jt. b~El cost de la instal'lació electrica i de la fontaneria
oscil'la entre 20.000,- i 30.000,,-- PTA, per cambra
de bany (1984).

ciL VO~ ~
~i.c~~

Comentaris

t::}Fora del volum de protecci6 es poden instal'lar
interruptors preses de corrents j aparells
d'jl-luminaci6. Les preses de corrent seran amb
contacte de connexi6 a terra o bé de seguretat.
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Descripció de les anomalies

Inexistencia d'aquest servei que permetra de tenir
tancada I'escala de vei'ns.

Motius

Millorar el control d'acces i seguretat de I'edifici.
Evitar que calgui baixar a obrir la porta del carrero

Descripció el metode

~
xo'S"~

.++

Col'locar en el portal exterior, una placa, amb
polsadors i indicadors deis habitatges portara
incorporat el grup fónic, alimentat pel corrent del
comptador d'escala a la planta baixa.
A la porta s'hi adapta un pany electric connectat a la
tensi6 de I'alimentador 12 V.
A I'interior deis habitatges s'hi col-loca I'aparell
microtelefónic,
de ti pus adossat o encastat.
Pel forat d'escala s'hi instal-laran les conduccions:
tubs i cables de 16, 13 o 11 mm O/ i 0,3 o 0,5
mm2.
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El preu per habitatge osciNa entre 6.000,
8.000,-PTA (1984).

Comentaris

En un edifici antic es recomana la instal'lacio de
tipus vista.
El pany electric des de I'interior s'accionara
manualment i des de I'exterior amb clau.
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Descripció de les anomalies

Inexistencia de la instal-iació d'antena col-iectiva de
televisió i radiofreqüencia.

Motius

Perque es tracta d'un edifici antic no té instal-lat el
sistema d'antena col-lectiva de televisió.
Per a resoldre el desgavell deis terrats amb moltes
antenes individuals.
Retirar els cables de la fa~ana.

Descripció del metode

Instal'lar un joc d'antenes T.V. i R.F.M. amb pal
adient, connectat aterra fixat al badalot d' escala.

Co¡'¡ocar a I'escala de veins el quadre de distribució.
Estesa de cables de coure R-75 H a "interior de
tubs en horitzontal i vertical per dins els habitatges.
Co¡'¡ocació de caixes de connexió d'antena a

I'habitatge.

Cost

El preu per habitatge oscil'la entre 12.000,- i
14.000,-PTA en un edifici de 8 habitatges com a
mínim (1984).
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Comentaris

~klW~ i "s aconsellable buscar passos verticals pels patis o
per I'escala de vei'ns.

"'"
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Descripció de les anomalies

Inexistencia de proteccions contra descarregues
atmosferiques
Parallamps instal-iats -de tipus Franklin- formats
per barres conductores, acabades en punta i
connectades a terra, en estat rui'n6s.

Motius

Edifici que no disposa de parallamps
Es vol instal-lar un parallamps de tipus radioactiu oiónic.

Descripció del metode

A la part més alta de I'edifici i amb pal metal-lic escol-loca 
el cap de parallamps radioactiu-ionizant amb

sistema d'autoneteja incorporat, constru'it d'acer
inoxidable i de materials resistents a la corrosi6,

Mitjanc;:ant cable d'alumini o coure connectat amb
una pec;:a especial de fixació, es baixa unaconducció 

fins aterra.

El cable es connecta aterra per mitja d'unespiquetes 
d'recer revestit de coure (eletrode) fixadesal 

terreny a I'interior d'uns pericons enterrats,distanciats 
entre si de 3 a 4 m.

El radi d'acció del parallamps es demana en funció
de la superficie total que es vol protegir,

Cost

Per un radi d'acció de 25 m de superfície protegida
(1.963 m2) el preu aproximat és de 105.000,- PTA(1984).

Comentaris

La baixada del cable s'acostuma a ter per I'exteriorde 
I'edifici, celobert, pati, etc., evitant les corbessobtades 

o forc;:ades.
El pal metal-lic de suport del cap del parallamps hade 

ser galvanitzat i s'ha de fixar al badalot de
I'escala o a la paret de la cambra de maquines de
I'ascensor.
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Instal.lacions electriques

Descripció de les anomalies

Manca de protecció contra robatori.

Motius

Necessitat de protecció de I'habitatge
a) S'han de refor9ar les portes

b) Cal protegir o reforc;:ar les finestres

c) Evitar que es pugui penetrar per lateulada.

d) Reforcament d'altres punts debils.

Descripció del metode

Analitzar el tipus de detecció del robatori més
adient per a la protecció que volem obtenir.
Entrades per portes o finestres (contacte, vibració i
trencament).
Entrades per teulades o espais interiors (radar i
volum).
CoNocar els detectors escollits, instaNar les línies
interior i coNocació de I'element d'alarma, acústica
o lumínica.

Cost

És variable en funció del nombre de detectors, el
preu oscil.la entre 150.000,- i 130.000,- PTA
(1984).

Comentaris

Hi ha molts sistemes de detecció de robatoris uns
més sofisticats que altres i en cada cas s'haura de
fer un estudi especIfico

107



Instal.lacions de gas

Descripció de les anomalies

La conducció no compleix la normativa vigent
perque passa per un soterrani no ventilat.
Perill d'acumulació de gas en cas de fuita.

Motius

Es vol millorar la seguretat de I'edifici.
Es vol reformar el soterrani.

s~~ ~ItnJQ. tkJAt~

Descripció del metode

El tub ha de passar per dins d'un altre tub continu
formant una beina metal.lica que pels extrems ha
de ventilar a I'exterior.
El diametre interior de la beina haura de ser
superior en 10 mm al del tub de gas existent.
Les boques de la beina han de quedar obertes i
sobresortir d'un a dos centfmetres del recinte.
La beine, que por ser d'acer, d'alumini o de
fibrociment, se subjectara amb brides al sastre o a
la paret.

Cost

El preu aproximat és de 4.300,-
diametres entre 2" 04") (1984).

PTA per mi (per a

Comentaris

Si poden produir-se condensacions, el pendent de la
canalitzaci6 es tara cap a la xarxa de la companyia.
La beina es pintara de color groc (encara que
només sigui en alguns punts).
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Instal.lacions de gas

Descripció de les anomalies

l1"r\UN\t~+ d.'t.. ~~
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Aixetes de pas antigues.
Petites perdues de gas.

Motius

~

~~- I

-

' ,J

Les aixetes no ajusten i tenen petites perdues de
gas.
No hi ha aixeta de pas a cadascun deis aparells de

gas.
Compliment de la Normativa vigent.

~d1

,~~

Il1I4toA.l :.{
tJIM~t

Descripció del metode

Les derivacions cap als aparells han de tenir sempre
una aixeta de pas, i en els aparells móbils, I'aixeta
ha d'anar provei'da de dispositiu de bloqueig.

Les aixetes de pas de derivació de la cuina hauran
de ser facilmente accessibles i per tant no es
col'locaran darrera deis aparells de cuina, o del
calaixos.

11

j I

I

~

Les aixetes seran sempre soldad es a les canonades
amb soldadura torta (superior als 450°C).

~~

Cost ~
J. -fo., it ~ C,6Y\ d.,4t.$

El preu oscil'la entre 4.000,- i 6.000,-PTA per
habitatge (5.84). v-'"'
Comentaris "/

~f6)otEs:o¡~Q..Es por aprofitar el canvi d'aixetes de pas per a
rehabilitar les conduccions.
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Instal.lacions de gas

Descripció de les anomalies

Els comptadors s6n a la planta baixa i a I'abast de
tothom.
No tenen ventilaci6 exterior.

Motius

Quan es va instaNar no s'exigia la ventilaci6 a
¡'exterior.
Es vol arreglar I'espai que hi ha a la zona deis

comptadors.
Posada al dia en compliment de la normativa vigent.

fLAtJTA

Descripció del metode

Es col-loca un armari que tanqui els comptadors
deixant-los accessibles tant per la lectura com per a
qualsevol reparaci6. No es tara servir per res més
que per guardar els comptadors.

Les mides estaran en funció del nombre de
comptadors pero en tot cas, I'amplada mínima "jure
davant deis comptadors, obertes les portes, sera
d" m.

r..o ,S¡a.t

l'armari tindra dues obertures de ventilació
connectades a I'exterior de I'edifici; una a nivel! de
terra i I'altra al sastre de I'armari; estaran
protegides amb reixetes i les mides mínimes per
cadascuna sera de 200 cm2,

Cost

El preu de tot el conjuntoscil-la entre 15.000.
25.000,- PTA. (1984).

Comentaris

La tanca de I'armari sera la normalitzada per la
companyia del gas.
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Instal.lacions de gas

Descripció de les anomalies

No té ventilació permanent perque no hi havia gas a

"habitatge.
No compleix la normativa vigent.

Motius

Nova instal'Iaci6 de gas a I'edifici d'habitatges
Es tracta d'un edifici antic. Amb una instal'Iaci6 tara
de normes.
Es vol millorar la seguretat de I'edifici.

fSQl/SHA /tc.TUAL

Descripció del metode

S'han de practicar dues obertures directament a
¡'exterior. S'hi coNocaran reixetes de 200 cm2 com
a mínimo

Quan aquestes obertures no puguin comunicar
directament amb ¡'exterior ho faran per mitja de
conductes de secci6 equivalent.

Per la sortida d'aire el cantell superior del forat' de
ventilaci6 estara com a maxim a 10 cm del sastre, i
a I'entrada el cantell inferior haura d'estar com a
maxim a 50 cm de terra.

Cost

El preu de la instal.lació de dues reixetes oscil-la
entre 2.000,- i 3.000,- PTA(1984).

Comentaris

Tant la superfície d'entrada com la de sortida pot
subdividir-se en diverses reixetes sempre que la
seva superfIcie sigui equivalent.
En el Gas de posar tubs o conductes als extrems
han d'estar tancats amb reixetes o amb una tela
metal-lica robusta.
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