
 

 

 

 

 

 

 

Escola Politècnica Superior 

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

ESTUDI PER A LA REHABILITACIÓ 
ENERGÈTICA D'HABITATGE DE PB+2 PER 

AL SEU ÚS TURÍSTIC (VALLDEMOSSA) 
 

Laura Torres Tauler 
 

Grau d'Edificació 
 

Any acadèmic 2016-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI de l’alumne: 43221289B 
 
Treball tutelat per Joan Muñoz Gomila 
Departament de Física. Àrea de Construccions Arquitectòniques. 
 
S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori Institucional per 
a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, amb finalitats exclusivament 
acadèmiques i d'investigació 

Autor Tutor 
Sí No Sí No 
X  X  

 
 
Paraules clau del treball:  
Rehabilitació, construcció, turístic, normativa, eficiència energètica. 



 

 
  

 



 
Estudi per a la rehabilitació energètica d'habitatge de        
PB+2 per al seu ús turístic (Valldemossa) - GRAU EN          
ENGINYERIA   D'EDIFICACIÓ   (UIB)   -   Laura   Torres   Tauler 

 

RESUM   /   OBJECTE   DEL   PROJECTE 
 
 
El present projecte sorgeix amb dos objectius clau: dur a terme l'ús turístic en la vivenda                
objecte situada al poble de Valldemossa (Illes Balears) i, d'altra banda, la rehabilitació de              
l'aspecte   energètic   de   l'edificació. 
 
La primera part d'aquest projecte es centrarà en el canvi de distribució de l'edificació per tal                
d'aconseguir els paràmetres establerts per a vivenda vacacional. Per a dur a terme aquest              
punt, es descriurà l'estat inicial de l'edificació amb un diagnosi de les lesions i s'estudiarà el                
marc normatiu de la nova proposta per tal de complir amb les exigències, tant de la                
normativa turística, Pla Territorial Insular de Mallorca i les Normes Subsidiàries del municipi             
de   Valldemossa   com   de   la   justificació   del   Codi   Tècnic. 
 
L'edifici va ser construït a finals del segle XIX sense paràmetres d'habitabilitat, il·luminació,             
ventilació... degut a la absència de normativa. L'objectiu del projecte és plantejar la             
distribució més apropiada per a ús unifamiliar mantenint l'estructura a base de murs de              
càrrega   i   forjats   unidireccionals,   paral·lelament   a   la   millora   de   les   lesions   de   l'habitatge. 
 
La segona part del projecte es recolzarà amb la intenció d'analitzar i estudiar de manera               
detallada la millora de l'eficiència energètica . Per a dur a terme aquest anàlisis s'ha de                
partir de l'estudi de les característiques actuals de l'edificació, des de la seva envolupant              
constructiva com de les seves instal·lacions, per a poder proposar les possibles millores a              
implementar i d'aquesta manera actuar en les pèrdues de l'edifici per a aconseguir una              
reducció   d'aquestes   i   augmentar   el   confort   dins   de   la   vivenda.  
 
Aquestes millores es duran a terme adequant-les a la normativa actual relacionada amb             
l'eficiència energètica dels edificis, és a dir, complint el Document Bàsic del Codi Tècnic              
d'Estalvi de la Energia i començaran amb la millora de la seva envolupant tèrmica, tant dels                
tancaments com dels buits de l'edifici, per a seguir amb la millora de les instal·lacions i la                 
implantació de les no existents com és el cas del sistema de calefacció. Aquestes propostes               
es consideraran des de el punt de vista medi ambiental a la mateixa vegada que es tendrà                 
en   compte   la   seva   viabilitat   tant   tècnica   com   econòmica. 
 
Donat que es tracta de una edificació existent, aquest estudi del projecte i anàlisis de les                
millores es durà a terme amb el càlcul de la qualificació energètica de l'edifici mitjançant el                
programa informàtic CE3X. Es calcularà el nivell de qualificació energètica de l'edifici actual i              
el nivell aconseguit amb el conjunt de millores proposades, intentant el màxim possible             
incrementar   la   seva   eficiència   energètica. 
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Foto   34.   Passadís   de   sala   d’estar   a   bany   i   dormitoris.   Font:   pròpia. 
Foto   35.   Entrada   a   cuina   i   porta   rebost.   Font:   pròpia. 
Foto   36.   Bany   PP1.   Font:   pròpia.   
Foto   37.   Dormitori   PP1.   Font:   pròpia. 
Foto   38.   Terrassa   i   balcó   PP1.   Font:   pròpia.  
Foto   39.   Terrassa   PP1.   Font:   pròpia. 
Foto   40.   Terrassa   i   balcó   PP1.   Font:   pròpia.  
Foto   41.   Terrassa   PP1.   Font:   pròpia. 
Foto   42.   Balcó   PP1.   Font:   pròpia.  
Foto   43.   Terrassa   PP1.   Font:   pròpia. 
Imatge   44.   Plànol   distribució   planta   segona.   Font:   pròpia. 
Foto   45.   Sala   d’estar-menjador   PP2.   Font:   pròpia.  
Foto   46.   Cuina   PP2.   Font:   pròpia. 
Foto   47.   Bany   PP2.   Font:   pròpia.   
Foto   48.   Bany   PP2.   Font:   pròpia. 
Foto   49.   Dormitori   PP2.   Font:   pròpia.  
Foto   50.   Dormitori   PP2.   Font:   pròpia. 
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Foto   51.   Part   construïda   amb   posterioritat.   Mur   divisori   del   garatge   G1   amb   el   Garatge   G2. 
Font:   pròpia. 
Foto   52.   Façana   principal.   Font:   pròpia. 
Foto   53.   Façana   lateral.   Font:   pròpia.  
Foto   54.   Façana   lateral.   Font:   pròpia. 
Foto   55.   Façana   principal   garatge   G2.   Font:   pròpia. 
Fotos   56   i   57.   Humitats   als   murs   de   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
Fotos   58   i   59.   Humitats   als   murs   de   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
Fotos   60   i   61.   Humitats   als   murs   de   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
Foto   62.   Humitats   als   murs   de   planta   pis   2.   Font:   pròpia. 
Foto   63.   Taques   per   humitats   a   la   façana   principal.   Font:   pròpia. 
Foto   64.   Brutícia   a   la   façana   posterior.   Font:   pròpia.  
Foto   65.   Brutícia   a   la   façana   dreta.   Font:   pròpia. 
Fotos   66,   67   i   68.   Eflorescències   a   la   cuina   de   la   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
Foto   69.   Fissura   a   la   porta   d'accés   del   garatge   G2.   Font:   pròpia. 
Foto   70.   Fissura   a   la   façana   dreta   del   garatge   G2.   Font:   pròpia. 
Fotos   71,   72   i   73.   Despreniments   als   murs   de   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
Foto   74.   Taques   per   humitat   al   bany   de   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
Foto   75.   Despreniments   a   l'habitació   H3   de   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
Imatge   76.   Requisits   indispensables   i   avaluables   que   han   de   complir   els   habitatges   objecte 
de   comercialització   d’estades   turístiques   que   es   vulguin   inscriure   en   els   registres   turístics 
per   tal   d’exercir   l’activitat.   Font:   Llei   8/2012. 
Imatge   77.   Definició   de   l'envolupant   tèrmica   de   l'edifici.   Font:   CTE. 
Imatge   78.   Plànol   de   l'envolupant   tèrmica   de   la   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
Imatge   79.   Plànol   de   l'envolupant   tèrmica   de   la   planta   pis   1.   Font:   pròpia. 
Imatge   80.   Plànol   de   l'envolupant   tèrmica   de   la   planta   pis   2.   Font:   pròpia. 
Imatge   81.   Orientacions   de   les   façanes.   Font:   CTE. 
Imatge   82.   Composició   de   la   coberta.   Font:   programa   CE3X. 
Imatge   83.   Composició   de   les   façanes.   Font:   programa   CE3X. 
Imatge   84.   Composició   de   les   particions   verticals.   Font:   programa   CE3X. 
Imatge   85.   Percentatge   d'energia   respecte   al   màxim   com   a   conseqüència   de   les   pèrdues 
per   orientació   i   inclinació.   Font:   apunts   assignatura   projectes   tècnics   (UIB). 
Imatge   86.   Esquema   de   la   instal·lació   d'aigua   freda.   Font:   CTE. 
Imatges   87   i   88.   Plànol   estat   reformat   alçat   principal   i   posterior.   Font:   pròpia. 
Imatges   89   i   90.   Plànol   estat   reformat   alçat   lateral   esquerre   i   lateral   dret.   Font:   pròpia. 
Imatge   91.   Plànol   estat   reformat   distribució   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
Imatge   92.   Plànol   estat   reformat   distribució   planta   pis   1.   Font:   pròpia. 
Imatge   93.   Plànol   estat   reformat   distribució   planta   pis   2.   Font:   pròpia. 
Imatge   94.   Composició   de   la   coberta.   Font:   programa   CE3X. 
Imatge   95.   Composició   de   les   façanes.   Font:   programa   CE3X. 
Imatge   96.   Composició   del   sòl.   Font:   programa   CE3X. 
Imatge   97.   Composició   de   la   partició   horitzontal   en   contacte   amb   un   espai   NH.   Font: 
programa   CE3X. 
Imatge   98.   Composició   de   les   particions   verticals.   Font:   programa   CE3X. 
Imatge   99.   Qualificació   energètica   inicial.   Font:   programa   CE3X. 
Imatge   100.   Qualificació   energètica   implantant   les   millores   referents   a   l'envolupant   tèrmica. 
Font:   programa   CE3X. 
Imatge   101.   Qualificació   energètica   implantant   les   millores   referents   a   l'envolupant   tèrmica   + 
ACS   caldera   efecte   joule   i   55%   solar   per   a   ACS.   Font:   programa   CE3X. 
Imatge   102.   Qualificació   energètica   implantant   les   millores   referents   a   l'envolupant   tèrmica   + 
ACS   i   calefacció   caldera   efecte   joule   i   55%   solar   per   a   ACS.   Font:   programa   CE3X. 
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Imatge   103.   Qualificació   energètica   implantant   les   millores   referents   a   l'envolupant   tèrmica   + 
ACS   caldera   efecte   joule,   calefacció   caldera   biomassa   i   55%   solar   per   a   ACS.   Font: 
programa   CE3X. 
Imatge   104.   Qualificació   energètica   implantant   les   millores   referents   a   l'envolupant   tèrmica   + 
ACS   i   calefacció   caldera   biomassa   i   55%   solar   per   a   ACS.   Font:   programa   CE3X. 
Imatge   105.   Qualificació   energètica   implantant   les   millores   referents   a   l'envolupant   tèrmica   + 
ACS   i   calefacció   bomba   de   calor   i   55%   solar   per   a   ACS.   Font:   programa   CE3X. 
Imatge   106.   Qualificació   energètica   implantant   les   millores   referents   a   l'envolupant   tèrmica   + 
ACS   caldera   efecte   joule,   calefacció   bomba   de   calor   i   55%   solar   per   a   ACS.   Font:   programa 
CE3X. 
Imatge   107.   Qualificació   energètica   implantant   les   millores   referents   a   l'envolupant   tèrmica   + 
ACS   caldera   efecte   joule,   calefacció   caldera   GLP   i   55%   solar   per   a   ACS.   Font:   programa 
CE3X. 
Imatge   108.   Qualificació   energètica   implantant   les   millores   referents   a   l'envolupant   tèrmica   + 
ACS   caldera   efecte   joule,   calefacció   caldera   condensació   gasoil   i   55%   solar   per   a   ACS. 
Font:   programa   CE3X. 
Imatge   109.   Resultats   del   CE3X   de   la   millora   adoptada.   Font:   programa   CE3X. 
Imatge   110.   Solera   sobre   terreny   compactat.   Font:   portal.danosa.com. 
Imatge   111.   Elements   solera   sobre   terreny   compactat.   Font:   portal.danosa.com. 
Imatge   112.   Coberta   inclinada   amb   teules.   Font:   portal.danosa.com. 
Imatge   113.   Descripció   elements   que   formen   la   coberta   inclinada   amb   teules.   Font: 
portal.danosa.com. 
Imatge   114.   Sòl   flotant   bàsic   termo   acústic.   Font:   portal.danosa.com. 
Imatge   115.   Elements   sòl   flotant   bàsic   termo   acústic.   Font:   portal.danosa.com. 
Imatge   116.   Caldera   domèstica   policombustible   de   biomassa   model   HERZ   Firematic.   Font: 
termosun.com. 
Imatge   117.   Fitxa   tècnica   caldera   domèstica   policombustible   de   biomassa   model   HERZ 
Firematic.   Font:   termosun.com 
Imatge   118.   Emissor   tèrmic   RCTT   radiador   ceràmic   marca   HAVERLAND.   Font: 
haverland.com. 
Imatge   119.   Fitxa   tècnica   emissor   tèrmic   RCTT   radiador   ceràmic   marca   HAVERLAND.   Font: 
haverland.com. 
 

LLISTA   DE   TAULES 
 
Taula   1.   Distribució   de   la   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
Taula   2.   Distribució   de   la   planta   pis   1.   Font:   pròpia. 
Taula   3.   Distribució   de   la   planta   pis   2.   Font:   pròpia. 
Taula   4.   Superfícies   de   les   plantes.   Font:   pròpia. 
Taula   5.   Dimensions   i   característiques   de   les   escales   de   l'edificació.   Font:   pròpia. 
Taula   6.   Matriu   d'ordenació   del   sòl   rústic   i   definició   de   les   activitats.   Font:   PTI. 
Taula   7.   Quadre   del   punt   a)   de   l’apartat   III   de   l’annex   I.   Font:   Decret   145/1997. 
Taula   8.   Quadre   del   punt   a)   de   l’apartat   III   de   l’annex   II.   Font:   Decret   145/1997. 
Taula   9.   Valor   base   i   factor   corrector   per   superfície   del   consum   energètic.   Font:   CTE. 
Taula   10.   Valor   base   i   factor   corrector   per   superfície   de   la   demanda   energètica   de 
calefacció.   Font:   CTE. 
Taula   11.   Zones   climàtiques   de   la   Península   Ibèrica.   Font:   CTE. 
Taula   12.   Transmitància   tèrmica   màxima   i   permeabilitat   al   aire   dels   elements   de   l'envolupant 
tèrmica.   Font:   CTE 
Taules   13   i   14.   Transmitància   tèrmica   límit   de   particions   interiors   quan   delimitin   unitats   de 
diferent   ús   i   unitats   del   mateix   ús.   Font:   CTE 
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Taula   15.   Paràmetres   de   transmitància   i   factor   solar   dels   elements   de   l'envolupant   tèrmica 
per   a   la   zona   climàtica   C3.   Font:   CTE 
Taula   16.   Característiques   i   dimensions   de   l'envolupant   de   l'edifici.   Font:   pròpia. 
Taula   17.   Introducció   de   dades   generals   al   programa   CE3X.   Font:   pròpia. 
Taula   18.   Càlcul   de   la   demanda   energètica.   Font:   programa   CE3X. 
Taula   19.   Valors   de   la   demanda   energètica   de   l'edifici   respecte   als   valors   màxims   i   als   valors 
de   l'edifici   de   referència.   Font:   programa   CE3X   i   CTE. 
Taula   20.   Demanda   de   referència   a   60ºC.   Font:   CTE. 
Taula   21.   Valors   mínims   d'ocupació   de   càlcul   en   ús   residencial   privat.   Font:   CTE. 
Taula   22.   Valor   del   factor   de   centralització.   Font:   CTE. 
Taula   23.   Contribució   solar   mínima   anual   per   a   ACS   en   %.   Font:   CTE. 
Taula   24.   Temperatura   diària   mitjana   mensual   de   aigua   freda.   Font:   CTE. 
Taula   25.   Demanda   energètica   anual   de   ACS.   Font:   pròpia. 
Taula   26.   DB   HE4.   Contribució   solar   mínima   de   ACS:   Radiació   solar   global   mitjana   diària 
anual.   Font:   CTE. 
Taula   27.   Valors   mitjans   i   de   percentils   de   Irradiàncies   Global   i   Directa   en   les   capitals   de 
província.   Font:   Atles   de   Radiació   Solar   a   Espanya   utilitzant   dades   del   SAF   de   Clima   de 
EUMETSAT. 
Taula   28.   Models   de   plaques   solars.   Font:   apunts   assignatura   projectes   tècnics   (UIB). 
Taula   29.   Superfícies   de   la   placa   solar   model   Viessmann   vitosol   300F   SV3A.   Font:   preoc.es. 
Taula   30.   Percentatge   d'energia   produïda   per   la   instal·lació   de   plaques   solars.   Font:   pròpia. 
Taula   31.   DB   HS3.   Qualitat   de   l'aire   interior:   Caudals   de   ventilació   mínims   exigits.   Font: 
CTE. 
Taula   32.   Àrea   efectiva   de   les   obertures   de   ventilació   per   locals.   Font:   CTE. 
Taula   33.   Cabal   d'aire   en   el   tram   de   cada   conducte.   Font:   pròpia. 
Taula   34.   Superfície   total   practicable   de   les   portes   i   finestres   de   l'edificació.   Font:   pròpia. 
Taula   35.   Caudal   instantani   mínim   per   a   cada   tipus   d'aparell.   Font:   CTE. 
Taula   36.   Caudal   instantani   mínim   per   a   cada   tipus   d'aparell   de   l'edificació.   Font:   CTE. 
Taula   37.   Diàmetres   mínims   de   derivacions   als   aparells.   Font:   CTE. 
Taula   38.   Diàmetres   mínims   d'alimentació.   Font:   CTE. 
Taula   39.   UDs   corresponents   als   diferents   aparells   sanitaris.   Font:   pròpia   i   CTE. 
Taula   40.   Distribució   de   la   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
Taula   41.   Distribució   de   la   planta   pis   1.   Font:   pròpia. 
Taula   42.   Distribució   de   la   planta   pis   2.   Font:   pròpia. 
Taula   43.   Valor   de   la   demanda   energètica   de   la   coberta   respecte   al   valor   màxim   i   al   valor   de 
l'edifici   de   referència.   Font:   programa   CE3X   i   CTE. 
Taula   44.   Valor   de   la   demanda   energètica   de   les   façanes   respecte   al   valor   màxim   i   al   valor 
de   l'edifici   de   referència.   Font:   programa   CE3X   i   CTE. 
Taula   45.   Valor   de   la   demanda   energètica   del   sòl   respecte   al   valor   màxim   i   al   valor   de 
l'edifici   de   referència.   Font:   programa   CE3X   i   CTE. 
Taula   46.   Valor   de   la   demanda   energètica   de   la   partició   horitzontal   inferior   respecte   al   valor 
màxim   i   al   valor   de   l'edifici   de   referència.   Font:   programa   CE3X   i   CTE. 
Taula   47.   Valor   de   la   demanda   energètica   de   les   particions   verticals   respecte   al   valor   màxim 
i   al   valor   de   l'edifici   de   referència.   Font:   programa   CE3X   i   CTE. 
Taula   48.   Valor   de   la   demanda   energètica   dels   buits      respecte   al   valor   màxim   i   al   valor   de 
l'edifici   de   referència.   Font:   programa   CE3X   i   CTE. 
Taula   49.   Comparació   dels   diferents   conjunts   de   millora.   Font:   programa   CE3X. 
Taula   50.   Comparativa   CE3X   de   l'edifici   existent   i   l'edifici   amb   les   millores   introduïdes.   Font: 
programa   CE3X. 
Taula   51.   Superfície   d'il·luminació   natural   i   superfície   de   ventilació   segons   el   Decret   20/2007 
de   23   de   març.   Font:   pròpia. 
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Taula   52.   Superfície   d'il·luminació   natural   i   superfície   de   ventilació   segons   el   Decret   20/2007 
de   23   de   març   una   vegada   modificat   el   buit   que   no   complia.   Font:   pròpia. 
Taula   53.   Càlcul   de   nombre   de   radiadors   ceràmics   per   cambra   i   nombre   d'elements   per 
radiador.   Font:   pròpia. 
 

LLISTA   D'ACRÒNIMS 
 
EPS Escola   Politècnica   Superior 
TFG Treball   Final   de   Grau 
UIB Universitat   de   les   Illes   Balears 
CE3X Document   Reconegut   per   a   la   Certificació   Energètica   d'Edificis   Existents 
INE Institut   Nacional   d’Estadística   d’Espanya 
MUIB Mapa   Urbanístic   de   les   Illes   Balears 
PB Planta   baixa 
P1   ó   PP1 Planta   pis   1 
P2   ó   PP2 Planta   pis   2 
INE Institut   Nacional   d'Estadística   d'Espanya 
G1   i   G2 Garatge   1   i   Garatge   2 
CTE Codi   Tècnic   d'Edificació 
DB Document   Bàsic 
SE Seguretat   Estructural 
SE-C Seguretat   Estructural   -   Ciments 
HS Salubritat 
HE Estalvi   d'Energia 
SUA Seguretat   d'Utilització   i   Accessibilitat 
SI Seguretat   en   cas   d'Incendi 
HR Protecció   en   front   el   Soroll 
PTI Pla   Territorial   Insular   de   Mallorca 
NNSS Normes   Subsidiàries 
ARIP Àrees   Rurals   d’Interès   Paisatgístic 
ARIP-B Àrees   Rurals   d’Interès   Paisatgístic   Boscoses 
AANP Àrees   naturals   d’especial   interès   d’Alt   Nivell   de   Protecció 
ANEI Àrees   Naturals   d’Especial   Interès 
APR Àrees   de   Prevenció   de   Riscs 
APT Àrees   de   Protecció   Territorial 
AIA Àrees   d’Interès   Agrari 
AT Àrees   de   Transició  
SRG Sòl   rústic   de   Règim   General  
SRG-F Sòl   rústic   de   Règim   General   Forestal  
PVC Clorur   de   polivinil 
CPM Quadre   de   Comandament   i   Protecció 
ACS Aigua   Calenta   Sanitària 
kW Kilovat 
kWh Kilovat   per   hora 
W/mK Vat   per   metre   i   Kelvin 
W/m²K Vat   per   metre   quadrat   i   Kelvin 
kWh/m²any Kilovat   per   hora   per   metre   quadrat   i   any 
kgCO2/m²any Kilogram   per   diòxid   de   carbó   per   metre   quadrat   i   any 
GLP Gas   liquat   del   petroli 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present projecte sorgeix amb la intenció de donar una funcionalitat nova a l'edificació,              
com   és   l’ús   turístic,   al   mateix   temps   que   es   fa   una   rehabilitació   integral   d'aquest. 
 
L'edificació va ser construïda a finals del segle XIX, l'any 1890, com a vivenda unifamiliar i                
emmagatzematge. Posteriorment la construcció va sofrir qualcunes modificacions com a la           
separació de cada una de les plantes per a definir una vivenda per planta amb les seves                 
conseqüents transformacions (delimitar l’espai de la planta baixa amb el rebedor de l’escala             
de les plantes pis, instal·lacions per a cuina i bany de cada planta, etc.). Finalment, es va fer                  
la   construcció   d’un   segon   garatge   així   com   la   terrassa   situada   sobre   aquest. 
 
No es sap amb precisió si l’edificació ha patit cap tipus de rehabilitació durant els primers                
anys ja que no es tenen documents gràfics ni escrits sobre aquesta. Sí que es coneix l’ús de                  
l’edificació d’aquests darrers 40 anys, la qual ha estat destinada a vivenda familiar             
vacacional durant 20 anys i posteriorment destinada al lloguer els últims 20 anys fins              
actualment. Durant aquest període l’edifici no ha sofert cap tipus de modificació, reforma ni              
manteniment. Aquest fet ha provocat la degradació de l’edifici i l’aparició de diverses             
patologies que van en augment, donant especial interès a la planta baixa, la qual és la més                 
damnificada.  
 
Tenint en compte l’encant i les característiques de l’edifici, apareix la redacció del present              
projecte, per a plantejar a l’actual propietari la possibilitat de la seva rehabilitació i              
l’anomenat   ús   turístic. 
 
Amb la redacció d'aquest TFG es pretén rehabilitar totes les lesions sofertes en l'edificació              
des de el punt de vista patològic i centrar-se en plantejar la solució més energètica possible                
per tal de mitjançar amb el medi ambient; tenint en compte la situació en què es troba                 
l'edifici, la construcció típica mallorquina i les necessitats dels futurs clients els quals faran              
ús de la vivenda, prioritzant l'habitabilitat i la qualitat d'aquests. Tot i això, sempre fent               
complir la normativa pel qual es troba aquesta edificació regulada i les directrius que marca               
l'arquitectura   per   tal   d'assolir   la   rehabilitació   més   convenient. 
 
En la redacció es trobarà la memòria descriptiva i constructiva de l'estat actual, així com les                
de l'estat rehabilitat seguint una sèrie d'apartats com són els mínims establerts per a              
vivenda unifamiliar i vacacional, les solucions establertes per a les patologies i la justificació              
de   la   normativa   corresponent   per   a   la   seva   rehabilitació   energètica. 
 
OBJECTIUS   DEL   TFG: 
 

❖ Aixecament dels plànols i estudi de l'estat actual per a poder decidir la proposta              
constructiva   més   adequada   integrant-la   en   la   edificació. 

❖ Diagnosi   de   lesions   existents. 
❖ Estudi   normatiu   per   a   la   nova   proposta   i   justificació   del   compliment. 
❖ Estudi   de   la   nova   proposta   de   manera   descriptiva   i   constructiva: 

➢ Proposta   de   intervenció   de   lesions 
➢ Proposta de intervenció per a la millora de la eficiència energètica, tant de             

instal·lacions   com   de   l'envolupant   tèrmica   de   la   vivenda. 
➢ Proposta constructiva de tal manera que es conservi l'estètica tradicional de           

la   vivenda   i   aconseguint   el   màxim   confort   per   als   futurs   usuaris. 
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2. INFORMACIÓ   PRÈVIA 
 

 
 
PROJECTE: 
 
Estudi per a la rehabilitació energètica d'habitatge de PB+2 per al seu ús turístic              
(Valldemossa) 

 
 
EMPLAÇAMENT: 
 
DIRECCIÓ:   Camí   Antic   a   Palma,   9    KM:   15,8 
POBLACIÓ:   Valldemossa    CODI   POSTAL:   07170 
PROVÍNCIA:   Balears    REF.   CADASTRAL:   002400300DD69F0001EQ 

 
 
AGENTS: 
 
PROMOTOR: Joan Muñoz Gomila. Arquitecte tècnic i Enginyer d’Edificació, Professor de la            
Universitat   de   les   Illes   Balears   al   departament   de   Física. 
 
PROJECTISTA: Laura Torres Tauler. Estudiant del Grau d’Enginyeria d’Edificació a la           
Universitat   de   les   Illes   Balears. 

 
 

2.1. UBICACIÓ   I   ENTORN 
 

2.1.1. El   municipi   de   Valldemossa 
 
El poble de Valldemossa es troba situat a la part nord de la illa de Mallorca, a 436 metres                   
d’altitud, formant part d’una vall de la Serra de Tramuntana. El terme municipal té una               
extensió   de   16,6   km2   i   una   població   de   2025   habitants . 1

 

 
 
Imatge   1.   Illa   de   Mallorca   per   municipis.   Font:   google.com. Imatge   2.   Illa   de   Mallorca.   Font:   google.com. 
  

1   Segons   les   dades   del   INE   al   2014. 
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2.1.2. Anàlisi   climàtic   de   Valldemossa 
 
El clima de Valldemossa difereix bastant al resta de la illa. La seva latitud i la ubicació dins la                   
Serra de Tramuntana repercuteixen directament en el seu clima. Considerat el poble més             
elevat de la Mallorca, les seves temperatures sempre disminueixen entre 3 i 4 graus en               
comparació amb la capital, mentre que la humitat està present en totes les èpoques de l'any,                
sent   de   la   mateixa   manera   més   elevada   que   en   la   capital.  
 

 
 
Imatge   3.   Referències   mensuals   de   l'any   2016   del   clima   de   Valldemossa.   Font:   aemet.es. 
 
 

2.1.3. Activitat 
 
Donat que Valldemossa, de la mateixa manera que Esporles, Deià, Sóller, és un poble amb               
un gran valor cultural i paisatgístic degut a la seva situació geogràfica en la Serra de                
Tramuntana i l'estada al poble de personatges il·lustres ; la seva activitat ha viscut un              2

procés d'un gran creixement econòmic en matèria turística. No obstant, ja des de el segle               
XIX,   Mallorca   va   ser   un   destí   turístic   important. 
 
Degut a aquestes característiques, el poble conta amb un nombre elevat d'allotjaments de             
turisme   rural   mitjançant   hotels,   finques   i   un   agroturisme.  
 
Per aquest motiu i per la tipologia de l'edificació es fa convenient la redacció del present                
projecte pel major benefici del propietari juntament amb restauració de l'edificació i la             
recuperació   dels   seus   encants.  

2 Com Santa Catalina Thomàs, el compositor Frédéric Chopin i l'escriptora Aurore Dupin més coneguda com                
George   Sand,   l'arxiduc   d'Àustria   Lluís   Salvador,   l'escriptor   Rubén   Darío… 
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2.2. FITXA   MEMÒRIA   URBANÍSTICA 
 

PROJECTE Estudi   eha ilita i    e e gè a   ha itatge   PB+  
EMPLAÇAMENT Ca í   A    a   Pal a   º    
MUNICIPI Vallde ossa  
PROPIETARI Llo e ç   To es   Bo às 
ARQUITECTE 
TÈCNIC 

 
Lau a   To es   Taule  

 
ANNEX   A   LA   MEMÒRIA   URBANÍSTICA 

 
A t.   .    de   la   Llei   /    de   O de a i    i   Ús   del   S l   de   les   Illes   Balea s   BOIB   .      de   / /  
 
Pla eja e t 
vige t: 

Mu i ipal NNSS   Vallde ossa      i   la   seva   evisi       Sete e    

 So e 
pa el·la 

 
NNSS   Vallde ossa      i   la   seva   evisi       Sete e    

 

Reu eix   les   o di io s   de   sola    sego s   l'A t.      de   la   LOUS                                                                                                                                             Si       □                       No       □ 
                                                                              CONCEPTE                                                 PLANEJAMENT                                                             PROJECTE 
Classifi a i    del   s l No   u a itza le  No   u a itza le 
Qualifi a i  SRPMUN_B  SRPMUN_B   

Pa el·la Faça a   í i a - - 
Pa el·la   í i a    ²   A t.   - a     ²  

O upa i    o ,    %   aRT.   -     % 
P ofu ditat   edifi a le - - 
Volu      /    - - 
Edifi a ilitat     /    /    =   ,    A t.   - a   

Supe ie   í i a   de      ²  
,  

Ús Vive da   u ifa ilia    A t.    Vive da   u ifa ilia   
Situa i    Edifi i   e    Pa el·la/   TipologiaAïllada   A t.      i     Aïllada  
 
 
Sepa a i  
lli des 

E t e   edifi is   
Faça a       A t.   - d      
Fo s   
D eta   
Es ue a   

Altu a 
Màxi a 

Met es Regulado a       A t.   -   
Total       A t.   -   

Nº   de   pla tes PB   +      A t.   -  PB   +  
Í dex   de   i te sitat   d'ús / Ha   viv/ ²    A t.   -     Vive da 
O se va io s: 
 
 

 
A   Pal a,   a      de   Juliol   de    

 
L'a uite te   tè i   
Laura   Torres   Tauler 
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2.3. ESTUDI   DE   LA   PARCEL·LA 
 

2.3.1. Planejament 
 

 
 

 
 
Imatge   4.   Fitxa   resum   d'informació   urbanística.   Font:   muib.caib.es. 

17 



 
Estudi per a la rehabilitació energètica d'habitatge de        
PB+2 per al seu ús turístic (Valldemossa) - GRAU EN          
ENGINYERIA   D'EDIFICACIÓ   (UIB)   -   Laura   Torres   Tauler 

 

 
 
Imatge   5.   Fitxa   resum   d'informació   urbanística.   Font:   muib.caib.es. 
 

2.3.2. Referència   cadastral   de   la   parcel·la 
 

 
 
Imatge   6.   Referència   cadastral   de   la   parcel·la   objecte.   Font:    sedecatastro.gob.es. 
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2.3.3. Referència   cadastral   de   l'edificació 
 

 
 
Imatge   7.   Referència   cadastral   de   l'edificació   objecte.   Font:    sedecatastro.gob.es. 
 

2.3.4. Accessibilitat 
 
L’edificació s’ubica a la part sud del municipi, al carrer Camí Antic a Palma, 9, i com el seu                   
nom indica és l’antiga carretera que connectava la ciutat de Palma amb Valldemossa, abans              
de la construcció de la carretera actual. S’accedeix per la carretera de Valldemossa             
MA-1110. La casa es troba avall d’una vall i el torrent que davalla del poble la bordeja.                 
Aquestes característiques fan de la obscuritat i la humitat els desavantatges fonamentals de             
la   construcció.  
 

2.3.5. Orientació 
 
La façana principal està orientada al sud-oest, on es troben les entrades a les tres vivendes                
i als garatges. També els menjadors d’aquestes vivendes estan situats a aquesta façana. A              
la façana sud es troben els garatges, la terrassa de la primera planta i una de les                 
habitacions de la segona planta. La façana nord correspon a la situació de la cuina de la                 
planta baixa i d'habitacions a totes les plantes. Finalment a la façana nord-est es troben               
ubicades   la   resta   d'habitacions,   els   banys   i   les   cuines   de   les   plantes   pis.  
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2.4. EVOLUCIÓ   CONSTRUCTIVA 
 
La primera construcció de l'edificació data de finals del segle XIX (any 1980). Donada la               
manera de viure de l'època, on es feia feina al camp i el que es recollia es guardava a la                    
casa, la construcció es va realitzar com a vivenda unifamiliar i emmagatzematge. Es va              
construir al lateral més pròxim al camí per tal de deixar l'espai exterior el més ampli                
possible. Es va edificar amb els sistemes constructius tradicionals de l'època: parets de             
pedra i de marès de gran espessors, forjats unidireccionals de bigues de fusta i coberta               
inclinada.  
 
Posteriorment, es va realitzar una ampliació a l'edificació per tal d'afegir un segon garatge i               
una terrassa a la part superior d'aquest situada a la primera planta. No es sap amb certesa                 
la data de l'ampliació encara que es dedueix pel sistema constructiu, ja que ja no es                
construeix amb parets de pedra de gran grossor sinó que aquestes tenen un espessor              
considerablement   menor   i   estan   fabricats   amb   peces   de   marès.  
 
També, es van separar cada una de les plantes per a la creació de tres vivendes amb la                  
seva   conseqüent   distribució   dels   espais.  
 

 
 
Imatges   8   i   9.   Evolució   constructiva   de   la   planta   baixa   A   i   planta   baixa   B.   Font:   pròpia. 
 

 
 
Imatges   10   i   11.   Evolució   constructiva   de   la   planta   pis   1   i   planta   pis   2.   Font:   pròpia. 
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3. DESCRIPCIÓ   DE   L'ESTAT   ACTUAL   DE   L'EDIFICACIÓ 
 

3.1. MEMÒRIA   DESCRIPTIVA 
 

3.1.1. L'edifici 
 
Es tracta d’una parcel·la de forma irregular de 700,82 metres quadrats amb una lleugera              
pendent de nord a sud, què consta d'una edificació, també de forma irregular, formada per               
una planta baixa i dos plantes pis, on se ubiquen tres vivendes i dos garatges. La resta de la                   
parcel·la es situa un petit jardí amb tarongers i llimoneres i un safareig. La parcel·la està                
limitada al seu costat sud-oest (façana principal) per la carretera que dóna accés a l'edifici,               
al costat nord-oest (façana esquerra) per la parcel·la veïnada i, al costat nord-est i costat               
sud-est   pel   torrent   de   Valldemossa   (façanes   dreta   i   posterior). 
 

 
 
Imatge   12.   Plànol   de   la   parcel·la.   Font:   sedecatastro.gob.es. 
 
Superfície   parcel·la:   783   m² 
Superfície   construïda:   478   m² 
Superfície   de   sòl   construït:   180   m²  
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3.1.2. Planta   baixa 
 
La planta baixa és de forma irregular. L’accés a les tres vivendes es realitza per la planta                 
baixa i es disposen de dos accessos diferenciats, un per la vivenda de la PB i l’altre per a                   
les escales que duen a les dues vivendes de les plantes pis. Els accessos als dos garatges                 
també   es   fan   per   la   planta   baixa   de   la   façana   principal.  
 
La vivenda de la planta baixa consta d’un rebedor, una sala d’estar, una cuina amb rebost,                
un menjador, un bany, un lavabo, tres habitacions i un jardí. La particularitat d’aquesta              
vivenda són les diferències de nivell de planta entre unes estades i les altres, i per tant, les                  
diferents altures que tenen aquestes estades (la mínima altura és de 2,16 metres al bany i la                 
màxima,   de   4,16   metres   al   rebedor)   .  
 
En aquesta planta també estan troben els dos garatges, situats al extrem dret de la façana                
principal (G1 i G2). Es creu que el garatge G2 es va edificar a posteriori de la construcció de                   
l’edificació   per   a   ser   suport   de   la   terrassa   de   la   planta   pis   1.  
 

 
Imatge   13.   Plànol   distribució   planta   baixa   A.   Font:   pròpia. 
 

 
Imatge   14.   Plànol   distribució   planta   baixa   B.   Font:   pròpia. 
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PLANTA   BAIXA   (cota   +0,00   m) SUPERFÍCIE 
ÚTIL 

SUPERFÍCIE 
CONSTRUÏDA 

Rebedor   (cota   0m) 10,47   m²  

Estar   (cota   +0,80m) 18,77   m²  

Dormitori   1   (cota   +1m) 12,61   m²  

Dormitori   2   (cota   +1m) 7,45   m²  

Bany   (cota   +2m) 4,70   m²  

Dormitori   3   (cota   +1,80m) 9,38   m²  

Menjador   (cota   -1m) 11,30   m²  

Cuina   (cota   -1,80m) 15,35   m²  

Rebost   (cota   -1,80m) 2,61   m²  

Lavabo   (cota   -1,40m) 2,05   m²  

Passadissos 10,69   m²  

Pas   escales 16,49   m²  

Garatge   1 28,23   m²  

Garatge   2 33,33   m²  

TOTAL   PB 183,43   m² 184,25   m² 

 
Taula   1.   Distribució   de   la   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
 

 
 
Foto   15.   Rebedor   planta   baixa.   Font:   pròpia.                         Foto   16.   Passadís   planta   baixa.   Font:   pròpia.
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Foto   17.   Sala   d’estar   planta   baixa.   Font:   pròpia.                         Foto   18.   Dormitori   planta   baixa.   Font:   pròpia.

 
 

 
 
Foto   19.   Bany   planta   baixa.   Font:   pròpia.                      Foto   20.   Menjador   planta   baixa.   Font:   pròpia.

 
 

              
 
Foto   21.   Cuina   planta   baixa.   Font:   pròpia. Foto   22.   Passadís   planta   baixa.   Font:   pròpia.  
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Foto   23.   Garatge   2.   Font:   pròpia.  Foto 24. Garatge 2. Font:      
pròpia.  

 
 
Foto   25.   Forjat   sòtil   del   garatge   2.   Font:   pròpia.  Foto 26. Jardí. Font:     
pròpia.  
 

 
 
Foto   27.   Jardí.   Font:   pròpia. Foto 28. Jard í . Font:     
pròpia.  

 
3.1.3. Planta   primera 

 
L’accés a la planta primera es realitza a través de les escales ubicades a la part central de                  
la edificació. Com ja s’ha esmentat abans totes les entrades a les vivendes i garatges, per                
tant   a   les   escales,   es   realitza   des   de   la   façana   principal.  
 
En aquesta planta es troba una vivenda la qual està formada per una sala d’estar-menjador,               
una cuina, un rebost, un bany, tres habitacions (una d’elles situada a la terrassa, damunt del                
garatge G1) i la terrassa. L’altura de les diferents estades és de 3,17 metres, excepte a la                 
cuina que és de 3,38 metres i, al bany i al passadís que duu a aquest, que és de 2,84                    
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metres. Les escales per accedir a aquesta planta estan formades per graons de 0,29 metres               
de   petja   i   0,20   de   contrapetja. 
 

 
Imatge   29.   Plànol   distribució   planta   primera.   Font:   pròpia. 
 

PLANTA   PIS   1   (cota   +4,25   m) SUPERFÍCIE 
ÚTIL 

SUPERFÍCIE 
CONSTRUÏDA 

Estar-menjador 36,07   m²  

Bany 4,85   m²  

Dormitori   1 10,75   m²  

Dormitori   2 12,50   m²  

Cuina 8,14   m²  

Rebost 0,80   m²  

Dormitori   3 15,10   m²  

Passadissos 3,09   m²  

Terrassa 47,61   m²  

Balcó 12,13   m²  

Pas   escales 9,15   m²  

TOTAL   PP1 160,19   m² 198,19   m² 

 
Taula   2.   Distribució   de   la   planta   pis   1.   Font:   pròpia. 
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Foto   30.   Sala   d’estar-menjador   PP1.   Font:   pròpia.                                     Foto   31.   Sala   d’estar-menjador   PP1.   Font:   pròpia. 
 

 
 
Foto   32.   Entrada   PP1.   Font:   pròpia.                                   Foto   33.   Cuina   PP1.   Font:   pròpia.  
 

                    
 
Foto   34.   Passadís   de   sala   d’estar   a   bany   i   dormitoris.                 Foto   35.   Entrada   a   cuina   i   porta   rebost 
Font:   pròpia.                Font:   pròpia.  
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Foto   36.   Bany   PP1.   Font:   pròpia.                Foto   37.   Dormitori   PP1.   Font:   pròpia.  
 

 
 
Foto   38.   Terrassa   i   balcó   PP1.   Font:   pròpia. Foto 39. Terrassa PP1. Font:      
pròpia.  
 

 
 
Foto   40.   Terrassa   i   balcó   PP1.   Font:   pròpia. Foto 41. Terrassa PP1. Font:      
pròpia.  
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Foto   42.   Balcó   PP1.   Font:   pròpia.  Foto 43. Terrassa PP1. Font:      
pròpia.  
 

3.1.4. Planta   segona 
 
Aquesta planta consta d'una vivenda formada per una sala d’estar-menjador, una cuina amb             
rebost,   un   bany   i   tres   habitacions.  
 
La particularitat d’aquesta vivenda són les altures baixes en comparació a les vivendes de              
les altres dues plantes inferiors, i el seu forjat de coberta inclinada amb una altura mínima                
de   2,10   metres   i   màxima   de   2,42   metres.  
 
Les escales per accedir a aquesta planta disten molt de ser com les de la planta primera.                 
Formades   per   graons   de   0,26   metres   de   petja   i   0,21   de   contrapetja.  
 
Una altra diferència a esmentar són les petites obertures en comparació a la vivenda de la                
planta   primera,   encara   així   rep   molta   il·luminació   natural.  
 
A causa de situar-se en la última planta, aquesta vivenda és la menys afectada per la                
humitat   per   capil·laritat.  
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Imatge   44.   Plànol   distribució   planta   segona.   Font:   pròpia. 
 

PLANTA   PIS   2   (cota   +7,74   m) SUPERFÍCIE 
ÚTIL 

SUPERFÍCIE 
CONSTRUÏDA 

Estar-menjador 26,10   m²  

Dorm.   1 15,69   m²  

Cuina 11,39   m²  

Rebost 1,91   m²  

Bany 7,12   m²  

Dorm.   2 16,05   m²  

Dorm.   3 12,83   m²  

Passadissos 4,06   m²  

Pas   escales 3,25   m²  

TOTAL   PP2 98,40   m² 130,93   m² 

 
Taula   3.   Distribució   de   la   planta   pis   2.   Font:   pròpia. 
 

 
Foto   45.   Sala   d’estar-menjador   PP2.   Font:   pròpia.                                  Foto   46.   Cuina   PP2.   Font:   pròpia. 
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Foto   47.   Bany   PP2.   Font:   pròpia.           Foto   48.   Bany   PP2.   Font:   pròpia. 
 

 
 
Foto   49.   Dormitori   PP2.   Font:   pròpia.                   Foto   50.   Dormitori   PP2.   Font:   pròpia. 
 

EDIFICI SUPERFÍCIE   ÚTIL SUPERFÍCIE   CONSTRUÏDA 

PLANTA   BAIXA 183,43   m²  

PLANTA   PRIMERA 160,19   m²  

PLANTA   SEGONA 98,40   m²  

TOTAL 442,02   m² 198,19   m² 

 
Taula   4.   Superfícies   de   les   plantes.   Font:   pròpia. 
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3.2. MEMÒRIA   CONSTRUCTIVA 
 
El sistema de construcció de l'edificació es caracteritza per utilitzar el sistema propi             
tradicional de Mallorca i, més en concret de la part de la Serra de Tramuntana. Els materials                 
emprats són locals ja què fins el segle XIX un dels grans problemes en construcció era el                 
transport de material. Per a l'estructura vertical s'utilitza la pedra i el marès mentre que per a                 
l'estructura   horitzontal   s'utilitza   la   fusta.  
 
El marès es va començar a emprar de forma massiva en el segle XIX, és el material per                  
excel·lència de l'època i un dels més utilitzats per a la construcció a fora vila. Es tracta d'una                  
pedra molt porosa i té diferents gruixos segons l'ús al qual es destinava (sòtils, estructura,               
finestres, portes, arcs…), així com diferents qualitats, textures i colors segons la seva             
procedència. 
 
De la mateixa manera que la pedra i el marès, la fusta ha estat un material molt important                  
per a la construcció d'edificis de fora vila, utilitzat tant com a element estructural com per                
fusteria de portam. A la construcció, es troben diferents classes de fusta, unes pròpies de la                
illa   com   l'alzina   i   el   pi,   les   quals   van   predominar   fins   l'arribada   de   la   fusta   de   importació. 
 

3.2.1. Fonamentació 
 
No es disposa cap document gràfic ni testimoni visual sobre el tipus de fonamentació de la                
edificació ja què no tenim plànols constructius ni cap tipus de informació al respecte que ens                
ajudi   a   saber   quin   tipus   de   fonamentació   es   va   utilitzar.  
 
L’estudi de la fonamentació actual es bassa en el procés constructiu de l’època, per aquest               
motiu, és possible que el tipus de fonamentació de la construcció fossin els propis murs de                
càrrega encastats al terreny entre 50-80 cm amb blocs de marès, per tant, tendrien el               
mateix gruix que els murs, és a dir, 0,50 metres. Aquests blocs farien la funció de sabata                 
correguda units els uns amb els altres amb morter de calç com a conglomerat. El tipus de                 
fonamentació directa mitjançant sabates corregudes està indicat com a fonamentació d’un           
element estructural longitudinalment continu, com a un mur de càrrega, en el què pretenem              
els   assentaments   en   el   terreny   i   fer   arriostrament.  
 
La secció de la fonamentació és probablement rectangular amb una estructura escalonada            
degut   a   totes   les   diferents   altures   que   s’observen   a   la   planta   baixa.  
 
Les abundants filtracions per capil·laritat a les parets de la planta baixa també donen la               
conclusió   d’aquesta   hipòtesi   sobre   el   material   de   la   fonamentació.  
 
DESCRIPCIÓ   FÍSICA   DEL   TERRENY 
 
Ens trobam davant un terreny natural de sòl granular format per arenes i llims de               
consistència mitjana amb presència d’aigua. Segons el CTE SE-C, per a una construcció de              
menys 4 plantes, el tipus de construcció es classifica en C-1 i el tipus de terreny T-1, per a                   
terrenys favorables en els que la pràctica habitual és de cimentació directa mitjançant             
elements aïllats o T-2, per a terrenys intermedis, què presenten variabilitat o no, sempre es               
recorre a la mateixa solució de cimentació. La cota de cimentació es troba entre 0,60 - 0,80                 
metres.  
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3.2.2. Estructura   vertical 
 
L’estructura vertical de l’edifici està format per murs de càrrega de peces de marès, sistema               
tradicional de l’època. Els murs de les façanes són de marès i pedra vista d'aproximadament               
50 cm d’espessor, mentre que els murs de càrrega interiors són només de marès amb               
espessors d'entre 35 i 39 cm a la planta baixa, i 30 cm a les plantes pis. Aquests gruixos fan                    
que els murs adhereixin inèrcia tèrmica suficient per a conservar la temperatura a l’interior i               
fer   barrera   per   el   pas   de   la   temperatura   exterior.  
 
L’estructura vertical de la part que es va construir a posteriori, és a dir, els murs de                 
l’ampliació del primer garatge G1 i els murs del segon garatge G2 són de fàbrica de marès                 
amb   un   espessor   notablement   inferior   als   murs   inicialment   construïts,   ja   que   són   de   20   cm. 
 

 
 
Foto   51.   Part   construïda   amb   posterioritat.   Mur   divisori   del   garatge   G1   amb   el   Garatge   G2.   Font:   pròpia. 
 

3.2.3. Estructura   horitzontal:   Forjats 
 
Els forjats d’aquesta edificació estan resolts en totes les plantes amb forjats unidireccionals             
on la llum màxima de forjat és de 4,53 metres; mitjançant sistema de jàsseres de fusta de                 
20 cm d’espessor x 26 cm aproximadament de cantó, recolzades damunt els murs de              
càrrega, biguetes de fusta de secció rectangular de 20 cm d’espessor x 8 cm de cantó, amb                 
intereixos   de   35   cm   i   entrebigat   de   revoltons   de   guix. 
 

3.2.4. Coberta 
 
No es disposa de cap document gràfic ni visual per a la definició del sistema constructiu de                 
la coberta, encara així es dedueix per la manera de construir de l’època. Es tracta d’una                
coberta inclinada a dues vessants amb 25% de inclinació, formada per biguetes de fusta              
recolzades sobre jàsseres de fusta i revoltons, amb una formació de pendent a base              
d'envans   alleugerits   o   envans   de   sostremort   i   acabada   amb   teules   aràbigues.  
 
La pendent de la coberta inclinada afavoreix la eliminació de l’aigua de la pluja, així i tot la                  
casa disposa de canalització per a les aigües pluvials què es va instal·lar molt a posteriori                
de   la   construcció   de   la   edificació.  
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3.2.5. Escales 

 

ESCALES 

UBICACIÓ Planta baixa.  
Accés a la sala    
d’estar. 

Planta baixa.  
Accés al bany i    
dormitori   3. 

Planta baixa.  
Accés al jardí,   
cuina i  
menjador. 

Comunicació 
PB   amb   PP1. 

Comunicació 
PP1   amb   PP2.  

TIPUS DE  
PAVIMENT 

Peces 
hidràuliques. 

Peces d’argila  
hexagonals. 

Peces 
ceràmiques. 

Peces 
ceràmiques. 

Revestides 
amb   fusta. 

Nº DE  
TRAMS 

1 1 2 4 1 

AMPLADA 0,95   m 0,91   m 1   m 3 primers trams   
de 0,88 m i el     
darrer de 1,01   
m 

0,88   m 

ALÇADA A  
SALVAR 

0,80   m 1   m 1,60   m 4,25   m 3,49   m 

Nº DE  
PETGES 

3 4 5 17 15 

DIMENSIÓ 
PETGES 

0,30   m 0,30   m 0,30   m 0,30 m els dos    
primers trams i   
0,29 m els dos    
darrers 

0,26   m 

Nº DE  
CONTRA- 
PETGES 

4 5 8 22 17 

DIMENSIÓ 
CONTRA- 
PETGES 

0,20   m 0,20   m 0,20   m 0,18 m el 1r    
tram, 0,19 m el    
2n i 3r tram,    
0,20   el   4t 

0,21 m totes   
excepte el 1r   
graó   de   0,13   m 

 
Taula   5.   Dimensions   i   característiques   de   les   escales   de   l'edificació.   Font:   pròpia. 
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3.2.6. Façanes 

 
Les façanes estan acabades amb pedra vista i morter de calç. A excepció del tancament del                
garatge   G2   que   està   acabat   amb   un   revestiment   continu   de   d’arrebossat   de   morter   de   calç. 
 

 
 
Foto   52.   Façana   principal.   Font:   pròpia. 
 

 
 
Foto   53.   Façana   lateral.   Font:   pròpia.                   Foto   54.   Façana   lateral.   Font:   pròpia. 
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Foto   55.   Façana   principal   garatge   G2.   Font:   pròpia. 
 

3.2.7. Elements   no   estructurals 
 

- Divisions   interiors 
 
Les divisions interiors de l’edificació estan realitzades de fàbrica de maó i de fàbrica de               
marès   d’espessors   variables   i   sense   cap   funció   estructural.  
 
Els envans de la planta baixa són de peces de marès ja que són els construïts durant                 
l’aixecament de l’edificació. En canvi, els envans de la planta pis 1 i la planta pis 2 estan                  
construïts   de   peces   de   maó   ja   que   són   d’espessors   regulars. 
 

- Paviment 
 
El paviment de la planta baixa i del primer pis està resolt, en part, mitjançant rajoles                
hidràuliques. En les zones on s’ha hagut de intervenir per deteriorament, es troben rajoles              
ceràmiques. 
 
El paviment de la segona planta és mitjançant rajoles d’argila color teula propi de la cocció i                 
construcció   a   baixes   temperatures. 
 

- Revestiments   verticals 
 
Les particions interiors de l'edificació estan acabades amb arrebossat de morter de calç i              
pintat, a excepció de les situades als banys i cuines en les que el seu acabat és mitjançant                  
rajoles   de   gres   porcellànic.  
 

- Fusteria: totes les portes de la edificació són de fusta i la majoria de les finestres                
també, compostes per vidre senzill transparent. Qualcunes d’elles disposen de una           
protecció interior formada amb porticons de fusta. La resta de finestres que han estat              
canviades   per   trencament   amb   el   pas   del   temps,   són   d’alumini   amb   doble   vidre.  

 
- Serralleria: les baranes de la planta primera, la qual disposa d’un balcó a la façana               

principal i un altre que comunica amb la terrassa, a la façana posterior (nord-est) són               
metàl·liques. La geometria d’aquestes és de 1,20 metres d’altura, i de 2,53 metres             
de longitud la barana de la façana principal i de 10,30 metres de longitud la barana                
de   la   façana   posterior. 
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3.2.8. Instal·lacions 
 

- Sanejament de les aigües pluvials: la recollida d’aigües pluvials es resol mitjançant la             
coberta inclinada a dues vessants i la forma de recollir aquesta aigua és fa a través                
de canalitzacions situades a les façanes nord i nord-oest que van ser modificades             
l’any 2015 per ruptura de les anteriors. Per a la nova proposta, es planteja el nou                
disseny   de   la   xarxa   de   sanejament   d'aigües   pluvials. 

 
- Sanejament de les aigües residuals: l’edifici té actualment xarxa de sanejament, tot i             

que no s’han pogut observar ni el tipus de conductes ni el seu estat. Per a la nova                  
proposta,   es   planteja   el   nou   disseny   de   la   xarxa   de   sanejament   d'aigües   residuals. 

 
- Fontaneria: hi ha aigua corrent però no s’ha pogut accedir als conductes. Per a la               

nova   proposta,   es   planteja   el   nou   disseny   de   la   xarxa   de   fontaneria. 
 

- Electricitat: la casa compta amb una instal·lació elèctrica. Per a la nova proposta, es              
planteja   el   nou   disseny   de   la   xarxa   d'electricitat. 

 
- Climatització: no hi ha cap tipus de calefacció ni refrigeració. Per a la nova proposta,               

es   planteja   el   nou   disseny   de   la   xarxa   de   climatització. 
 

- Ventilació: ventilació natural. Per a la nova proposta, es planteja el nou disseny de la               
xarxa   de   ventilació.  
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3.3. DIAGNOSI   DE   L'ESTAT   ACTUAL 
 
Per a dur a terme la proposta de intervenció de les lesions de l'edifici es fa un breu diagnosi                   
de l'estat actual de les patologies dels elements existents, tenint en compte les lesions              
físiques, lesions mecàniques i lesions químiques. Aquest diagnosi es basarà en els criteris             
que assegurin una bona conservació de l'edificació i dels elements estructurals, així com             
establir un confort òptim per als usuaris i mantenir l'essència de l'arquitectura de les              
construccions   rurals   de   l'època. 
 

3.3.1. Fonamentació 
 
La fonamentació mitjançant sabates corregudes es considera la idònia davant aquest tipus            
de terreny, on la capacitat portant d’aquest és moderada. No s’observen esquerdes ni             
fissures a la estructura vertical provocades per assentaments diferencials en el terreny ja             
què les característiques del terreny no han variat considerablement, la construcció de les             
vivendes properes a la edificació no han afectat en vibracions a la fonamentació i, tant les                
dimensions com el tipus de la fonamentació es consideren iguals i a la mateixa cota. Per                
tant,   es   conclou   que   la   fonamentació   està   en   bon   estat   i   no   necessita   de   rehabilitació.  
 
De tota manera, seria recomanable realitzar un estudi geotècnic i tastes a la fonamentació              
per   assegurar   la   hipòtesi. 
 

3.3.2. Elements   verticals 
 

3.3.2.1. LESIÓ   FÍSICA:   Humitat   per   capil·laritat 
 
Aquest tipus de humitat és molt comuna a la part inferior dels murs de l’edificació i més                 
present en els murs del present projecte per situar-se al costat d’un torrent. La humitat per                
capil·laritat és una patologia molt freqüent en edificis antics on l’aigua ascendeix pels murs              
en contacte amb el terreny i aquests absorbeixen l’aigua a través dels porus i capil·lars. A                
més, tractant-se de fonamentació i murs de marès, considerat material amb estructura            
porosa,   facilita   encara   més   aquesta   absorció. 
 
L’absència de impermeabilització a la fonamentació i la falta de drenatge són factors què              
causen la humitat per capil·laritat. Tenint en compte que els murs no presenten lesions              
greus es considera una patologia lleu, encara que si no es tracta i es controla, es podria                 
arribar a la desintegració i considerar-se un greu perill. La humitat per capil·laritat s’observa              
en   els   murs   de   la   planta   baixa.  
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Fotos   56   i   57.   Humitats   als   murs   de   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
 

 
 
Fotos   58   i   59.   Humitats   als   murs   de   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
 

 
 
Fotos   60   i   61.   Humitats   als   murs   de   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
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3.3.2.2. LESIÓ   FÍSICA:   Humitat   per   filtració 
 
La humitat per filtració apareix en zones amb deficient impermeabilització o directament            
sense ella. Aquesta absència de impermeabilització permet a l’aigua accedir a través de             
murs, trobats entre façana i forjat o trobats entre façana i coberta. Una de les causes                
d’aquestes humitats és l’aigua de la pluja que penetra a través de murs o cobertes; si a                 
sobre   hi   ha   manca   de   impermeabilització,   aquesta   humitat   s’agreuja. 
 
Les taques de humitat per filtració apareixen al bany de la vivenda de la planta pis 2, degut                  
a un mal aïllament entre els murs exteriors i la coberta què causen que l’aigua de la pluja es                   
filtri   directament   al   parament   vertical.  
 
No es considera una lesió greu encara que es valora la intervenció en la coberta per afegir                 
un   aïllament   i   impermeabilització   per   a   corregir   aquesta   patologia.  
 

 
 
Foto   62.   Humitats   als   murs   de   planta   pis   2.   Font:   pròpia. 
 
També apareixen taques de humitat per filtració a les façanes. L’acció de la pluja i la humitat                 
per capil·laritat són les causes principals per l’aparició d’aquestes pàtines. S’observen           
taques per humitat a la façana principal fins a uns 60 cm d’altura des de la cota 0. No es                    
considera una lesió greu ja que no afecta a la estructura general de l’edifici ni comporta                
perill   pels   usuaris. 
 

 
 
Foto   63.   Taques   per   humitats   a   la   façana   principal.   Font:   pròpia. 
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3.3.2.3. LESIÓ   FÍSICA:   Brutícia 
 
Les pàtines per brutícia apareixen principalment a les façanes a causa del dipòsit de              
partícules en suspensió, per tant, és causat per agents externs. Destaca el color marronós              
en   el   conjunt   de   les   façanes   i   a   l’ampit   de   les   finestres   i   balconades. 
 
Es   considera   una   lesió   lleu   ja   que   no   presenta   cap   tipus   de   perill.  
 

 
 
Foto   64.   Brutícia   a   la   façana   posterior.   Font:   pròpia.                                     Foto   65.   Brutícia   a   la   façana   dreta.   Font:   pròpia. 
 

3.3.2.4. LESIÓ   QUÍMICA:   Eflorescències 
 
Les eflorescències solen aparèixer a la base dels murs i es manifesten a la primavera quan                
s’asseca l’aigua després del període humit del hivern. L’aigua que es troba al interior del               
material i que conté una solució de sals, durant la evaporació, arrossega aquestes sals fins               
a la superfície del material i inicia un procés de concentració la qual es manifesta en forma                 
de   taques   blanquinoses.  
 
La humitat per capil·laritat agreuja aquest procés ja que humiteja encara més el material lo               
que   suposa   un   aport   important   de   les   sals   dissoltes   procedents   del   terreny.  
 
De la mateixa manera que les pàtines per humitat, les eflorescències no es consideren              
lesions   greus   ja   que   no   afecten   a   la   estructura   de   l’edificació. 
 
Les eflorescències que s’observen es manifesten damunt els arrebossats de la cuina de la              
planta   baixa.  
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Fotos   66,   67   i   68.   Eflorescències   a   la   cuina   de   la   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
 

3.3.2.5. LESIÓ   MECÀNICA:   Fissures 
 
S’observa, a la façana principal, una fissura vertical a la part superior de la porta d’accés al                 
garatge G2. Les fissures que segueixen una línia recta, són degudes a l’aplicació d’una              
càrrega directa puntual que implica un esforç. Produïdes al generar-se un esforç molt intens              
a un punt de l’estructura de manera que la paret no pot assumir aquesta càrrega i s’allibera                 
en   forma   d’esquerda. 
 
Aquesta fissura vertical del garatge G2 es deguda a l'ampliació que ha sofert l'edificació, en               
aquest cas, a la construcció de la terrassa a la part superior del garatge. Es sap que és                  
posterior a la vivenda però no es sap amb exactitud si es va executar al mateix temps que la                   
construcció   del   garatge   o   amb   posterioritat   a   aquest.  
 
Es considera, en principi, una lesió lleu ja que aquesta lesió està provocada per l'excessiu               
pes puntual de la construcció de la terrassa, encara així, s'hauria de comprovar el pes que                
rep el forjat d’aquest garatge i considerar la intervenció en el cas que provoqui una lesió                
estructural. 
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Foto   69.   Fissura   a   la   porta   d'accés   del   garatge   G2.   Font:   pròpia. 
 

 
 
Foto   70.   Fissura   a   la   façana   dreta   del   garatge   G2.   Font:   pròpia. 
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3.3.2.6. LESIÓ   MECÀNICA:   Despreniments 
 
En moltes zones de la vivenda de la planta baixa s’observen despreniments en els acabats               
dels paraments interiors causats per la presència d’aigua en aquests. Com ja s’ha             
mencionat anteriorment, la major patologia d’aquesta edificació és la humitat per           
capil·laritat. 
 
Els despreniments són causats per la filtració de l’aigua del terreny als murs, la humitat tant                
de la vivenda com de la zona on es troba i el canvi de temperatura del interior al exterior. Es                    
formen quan l’aigua provinent de la fonamentació provoca una empenta al acabat dels             
paraments interiors i la força ocasionada és igual o superior a la capacitat d’adherència del               
material. L’acabat dels paraments interiors tampoc afavoreix a la presència d’aquests           
despreniments ja que al tractar-se d’un arrebossat de morter de ciment provoca la no              
transpiració   dels   paraments.  
 
Es   considera   una   lesió   lleu   ja   que   no   afecta   ni   a   la   estructura   ni   a   la   seguretat.  
 

 

 
 
Fotos   71,   72   i   73.   Despreniments   als   murs   de   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
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3.3.3. Elements   horitzontals 
 

3.3.3.1. LESIÓ   FÍSICA:   Humitat   per   condensació 
 
La humitat per condensació es produeix al interior d’una vivenda quan el percentatge de              
humitat en l’aire és elevat i per la diferència de temperatura entre el interior respecte el                
exterior. Les partícules d’aigua en l’aire en contacte amb els paraments freds es condensen              
en gotes d’aigua formant taques. L’aire humit quan està calent ascendeix fins als sòtils              
provocant que la majoria de taques formades per humitat per condensació es concentrin als              
paraments horitzontals i comportin a despreniments propis de dita humitat. La mala            
ventilació i el mal aïllament tèrmic entre els elements de tancament i l’exterior augmenten              
les   possibilitats   de   tenir   humitat   per   condensació.  
 
Les taques per humitat per condensació apareixen pràcticament a totes les estances de la              
vivenda de la planta baixa què és la més damnificada. La humitat per capil·laritat, la humitat                
per condensació, el mal aïllament de la vivenda en general i la poca recepció de llum solar                 
són els factors principals què fan que no es puguin escalfar el suficient els murs exteriors i                 
que   no   hi   hagi   tanta   diferència   entre   la   temperatura   interior   i   exterior.  
 

 
 
Foto   74.   Taques   per   humitat   al   bany   de   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
 

3.3.3.2. LESIÓ   MECÀNICA:   Despreniments 
 
Com s’ha esmentat anteriorment, als paraments horitzontals de la planta baixa s’observen            
despreniments. La causa que provoca aquest tipus de lesió és la presència de la humitat               
per   condensació.  
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Foto   75.   Despreniments   a   l'habitació   H3   de   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
 

3.3.3.3. LESIÓ   QUÍMICA:   Agents   biòtics 
 
Les lesions causades per agents biòtics són tots aquells produïts per éssers vius els quals               
el   seu   hàbitat   és   la   fusta   o   què   s’alimenten   en   part   d’ella,   atacant-la   i   debilitant-la.  
 
En les bigues dels forjats de planta baixa apareixen lesions produïdes per insectes que              
causen   perforacions   en   la   fusta,   molt   probablement   es   tracti   de   tèrmits.  
 
No és possible accedir visualment a la coberta, però en les bigues que la conformen seria                
possible que es trobessin lesions produïdes per fongs els quals necessiten unes condicions             
ambientals bàsiques de humitat i temperatura per desenvolupar-se. Aquesta patologia          
afecta   a   la   putrefacció   de   l’estructura   de   la   coberta.  
 

3.3.4. Fusteria 
 

3.3.4.1. LESIÓ   QUÍMICA:   Agents   biòtics 
 
Es detecten atacs biòtics en la fusteria que forma les portes i finestres de les vivendes.                
Aquest atac està produït per insectes que causen perforacions en la fusta i molt              
probablement   siguin   tèrmits.  
 

3.3.4.2. ALTRE   TIPUS   DE   LESIÓ:   Deteriorament 
 
En qualcunes finestres i portes de les vivendes, s’observa deteriorament què causa que el              
sistema de tancament no funcioni. Per una altra banda, les vidrieres de moltes de les               
finestres són d’una sola fulla i estan deteriorades, causes què provoquen un mal aïllament,              
tant acústic com tèrmic. Les causes d’aquest deteriorament és el desgast amb el pas del               
temps   i   la   utilització   sense   cura   d’aquests   elements.  
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4. ESTUDI   NORMATIU   PER   A   LA   NOVA   PROPOSTA 
 
Una vegada presentada tant la memòria descriptiva com la memòria constructiva de l’estat             
actual de l’edificació s’estudia la normativa actual la qual regula tot el procés què engloba el                
canvi   d’ús   de   l'edificació   plurifamiliar   a   ús   turístic.  
 
Aquest procés compren dos termes diferents i de la mateixa manera connectats entre ells,              
per una part la reforma de l’edifici plurifamiliar de tres plantes i per l’altra part, el negoci                 
turístic   que   es   durà   a   terme   dins   aquest   edifici.  
 

4.1. MARC   NORMATIU 
 
El present projecte ha estat redactat segons el contingut al qual fa referència l'Annex I               
(Contingut de Projecte) de la Part I del CTE. Així mateix, s'han tingut en compte tots els                 
Documents Bàsics per a redactar-lo: Seguretat Estructural, Seguretat en cas d'Incendi,           
Seguretat de Utilització i Accessibilitat, Estalvi d'Energia, Protecció en front el Renou i             
Salubritat. 
 
Aquest ha estat un procés dificultós ja que es tracta d'un edifici construït abans de la                
primera llei del sòl , per tant, edificat fora de l'àmbit d'aplicació de la normativa actual i amb                 3

unes característiques constructives tradicionals no empleades avui en dia. Tot això           
comporta un inconvenient a l'hora de satisfer totes les Exigències Bàsiques que marca el              
CTE.   La   normativa   principal   en   què   es   centra   aquest   procés   és: 
 

- Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees               
d’especial   protecció   de   les   Illes   Balears. 

- Llei 7/1992, de 23 de desembre, de modificació de determinats articles de la Llei              
1/1991,   de   30   de   gener. 

- Llei   6/1997,   de   8   de   juliol,   del   Sòl   Rústic   de   les   Illes   Balears. 
- Pla   Territorial   Insular   de   Mallorca   (PTI)   de   febrer   de   2011. 
- Llei   8/2012,   de   19   de   juliol,   del   turisme   de   les   Illes   Balears. 
- Llei   2/2014,   de   25   de   març,   de   ordenació   i   ús   del   sòl. 
- Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en             

matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del            
Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels               
establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de              
turisme   de   les   Illes   Balears. 

- Llei 22016 de 30 de març del impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de                 
mesures   d'impuls   del   turisme   sostenible. 

- Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions            
d’amidament, d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges          
així   com   l’expedició   de   cèdules   d’habitabilitat. 

- Decret 20/2007, de 23 de març, pel qual es modifica el Decret 145/1997, de 21 de                
novembre. 

- Les   NNSS   del   planejament   de   Valldemossa   i   la   revisió   de   les   mateixes. 
- El   Codi   Tècnic   de   l'Edificació. 

 

3   Primera   llei   del   sòl   d'Espanya:   Llei   del   12   de   maig   del   1956   sobre   el   Règim   del   Sòl   i   Ordenació   Urbana. 
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4.2. NORMATIVA 
 
Les directrius principals que s'han seguit per a l'estudi del procés per a ús turístic               
comprenen  la normativa que regula el sòl on es situa l'edificació (sòl rústic protegit,              
categoria ARIP), les activitats què es poden donar, les condicions i paràmetres d'aquestes             
activitats   i,    la   normativa   turística    referent   a   aquest   sòl. 
 
Una vegada definides aquestes qüestions, s'han aplicat les normes què regulen les            
condicions d'higiene i d'habitabilitat i, les normes tècniques de la construcció amb el Codi              
Tècnic   de   l'Edificació. 
 
Tot el text indicat en color blau i cursiva fa referència a la normativa explicada en cada                 
apartat.  
 

4.2.1. Pla   Territorial   Insular   de   Mallorca   (PTI)   de   febrer   de   2011 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA SECTOR PRIMARI - Norma 16     
ACTIVITATS   COMPLEMENTÀRIES 

ALTRES - Norma 19    
HABITATGE UNIFAMILIAR  
AÏLLAT 

ARIP ARIP Norma   16.3.b) 
Norma   33.1.b) 

Norma   19.3.c) 

 
Taula   6.   Matriu   d'ordenació   del   sòl   rústic   i   definició   de   les   activitats.   Font:   PTI. 
 
Norma   16.   Règim   d’usos   del   sector   primari   (AP) 
 
3.   Activitats   complementàries 
 
b. Ús condicionat a la resta de les categories de sòl rústic: àrees naturals d’especial interès                
d’alt nivell de protecció (AANP) diferents de l’apartat anterior, àrees naturals d’especial            
interès (ANEI), àrees rurals d’interès paisatgístic (ARIP), àrees de prevenció de riscs (APR),             
àrees de protecció territorial (APT), àrees d’interès agrari (AIA), àrees de transició (AT) i sòl               
rústic   de   règim   general   (SRG),   amb   els   requisits   addicionals   següents: 
 
2) Ser activitats de servei turístic al medi rural segons la normativa específica (hotel rural,               
agroturisme i altres ofertes complementàries, segons el Decret 62/1995, de 2 de juny).             
Excepte a les àrees naturals d’especial interès d’alt nivell de protecció (AANP), a les àrees               
naturals d’especial interès (ANEI) i a les àrees rurals d’interès paisatgístic boscoses            
(ARIP-B), es permetrà que en el cas dels hotels rurals, aquests es puguin complementar              
amb   instal·lacions   esportives   a   l’aire   lliure,   les   quals   podran   disposar   de   les   edificacions 
complementàries   estrictament   necessàries   per   a   realitzar   dita   activitat. 
 
Norma   33.   Especialitats   del   règim   d’usos   en   sòl   rústic   (AP) 
 
1.   Sector   primari 
 
b. Activitats complementàries: ús condicionat a les àrees naturals d’especial interès (ANEI) i             
àrees rurals d’especial interès paisatgístic (ARIP) amb els requisit addicional següent: Ser            
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activitats de servei turístic al medi rural segons la normativa específica (hotel rural,             
agroturisme   i   altres   ofertes   complementàries,   segons   el   Decret   62/1995,   de   2   de   juny). 
Norma   19.   Règim   d’usos   d’altres   activitats   (AP) 
 
3.   Habitatge   unifamiliar   aïllat 
 
c. Ús condicionat a les àrees rurals d’interès paisatgístic (ARIP) al fet que es compleixin els                
requisits   addicionals   de   la   norma   20   d’aquest   Pla. 
 
Norma   20.   Condicions   i   paràmetres   per   a   l’ús   d’habitatge   unifamiliar   aïllat   (AP) 
 
2. D’acord amb l’article 25 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears,                    
només es podrà autoritzar un habitatge per parcel·la. Aquesta prescripció també serà            
aplicable a les zones ARIP definides a la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i                 
règim   urbanístic   de   les   àrees   d’especial   protecció   de   les   Illes   Balears. 
 
Quan suposi una nova construcció d’edificacions o un canvi d’ús d’altres ja existents, la              
parcel·la haurà de comptar amb la superfície assenyalada per a aquest ús pel planejament              
general,   que,   en   tot   cas,   no   podrà   ser   inferior   a:  
 
a. Cinquanta mil metres quadrats (50.000 m2) per als terrenys qualificats com a sòl rústic de                
règim   general   forestal   (SRG-F)   i   àrees   rurals   d’interès   paisatgístic   (ARIP). 
 
5. Quan la implantació de l’ús d’habitatge unifamiliar suposi la construcció d’una nova             
edificació o un canvi d’ús d’altres ja existents, aquesta ha de complir amb les              
determinacions   següents: 
 
a. El programa i distribució del conjunt de les dependències incloses seran els inequívocs              
per constituir un únic habitatge unifamiliar, no podent, a aquests efectes, incloure espais de              
comunicació vertical ni dependències auxiliars, d’estar, menjar, cuinar o dormir, que           
distorsionin, per la seva reiteració o pel seu excessiu número, el caràcter unifamiliar de              
l’habitatge. 
 
b. Les dependències que conformin l’habitatge, destinades a morada de les persones, es             
desenvoluparan   en   un   únic   edifici   i   tindran   accés   totes   elles   des   de   l’interior   del   mateix. 
d. El conjunt de l’edificació o edificacions hauran de complir amb les normes d’integració              
paisatgística   d’aquest   Pla. 
 
6.   En   el   cas   d’habitatges   existents,   s’estarà   a   allò   disposat   a   la   norma   28   d’aquest   Pla. 
 
A la categoria ARIP de sòl rústic protegit on es troba l'edificació es poden realitzar, dins                
l'àmbit en què està projectat el present projecte, l'activitat residencial d'habitatge unifamiliar i             
les activitats complementàries de servei turístic al medi rural. Per tant, es parteix d'aquests              
paràmetres per a estudiar les lleis turístiques de les Illes Balears i així veure les limitacions i                 
condicions   que   estableixen   i   saber   si   és   possible   l'execució   dins   la   parcel·la   objecte   d'estudi.  
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4.2.2. Llei   8/2012,   de   19   de   juliol,   del   turisme   de   les   Illes   Balears 
 
Títol   III.   Article   26.   Classificació   de   les   empreses   turístiques: 
 
a)   Empreses   turístiques   d’allotjament. 
b)   Empreses   turístic-residencials. 
c)   Empreses   comercialitzadores   d’estades   turístiques   en   habitatges. 
d)   Empreses   turístiques   de   restauració. 
e)   Empreses   que   tenen   per   objecte   l’activitat   d’intermediació   turística. 
f)   Empreses   que   tenen   per   objecte   activitats   d’entreteniment,   recreatives, 
esportives, culturals o lúdiques, o totes les que tenguin una naturalesa complementària al             
sector   turístic. 
g) Empreses que tenen per objecte les activitats d’informació, orientació i assistència            
turística. 
 
Es fa un estudi de les diferents possibilitats que pot tenir l'edificació per fer el canvi d'ús a                  
turístic. De entre les diferents opcions, per la situació de la construcció en sòl rústic,               
s'estudien les empreses turístiques d'allotjament de turisme rural (hotels rurals,          
agroturismes)   i   les   empreses   comercialitzadores   d'estades   turístiques   en   habitatges.  
 
Per a poder ser un allotjament de turisme rural hi ha uns mínims de superfície de parcel·la,                 
els quals són 49.000 m² pels hotels rurals i 21.000 m² pels agroturismes. Per tant, no seria                 
possible   la   realització   a   la   parcel·la   objecte   d'estudi.  
 
Sí que seria viable la comercialització d'estades turístiques en habitatges, per aquest motiu,             
es   fa   un   estudi   de   les   diferents   normes   què   regulen   aquesta   comercialització. 
 
Títol   III.   Article   49.   Les   empreses   comercialitzadores   d’estades   turístiques   en   habitatges 
 
Són empreses comercialitzadores d’estades turístiques en habitatges les persones físiques          
o jurídiques que comercialitzen l’ús d’habitatges que, tenint la disposició i la configuració             
d’un habitatge unifamiliar aïllat o aparellat, en principi ideat per a ús residencial, presten              
serveis d’allotjament turístic que s’alterna amb l’ús propi i residencial que té l’habitatge en              
les   condicions   establertes   en   aquesta   llei   i   en   les   disposicions   que   la   despleguin.  
 
Article   50.   Comercialització 
 

- Es poden comercialitzar estades turístiques de curta durada en habitatges unifamiliars           
sempre que es dugui a terme pel propietari de l’habitatge o es faci per mitjà d’operadors o                 
qualsevol dels canals de comercialització turística i sempre que s’ofereixi amb els serveis             
turístics   a   què   es   refereix   l’article   següent. 

- Sens perjudici de l’apartat anterior, s’entén que hi ha comercialització d’estades           
turístiques en habitatges quan no es pot acreditar, d’acord amb la normativa aplicable,             
que la contractació efectuada és conforme a la legislació sobre arrendaments urbans,            
rústics   o   a   una   altra   llei   especial. 

- Les estades que es comercialitzin turísticament han de consistir en la cessió temporal del              
dret d’ús i gaudi de la totalitat de l’habitatge per períodes de temps no superior a dos                 
mesos. 

- No es permet formalitzar contractes per habitacions o fer coincidir al mateix habitatge             
usuaris   que   hagin   formalitzat   diferents   contractes. 
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Article   51.   Serveis   turístics 
 

- El comercialitzador d’estades en habitatges per a ús de vacances ha de garantir, per tal               
de   facilitar   l’estada,   la   prestació   directa   o   indirecta   dels   serveis   següents: 

 
a)   Neteja   periòdica   de   l’habitatge. 
b)   Roba   de   llit,   llenceria,   parament   de   casa   en   general   i   reposició   d’aquests. 
c)   Manteniment   de   les   instal·lacions. 
d)   Servei   d’atenció   al   públic   en   horari   comercial. 
 

- A més de les obligacions imposades en l’article 19 d’aquesta llei a totes les empreses               
turístiques, el comercialitzador d’estades turístiques en habitatges ha de disposar d’un           
servei   d’assistència   telefònica   al   turista   o   usuari   del   servei   turístic   prestat   durant   24   hores. 

 
Article 52. Tipologia dels habitatges en els quals es permet comercialitzar estades            
turístiques 
 

- Els habitatges objecte d’estades turístiques a què es refereix aquest capítol han de             
respondre   a   la   tipologia   d’habitatge   unifamiliar   aïllat   o   aparellat. 

- En cap cas no es consideren aïllats els habitatges independents que es troben en edificis               
plurifamiliars o adossats sotmesos al règim de propietat horitzontal, i queda en            
conseqüència   prohibit   comercialitzar   estades   turístiques   en   aquest   tipus   d’habitatges. 

- Els habitatges unifamiliars aïllats o aparellats en els quals es permet comercialitzar            
estades turístiques han de disposar  com a màxim de sis dormitoris i amb un màxim               
de   dotze   places. 

- La dotació mínima de banys ha de ser d’un per cada tres places , i s’ha d’ajustar en la                  
resta   de   coses   als   paràmetres   urbanístics   que   els   siguin   d’aplicació. 

- No poden comercialitzar-se estades turístiques en habitatges que no hagin presentat la            
declaració   responsable   d’inici   d’activitat   turística   davant   l’administració   competent. 

 
S’observa que el present projecte és factible amb el canvi d’ús a estades turístiques en               
habitatges. Per això, es parteix de la base que s'ha de fer un canvi d'ús de plurifamiliar a                  
unifamiliar ja que només és possible la característica de vivenda unifamiliar a sòl rústic i a                
partir d'aquí, projectar-la amb les condicions mínimes establertes per les lleis turístiques de             
les Illes Balears, la normativa què fa referència a l'habitabilitat i el CTE. Per l'anomenada llei                
8/2012, es sap que el disseny s'hauria de projectar per tal de disposar d'un màxim de sis                 
dormitoris per a 12 places i d'un mínim de 4 banys. No es pot comercialitzar-lo per períodes                 
superiors   a   dos   mesos.  
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4.2.3. Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de           
coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans       
assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes           
Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels           
establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012,         
de   19   de   juliol,   de   turisme   de   les   Illes   Balears. 

 
Article   106.   Habitatges   objecte   de   comercialització   d’estades   turístiques 
 
1. De conformitat amb l’article 52 de la Llei 8/2012, els habitatges objecte de              
comercialització   turística   poden   respondre   a   les   tipologies   següents: 
 
a. Habitatge unifamiliar aïllat, únic en el solar o parcel·la, i aïllat en el sentit que no té altres                   
habitatges   contigus. 
 
2. Respecte al còmput de banys mínims per habitatge prevists en l’article 52.4 de la Llei                
8/2012,   aquest   s’ha   de   fer   de   la   manera   següent: 
 
·   Entre   1   i   5   places:   1   bany 
·   Entre   6   i   8   places:   2   banys 
·   Entre   9   i   11   places:   3   banys 
·   12   places:   4   banys 
 
Aquest decret repeteix el cas d'obligatorietat de vivenda unifamiliar aïllada i regula més             
concretament les condicions en els banys que ha de tenir l'habitatge per tal de complir amb                
la   comercialització   d'estades   turístiques.  
 
Article   107.   Requisits   mínims 
 
1. De conformitat amb l’article 50.4 de la Llei 8/2012, s’estableix un seguit de requisits que                
han de complir els habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques que es            
vulguin   inscriure   en   els   registres   turístics   per   tal   d’exercir   l’activitat.   Aquests   requisits   són   els 
que   disposa   l’annex   6. 
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Imatge 76. Requisits indispensables i avaluables que han de complir els habitatges objecte de comercialització               
d’estades turístiques que es vulguin inscriure en els registres turístics per tal d’exercir l’activitat. Font: Llei                
8/2012. 
 

4.2.4. Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les           
condicions d’amidament, d’higiene i d’instal·lacions per al       
disseny i l’habitabilitat d’habitatges així com l’expedició de        
cèdules   d’habitabilitat. 

 
Article   4.   Condicions   a   complir. 
 
4.1 Els habitatges que siguin resultants d’obres de nova planta, d’ampliació o d’un canvi              
d’ús, hauran de complir les condicions de l’annex I. Quan, en un habitatge existent, es               
realitzin obres que afectin a la seva distribució en un 60% de la seva superfície útil, sigui                 
modificant-la o sigui reconstruint-la, s’hauran de complir les condicions del quadre del punt             
a) de l’apartat III de l’annex I, podent acceptar-se les altures lliures existents sempre que no                
siguin inferiors a les establertes com a mínimes en el quadre del punt a) de l’apartat III de                  
l’annex   II. 
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Taula   7.   Quadre   del   punt   a)   de   l’apartat   III   de   l’annex   I.   Font:   Decret   145/1997. 
 

 
 
Taula   8.   Quadre   del   punt   a)   de   l’apartat   III   de   l’annex   II.   Font:   Decret   145/1997. 
 
En les dependències sota sostre horitzontal o amb una inclinació no superior a un 5% i on                 
l’altura lliure sigui com a mínim de 2’40 m en el quadre del punt a) d’aquest apartat,                 
s’admetran despenjats que redueixin aquesta altura fins a 2’10 m, amb una ocupació en              
planta   de   fins   el   20%   de   la   seva   superfície   útil. 
 
L’amplada   útil   mínima   de   lloc   de   pas   serà   com   a   mínim   el   següent: 
 
-Per   a   portes   d’accés:   0’80   m 
-Per   a   porta   de   pas   entre   dependències:   0’70   m 
 
ACCÉS. L’accés a un habitatge ha de ser independent, no podent ser en cap cas a través                 
d’un altre habitatge. Es permetrà l’accés a través d’un local de la mateixa propietat i del                
mateix usuari. Els vestíbuls i passadissos d’accés als habitatges tendran una amplada            
mínima   d’1   m. 
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4.2.5. Decret 20/2007, de 23 de març, pel qual es modifica el Decret            
145/1997,   de   21   de   novembre. 

 
ESCALA.   Comunica   amb   les   plantes   diferents   de   la   planta   d’accés   des   de   l’exterior. 
 
a) Sense perjudici de l’aplicació d’altres reglamentacions d’obligat compliment, els escalons           
han   de   complir   les   següents   condicions: 
 
-   Estesa   (H)   mínima:   0,28   m 
-   Contrapetja   (C)   no   superior   a   0,185   m   ni   inferior   a   0,130   m 
-   Longitud   mínima:   1m 
-   0,54   m   <   2C+H   <   0,70   m 
 

4.2.6. Normes   Subsidiàries   del   municipi   de   Valldemossa 
 
Art.   134.   OBRES   A   REALITZAR   EN   ELS   EDIFICIS   EXISTENTS 
 
Situació 2ª.- Edificis l'altura o superfície o volum edificats no excedeixi d'un 100% dels              
permesos   per   les   ordenances,   encara   que   incompleixin   algun   o   diversos   dels   restants 
paràmetres   de   les   Normes   Urbanístiques.   En   aquests   edificis   es   permetran: 
 
a)   Obres   parcials   i   circumstancials   de   consolidació.  
b)   Modernització   o   millora   de   les   seves   condicions   estètiques,   higièniques   o   de   funcionalitat. 
c) Reformes i canvis d'ús, fins i tot totals, sempre que el nou ús previst estigui inclòs a la                   
relació   dels   permesos   a   la   zona. 
d)   Obres   d'adequació   de   l'edifici   a   alguna   de   les   situacions   3ª   o   4ª. 
 

En aquests edificis no es permetrà augment de volum ni de superfície construïda, ni               
d'alçada. 
 
Art.   287.   CARACTERÍSTIQUES   DELS   HABITATGES 
 
1.- Els paràmetres a aplicar tant per a la construcció de nous habitatges com per a la                 
reforma de les existents i sense perjudici del que estableix el capítol Novè del títol IV, seran                 
els   següents: 
 
a)   Superfície   Màxima   Construïble:   3   m²   per   cada   mil   metres   quadrats   (1.000   m²)   de 
finca afectada, sense incloure piscines; en qualsevol cas, les habitatges podran tenir una             
superfície   construïda   mínima   de   300   m². 
 
b) Alçada Reguladora de les Edificacions: 6 m, planta baixa i planta pis (PB + PP);                
semisoterrani   (SS)   o   soterrani   (PS). 
 
c)   Alçada   Total   de   les   Edificacions:   7m   per   sobre   del   pla   de   referència. 
 
d)   Reculada:   Tres   metres   (3   m.). 
 
e) Condicions higiènic-sanitàries per a la evacuació i posterior tractament de les aigües             
residuals: la evacuació de les aigües residuals es realitzarà mitjançant conducte hermètic de             
diàmetre   no   inferior   a   150   mm   i   el   pendent   serà   igual   o   superior   al   2%. 
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2.- Les aigües residuals hauran de ser depurades de manera que l'efluent tingui les               
característiques   exigides   per   la   legislació   vigent. 
 
5.- Les instal·lacions han de salvaguardar les condicions estètiques del lloc i han de ser                

accessibles   als   equips   de   vigilància   o   de   neteja. 
 
CAPÍTOL   III.   NORMES   DE   ESTÈTICA. 
 

- Els   murs   de   façana   hauran   de   ser   de   pedra   del   lloc,   el   gruix   no   serà   inferior   a   20   cm. 
 

- Les portes d'accés han de ser com a mínim de doble fulla de fusta massissa o de                 
persiana,   pintades   amb   colors   tradicionals. 

 
- La fusteria de les finestres i de les finestres balconeres haurà de ser de fusta pintada                

amb   colors   tradicionals.   Serà   obligatòria   la   persiana   tradicional. 
 

- Les terrasses es resoldran amb rajola terrissaire. El seu tancament s'executarà bé            
amb baranes de ferro colat o forjat i pintades color fosc o bé amb balustres               
terrissaires   o   de   pedra. 

 
- Tot   edifici   haurà   d'estar   dotat   amb   cobertes   de   teula   àrab. 

 
4.2.7. Codi   Tècnic   de   l'Edificació 

 
Les prestacions en matèria constructiva què han de complir els edificis s’estableixen als             
documents   bàsics   del   Codi   Tècnic   de   l’Edificació. 
 

4.2.7.1. DB   HS   -   Salubritat 
 
L'objectiu del requisit bàsic "Salubritat" consisteix a reduir a límits acceptables el risc que els               
usuaris, dins dels edificis i en condicions normals d'utilització, pateixin molèsties o malalties,             
així com el risc que els edificis es deteriorin i de que deteriorin el medi ambient en el seu                   
entorn immediat, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció,            
ús i manteniment. Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran,            
mantindran i utilitzaran de manera que es compleixin les exigències bàsiques que            
s'estableixen   en   els   apartats   següents. 
 

● HS 1: Protecció enfront de la humitat : Es limitarà el risc previsible de presència              
inadequada d'aigua o humitat a l'interior de els edificis i en els seus tancaments com a                
conseqüència de l'aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, de vessaments, del          
terreny o de condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva penetració o, si             
s'escau   permetin   la   seva   evacuació   sense   producció   de   danys. 
 

● HS 3: Qualitat de l'aire interior : Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus              
recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de            
forma habitual durant l'ús normal dels edificis, de manera que s'aporti un cabal suficient              
d'aire   exterior   i   es   garanteixi   l'extracció   i   expulsió   de   l'aire   viciat   pels   contaminants. 
 
Per limitar el risc de contaminació de l'aire interior dels edificis i de l'entorn exterior en                
façanes i patis, l'evacuació de productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es             
produirà, amb caràcter general, per la coberta de l'edifici, amb independència del tipus de              
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combustible i de l'aparell que s'utilitzi, d'acord amb la reglamentació específica sobre            
instal·lacions   tèrmiques. 
 

● HS 4: Subministrament d'aigua : Els edificis disposaran de mitjans adequats per           
subministrar a l'equipament higiènic previst aigua apta per al consum de forma sostenible,             
aportant cabals suficients per el seu funcionament, sense alteració de les propietats d'aptitud             
per al consum i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant              
mitjans que permetin l'estalvi i el control de l'aigua. Els equips de producció d'aigua calenta               
dotats de sistemes d'acumulació i els punts terminals d'utilització tindran unes           
característiques   tals   que   evitin   el   desenvolupament   de   gèrmens   patògens. 
 

● HS 5: Evacuació d'aigües : Els edificis disposaran de mitjans adequats per extreure            
les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les             
precipitacions   atmosfèriques   i   amb   les   escorrenties. 
 

4.2.7.2. DB   HE   -   Estalvi   d'energia 
 
L'objectiu del requisit bàsic "Estalvi d'energia" consisteix a aconseguir un ús racional de             
l'energia necessària per a la utilització dels edificis, reduint a límits sostenibles el seu              
consum i aconseguir així mateix que una part d'aquest consum procedeixi de fonts d'energia              
renovable, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i             
manteniment. Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran, utilitzaran i            
mantindran de manera que es compleixin les exigències bàsiques que s'estableixen en els             
apartats   següents. 
 

● HE 1: Limitació de la demanda energètica : Els edificis disposaran d'una           
envolupant de característiques tals que limiti adequadament la demanda energètica          
necessària per assolir el benestar tèrmic en funció del clima de la localitat, l'ús de l'edifici i                 
del règim d'estiu i d'hivern, així com per les seves característiques d'aïllament i inèrcia,              
permeabilitat a l'aire i exposició a la radiació solar, reduint el risc d'aparició d'humitats de               
condensació superficials i intersticials que puguin perjudicar les seves característiques i           
tractant adequadament els ponts tèrmics per limitar les pèrdues o guanys de calor i evitar               
problemes   hidrotèrmics   en   els   mateixos. 
 

● HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques : Els edificis disposaran          
d'instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels seus           
ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament          
d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el              
projecte   de   l'edifici. 
 

● HE 4: Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària : En els edificis, amb            
previsió de demanda d'aigua calenta sanitària o de climatització de piscina coberta, en els              
quals així s'estableixi en aquest CTE, una part de les necessitats energètiques tèrmiques             
derivades d'aquesta demanda es cobrirà mitjançant la incorporació en els mateixos de            
sistemes de captació, emmagatzematge i utilització d'energia solar de baixa temperatura,           
adequada a la radiació solar global del seu emplaçament i a la demanda d'aigua calenta de                
l'edifici o de la piscina. Els valors derivats d'aquesta exigència bàsica tindran la consideració              
de mínims, sense perjudici de valors que puguin ser establerts per les administracions             
competents i que contribueixin a la sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies de la              
seva   localització   i   àmbit   territorial. 
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4.2.7.3. DB   SUA   -   Seguretat   d'utilització   i   accessibilitat 
 
L'objectiu   del   requisit   bàsic   "Seguretat   d'utilització   i   accessibilitat"   consisteix   a   reduir   a   límits 
acceptables el risc que els usuaris pateixin danys immediats en l'ús previst dels edificis, com               
a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment, així             
com a facilitar l'accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels mateixos a               
les   persones   amb   discapacitat. 
 

4.2.7.4. DB   SI:   Seguretat   en   cas   d'incendi 
 
L'objectiu del requisit bàsic "Seguretat en cas d'incendi" consisteix a reduir a límits             
acceptables el risc que els usuaris d'un edifici pateixin danys derivats d'un incendi d'origen              
accidental, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i             
manteniment. 
 

4.2.7.5. DB   HR:   Protecció   en   front   el   soroll 
 
L'objectiu del requisit bàsic "Protecció enfront el soroll" consisteix a limitar, dins dels edificis i               
en condicions normals d'utilització, el risc de molèsties o malalties que el soroll pugui produir               
a els usuaris com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i               
manteniment. 
 
Segons l'àmbit d'aplicació d'aquest DB queden excloses les obres d'ampliació, modificació,           
reforma   o   rehabilitació   en   els   edificis   existents. 
 

4.2.7.6. DB   SE:   Seguretat   estructural 
 
L'objectiu   del   requisit   bàsic   "Seguretat   estructural"   consisteix   a   assegurar   que   l'edifici   té   un 
comportament estructural adequat enfront de les accions i influències previsibles a les que             
pugui estar sotmès durant la seva construcció i ús previst. Per satisfer aquest objectiu, els               
edificis es projectaran, fabricaran, construiran i mantindran de manera que compleixin amb            
una   fiabilitat   adequada   les   exigències   bàsiques   que   s'estableixen   en   els   apartats   següents. 
 
Els   Documents   Bàsics   "DB-SE   Seguretat   Estructural",   "DB-SE-AE   Accions   en   l'edificació", 
"DB-SE-C Fonaments", "DB-SE-A Acer", "DB-SE-F Fàbrica" i "DB-SE-M Fusta",         
especifiquen paràmetres objectius i procediments el compliment dels quals assegura la           
satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis              
del   requisit   bàsic   de   seguretat   estructural.  
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5. JUSTIFICACIÓ   DEL   COMPLIMENT   DEL   CTE 
 

5.1. DB   HE   ESTALVI   D'ENERGIA 
 

5.1.1. SECCIÓ   HE0   Limitació   del   consum   energètic 
 

5.1.1.1. ÀMBIT   D'APLICACIÓ 
 

Aquesta   Secció   és   d'aplicació   a: 
 
a)   edificis   de   nova   construcció   i   ampliacions   d'edificis   existents; 
b) edificacions o parts de les mateixes que, per les seves característiques d'utilització,             
estiguin   obertes   de   forma   permanent   i   siguin   condicionades. 
 
S'exclouen   de   l'àmbit   d'aplicació: 
 
a)   construccions   provisionals   amb   un   termini   previst   d'utilització   igual   o   inferior   a   dos   anys; 
b) edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos, en la part destinada a                 
tallers,   processos   industrials,   de   la   defensa   i   agrícoles   no   residencials; 
c)   edificis   aïllats   amb   una   superfície   útil   total   inferior   a   50   m2. 
 

5.1.1.2. CARACTERITZACIÓ   I   QUANTIFICACIÓ   DE   L'EXIGÈNCIA 
 
La demanda energètica dels edificis es limita en funció de la zona climàtica de la localitat en                 
què   s'ubiquen   i   de   l'ús   previst. 
 

 
on, 
Cep, neteja és el valor límit del consum energètic d'energia primària no renovable per als               
serveis de calefacció, refrigeració i ACS, expressada en kWh/m²Any, considerada la           
superfície   útil   dels   espais   habitables; 
Cep, base és el valor base del consum energètic d'energia primària no renovable,             
dependent de la zona climàtica d'hivern corresponent a la ubicació de l'edifici, que pren els               
valors   de   la   taula   2.1; 
FEP, sup és el factor corrector per superfície del consum energètic d'energia primària no              
renovable,   que   pren   els   valors   de   la   taula   2.1; 
S   és   la   superfície   útil   dels   espais   habitables   de   l'edifici,   o   la   part   ampliada,   en   m². 
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Taula   9.   Valor   base   i   factor   corrector   per   superfície   del   consum   energètic.   Font:   CTE. 
 
Cep,base   =   50   x   1,2   =   60   kWh/m²any 
 
Per   tant,   la   demanda   energètica   de   l'edifici   serà   de:  
 
Cep,lim    =   60   kWh/m²any   +   1500/380,46   =    63,94   kWh/m²any 
 
Edificis   nous   o   ampliacions   d'edificis   existents   d'altres   usos: 
 
La qualificació energètica per a l'indicador consum energètic d'energia primària no           
renovable de l'edifici o la part ampliada, si escau, ha de ser d'una eficiència igual o superior                 
a la classe B, segons el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels                
edificis   aprovat 
mitjançant   el   Reial   Decret   235/2013,   de   5   d'abril. 
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5.1.2. SECCIÓ   HE1   Limitació   de   la   demanda   energètica 
 

5.1.2.1. ÀMBIT   D'APLICACIÓ 
 
Aquesta   secció   és   d'aplicació   en: 
 
a)   edificis   de   nova   construcció; 
b)   intervencions   en   edificis   existents: 
•   ampliació:   aquelles   en   las   que   se   incrementa   la   superfície   o   el   volum   construït; 
• reforma: qualsevol treball u obra en un edifici existent distint del que es dugui a terme per                  
l'exclusiu   manteniment   de   l'edifici; 
•   canvi   d'ús. 
 
S'exclouen   de   l'àmbit   d'aplicació: 
 
a) els edificis històrics protegits quan així ho determini l'òrgan competent que hagi de              
dictaminar   en   matèria   de   protecció   històric   artística; 
b)   construccions   provisionals   amb   un   termini   previst   d'utilització   igual   o   inferior   a   dos   anys; 
c) edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos, en la part destinada a                 
tallers   i   processos   industrials,   de   la   defensa   i   agrícoles   no   residencials; 
d)   edificis   aïllats   amb   una   superfície   útil   total   inferior   a   50   m²; 
e) les edificacions o parts de les mateixes que, per les seves característiques d'utilització,              
estiguin   obertes   de   forma   permanent; 
f) canvi de l'ús característic de l'edifici quan aquest no suposi una modificació del seu perfil                
d'ús. 
 

5.1.2.2. JUSTIFICACIÓ   DEL   COMPLIMENT   DE   L'EXIGÈNCIA 
 
Per a justificar el compliment de l'exigència bàsica de limitació de la demanda energètica              
que s'estableix en aquesta secció del DB HE, els documents de projecte han d'incloure la               
següent   informació: 
 
a)   definició   de   la   zona   climàtica   de   la   localitat   en   què   es   situa   l'edifici; 
b)   descripció   geomètrica,   constructiva   i   d'usos   de   l'edifici:   orientació,   definició   de   l'envoltant 
tèrmica,   altres   elements   afectats   per   la   comprovació   de   la   limitació   de   descompensacions 
en   edificis   d'ús   residencial   privat,   distribució   i   usos   dels   espais,   incloses   les   propietats 
hidrotèrmiques   dels   elements; 
c)   perfil   d'ús   i,   si   escau,   nivell   de   condicionament   dels   espais   habitables; 
d)   procediment   de   càlcul   de   la   demanda   energètica   emprat   per   a   la   verificació   de   l'exigència; 
e) valors de la demanda energètica i, si escau, percentatge d'estalvi de la demanda              
energètica   respecte   a   l'edifici   de   referència,   necessari   per   a   la   verificació   de   l'exigència; 
f) característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes que s'incorporin a les              
obres   i   siguin   rellevants   per   al   comportament   energètic   de   l'edifici. 
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5.1.2.3. CARACTERITZACIÓ   I   QUANTIFICACIÓ   DE   L'EXIGÈNCIA 
 
La demanda energètica dels edificis es limita en funció de la zona climàtica de la localitat en                 
què   s'ubiquen   i   de   l'ús   previst. 
 
En edificis d'ús residencial privat, les característiques dels elements de l'envolupant tèrmica            
han de ser tals que evitin les descompensacions en la qualitat tèrmica dels diferents espais               
habitables. Es limitarà igualment la transferència de calor entre unitats de diferent ús, i entre               
les   unitats   d'ús   i   les   zones   comunes   de   l'edifici. 
 
S'han de limitar els riscos deguts a processos que produeixin una minva significativa de les               
prestacions tèrmiques o de la vida útil dels elements que componen l'envolupant tèrmica,             
com   ara   les   condensacions. 
 
Per   a   quantificar   la   demanda   energètica   de   calefacció   del   edifici   s'utilitza   la   fórmula:  
 

 
on, 
Dcal,base és el valor base de la demanda energètica de calefacció per a cada zona               
climàtica   d'hivern   corresponent   a   l'edifici   que   es   recull   de   la   taula   2.1; 
Fcal,sup és el factor de corrector per superfície de la demanda energètica de calefacció que               
es   recull   de   la   taula   2.2; 
S   és   la   superfície   útil   dels   espais   habitables   del   edifici   en   m².  
 

 
Taula   10.   Valor   base   i   factor   corrector   per   superfície   de   la   demanda   energètica   de   calefacció.   Font:   CTE. 
 
 
La demanda energètica de calefacció de l'edifici no hauria de superar el valor límit              
Dref,lim   =   22,63   kWh/m²any    si   fos   de   nova   construcció.  
 
Dcal,lim    =   20   kWh/m²any   +   1000/380,46   =    22,63   kWh/m²any 
 
La demanda energètica de refrigeració de l'edifici no hauria de superar el valor límit              
Dref,lim   =   15   kWh/m²any    per   a   la   zona   climàtica   d'estiu   3   si   fos   de   nova   construcció.  
 
Aquest apartat està referit a les obres d'edificis nous o ampliacions dels ja existents, per               
tant, no s'hauran de complir en el present projecte però es tendran com a dades de                
referència.  
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5.1.2.4. DETERMINACIÓ   DE   LA   ZONA   CLIMÀTICA 
 
La   zona   climàtica   ens   la   dona   la   taula   B.1   de   l'apèndix   B   del   DB   HE1.  
 

 
 
Taula   11.   Zones   climàtiques   de   la   Península   Ibèrica.   Font:   CTE. 
 
La zona climàtica a la qual pertany Palma és B3. Segons la taula si h< 250 m d'altitud                  
llavors B3 i si h>250 m d'altitud llavors C3. Sabem que l'altitud de Valldemossa és 436 m                 
llavors   la   seva   zona   climàtica   és   C3. 
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5.1.2.5. TRANSMITÀNCIES   TÈRMIQUES   MÀXIMES 
 
El DB HE1 ens indica les transmitàncies tèrmiques màximes que l'edifici no ha de superar,               
tant pels murs de façana com per la coberta, els sòls, les particions i els vidres i marcs.                  
També   indica   la   permeabilitat   al   aire   màxima   dels   elements   de   l'envolupant   tèrmica.  
 

 
Taula   12.   Transmitància   tèrmica   màxima   i   permeabilitat   al   aire   dels   elements   de   l'envolupant   tèrmica.   Font:   CTE 
 

 
Taules 13 i 14. Transmitància tèrmica límit de particions interiors quan delimitin unitats de diferent ús i unitats del                   
mateix   ús.   Font:   CTE 
 
En el cas que les obres de reforma es renovi més del 25% de la superfície total de                  
l'envolupant tèrmica final de l'edifici,  es limitarà la demanda energètica conjunta de l'edifici             
de   manera   que   sigui   inferior   a   la   de   l'edifici   de   referència. 
 
A les obres de reforma no considerades en el cas anterior, els elements de l'envoltant               
tèrmica que se substitueixin, incorporin, o modifiquin substancialment,  compliran les          
limitacions establertes a la taula 2.3. Quan s'intervingui simultàniament en diversos           
elements de l'envolupant tèrmica,  es podran superar els valors de transmitància tèrmica            
d'aquesta taula si la demanda energètica conjunta resultant és igual o inferior a l'obtinguda              
aplicant   els   valors   de   la   taula   als   elements   afectats. 
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Els paràmetres característics de transmitància i factor solar dels elements de l'envolupant            
tèrmica són els que estableix l'apèndix D, Definició de l'edifici de referència, a la taula D.2.11                
per   a   la   zona   climàtica   C3.  
 

 
Taula 15. Paràmetres de transmitància i factor solar dels elements de l'envolupant tèrmica per a la zona climàtica                  
C3.   Font:   CTE 
 

5.1.2.6. DEFINICIÓ DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA, ORIENTACIÓ I      
DESCRIPCIÓ   GEOMÈTRICA   DE   L'EDIFICI 

 
L'envolupant tèrmica de l'edifici està composta per tots els tancaments que delimiten els             
espais habitables amb l'aire exterior, el terreny o un altre edifici, i per totes les particions                
interiors que delimiten els espais habitables amb espais no habitables en contacte amb             
l'ambient   exterior. 
 
Es té en compte que l'escala que comunica l'accés a les vivendes de les plantes pis es                 
considera espai habitable ja que segons CTE DB HE1 les zones comuns de circulació en el                
interior   dels   edificis   es   considera   recinte   habitable.  

 
Imatge   77.   Definició   de   l'envolupant   tèrmica   de   l'edifici.   Font:   CTE. 
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Segons la situació en els què estan dispostos els tancaments amb l'espai exterior o terreny i                
les   particions   amb   espais   no   habitables,   es   classifiquen   en: 
 

- Cobertes: tancaments en contacte amb l'aire exterior o enterrades amb una           
inclinació   inferior   a   60º   respecte   a   l'horitzontal.  

- Murs: tancaments en contacte amb l'aire exterior, amb el terreny o mitjanceres amb             
una   inclinació   superior   a   60º   respecte   a   l'horitzontal.  

- Sòls: tancaments horitzontals o lleugerement inclinats en contacte amb el terreny o            
l'aire   exterior. 

- Particions: elements constructius horitzontals o verticals que separen espais. En el           
cas que separin espais habitables de no habitables són considerades part de            
l'envolupant   tèrmica. 

 
Els   tancaments   que   trobam   a   l'edificació   objecte   per   planta   són   els   següents: 
 

 
 

 
 
Imatge   78.   Plànol   de   l'envolupant   tèrmica   de   la   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
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Imatge   79.   Plànol   de   l'envolupant   tèrmica   de   la   planta   pis   1.   Font:   pròpia. 

 

 
 
Imatge   80.   Plànol   de   l'envolupant   tèrmica   de   la   planta   pis   2.   Font:   pròpia. 
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A continuació s'indiquen les mides i orientació dels tancaments de l'edificació per            
introduir-los   en   el   programa   CE3X. 
 

TANCAMENTS ORIENTACIÓ LONGITUD ALTURA SUPERFÍCIE 

Coberta    131,58   m² 

Mur   de   façana Nord-oest 10,16   m 10,60   m 107,70   m² 

Mur   de   façana Nord-est 8,08   m 10,84   m 87,59   m² 

Mur   de   façana Est 4,27   m 5,25   m 22,42   m² 

Mur   de   façana Est 2,70   m 5,59   m 15,09   m² 

Mur   de   façana Sud-est 3,45   m 5,59   m 19,29   m² 

Mur   de   façana Nord-est 3,73   m 5,25   m 19,58   m² 

Mur   de   façana Nord-est 5,09   m 5,59   m 28,45   m² 

Mur   de   façana Sud-est 5,36   m 5,59   m 29,96   m² 

Mur   de   façana Sud-oest 11,46   m 5,25   m 60,17   m² 

Mur   de   façana Sud-oest 15,51   m 5,59   m 86,70   m² 

Partició   vertical  4,05   m 5,25   m 21,26   m² 

Partició   vertical  2,67   m 5,25   m 14,02   m² 

Partició   vertical  5,36   m 5,25   m 28,14   m² 

Sòl   en   contacte   amb   el   terreny    124,00   m² 

Partició   horitzontal   amb   NH   inferior    16,65   m² 

 
Taula   16.   Característiques   i   dimensions   de   l'envolupant   de   l'edifici.   Font:   pròpia. 
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Imatge   81.   Orientacions   de   les   façanes.   Font:   CTE. 
 

TANCAMENTS DEFINICIÓ  

Superfície   útil   habitable determina   la   superfície   que   s'està   certificant 380,46   m² 

Altura   lliure   de   planta longitud entre la cara superior del sòl i la cara          
inferior   del   fals   sòtil.  

Altura ponderada:  
3,29   m 

Nombre   de   plantes   habitables  3   plantes 

Ventilació   del   immoble   (ren/h) necessària   pel   càlcul   de   infiltracions   del   immoble 0,63   ren/h 

Massa   de   les   particions necessària per consideracions de inèrcia tèrmica      
en las particions interiors entre espais habitables       
(que no són part de l'envolupant tèrmica de        
l'edifici) 

mitjana 

Consum   total   diari   de   ACS   (l/dia)  280   l/dia 

 
Taula   17.   Introducció   de   dades   generals   al   programa   CE3X.   Font:   pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

69 



 
Estudi per a la rehabilitació energètica d'habitatge de        
PB+2 per al seu ús turístic (Valldemossa) - GRAU EN          
ENGINYERIA   D'EDIFICACIÓ   (UIB)   -   Laura   Torres   Tauler 

 

5.1.2.7. SOLUCIONS CONSTRUCTIVES DE L'ESTAT ACTUAL DE      
L'ENVOLUPANT   TÈRMICA 

 
COBERTA 
 

 
 
Imatge   82.   Composició   de   la   coberta.   Font:   programa   CE3X. 
 
FAÇANES 
 

 
 
Imatge   83.   Composició   de   les   façanes.   Font:   programa   CE3X. 
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PARTICIONS   VERTICALS   EN   CONTACTE   AMB   ESPAIS   NO   HABITABLES 
 

 
 
Imatge   84.   Composició   de   les   particions   verticals.   Font:   programa   CE3X. 
 

5.1.2.8. CÀLCUL   DE   LA   DEMANDA   ENERGÈTICA 
 
Una vegada introduïts tots els tancaments (coberta, façanes, sòl, particions i buits), el             
programa CE3X calcula la transmitància d'aquests (U inicial en W/m²K) . Per tal de poder               
millorar l'envolupant tèrmica es limitarà aquesta transmitància als valors especificats en el            
DB   HE1   Limitació   de   la   demanda   energètica. 
 

TANCAMENTS U   inicial 

COBERTA 1,41   W/m²K 

FAÇANES 1,64   W/m²K 

SÒL 0,85   W/m²K 

PARTICIÓ   HORITZ.   INF. 2,17   W/m²K 

PARTICIONS   VERTICALS 1,43   W/m²K 

PARTICIÓ   VERTICAL 1,29   W/m²K 

BUITS 5,7   W/m²K 

 
Taula   18.   Càlcul   de   la   demanda   energètica.   Font:   programa   CE3X. 
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5.1.2.9. VALORS DE LA DEMANDA ENERGÈTICA RESPECTE ALS       

VALORS MÀXIMS I ALS VALORS DE L'EDIFICI DE        
REFERÈNCIA 

 
Al haver introduït totes les dades referents als elements de l'envolupant tèrmica, es fa una               
comparativa de les transmitàncies inicials calculades pel programa CE3X respecte a les            
transmitàncies màximes i límit en funció de l'edifici de referència especificades al DB HE1              
Limitació de la demanda energètica. D'aquesta manera, es fa la comprovació de quins             
elements compleixen les especificacions i quins no. En el cas del present projecte no hi ha                
cap tancament de l'envolupant que compleixi amb la normativa i, per tant, en els apartats               
següents s'explicaran les mesures adoptades per tal d'estar dins l'àmbit que ens marca             
aquest   Document   Bàsic .  4

 
TANCAMENTS U   inicial U   màx U   lím COMPLIMENT 

COBERTA   INCLINADA 1,41   W/m²K 0,50   W/m²K 0,41   W/m²K No   compleix 

FAÇANES 1,64   W/m²K 0,75   W/m²K 0,73   W/m²K No   compleix 

SÒL 0,85   W/m²K 0,75   W/m²K 0,73   W/m²K No   compleix 

PARTICIÓ   HORITZ.   INF. 2,17   W/m²K 1,35   W/m²K  No   compleix 

PARTICIONS   VERTICALS 1,43   W/m²K 1,20   W/m²K  No   compleix 

PARTICIÓ   VERTICAL  1,29 1,20   W/m²K  No   compleix 

BUITS 5,7   W/m²K 3,10   W/m²K 3,40 - 4,40   
W/m²K 

No   compleix 

 
Taula 19. Valors de la demanda energètica de l'edifici respecte als valors màxims i als valors de l'edifici de                   
referència.   Font:   programa   CE3X   i   CTE. 
 
 
 
 
  

4   Veure   l'apartat   referent   a   Proposta   de   intervenció   per   a   la   millora   de   l'envolupant   tèrmica. 
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5.1.3. SECCIÓ   HE4   Contribució   solar   mínima   de   ACS 
 

5.1.3.1. ÀMBIT   D'APLICACIÓ 
 
Aquesta   secció   és   d'aplicació   en: 
 
a) edificis de nova construcció o a edificis existents en què es reformi íntegrament l'edifici en                
si o la instal·lació tèrmica, o en què es produeixi un canvi d'ús característic d'aquest, en què                 
hi   hagi   una   demanda   d'aigua   calenta   sanitària   (ACS)   superior   a   50   l   /   d; 
b) ampliacions o intervencions, no cobertes en el punt anterior, en edificis existents amb una               
demanda inicial d'ACS superior a 5.000 l / dia, que suposin un increment superior al 50% de                 
la   demanda   inicial; 
c) climatitzacions de: piscines cobertes noves, piscines cobertes existents en què es renovi             
la   instal·lació   tèrmica   o   piscines   descobertes   existents   que   passin   a   ser   cobertes. 
 

5.1.3.2. JUSTIFICACIÓ   DEL   COMPLIMENT   D'EXIGÈNCIA 
 
En   la   documentació   de   projecte   figurarà: 
 
a)   la   zona   climàtica   segons   la   Radiació   Solar   Global   mitjana   diària   anual   de   l'emplaçament; 
b)   la   contribució   solar   mínima   exigida; 
c)   la   demanda   d'aigua   calenta   sanitària   anual; 
 
Quan   la   demanda   es   satisfaci   mitjançant   una   instal·lació   solar   tèrmica,   s'inclouran   també: 
 
a)   les   característiques   i   dimensionat   de   la   instal·lació   projectada; 
b)   contribució   solar   anual   aconseguida; 
c)   pla   de   vigilància   i   pla   de   manteniment   de   la   instal·lació. 
 
Quan   tota   o   part   de   la   demanda   d'aigua   calenta   sanitària   es   cobreixi   amb   una   instal·lació 
alternativa,   es   justificarà   el   compliment   del   que   disposa   l'apartat   4   i   5   del   punt   2.2.1. 
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5.1.3.3. CÀLCUL   DE   LA   DEMANDA   DE   ACS 
 

 
Taula   20.   Demanda   de   referència   a   60ºC.   Font:   CTE. 
 

 
Taula   21.   Valors   mínims   d'ocupació   de   càlcul   en   ús   residencial   privat.   Font:   CTE. 
Taula   22.   Valor   del   factor   de   centralització.   Font:   CTE. 
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Tenint en compte que la vivenda té un nombre de 5 dormitoris dobles, el nombre de                
persones   que   s'estimen   a   la   vivenda   és   de   10.  
 
D   vivenda   =   28   litres/dia   x   10   persones   =    280   litres/dia 
 

5.1.3.4. CARACTERITZACIÓ   I   QUANTIFICACIÓ   DE   L'EXIGÈNCIA 
 
S'estableix una contribució mínima d'energia solar tèrmica en funció de la zona climàtica i              
de   la   demanda   d'ACS   diària. 

 
Taula   23.   Contribució   solar   mínima   anual   per   a   ACS   en   %.   Font:   CTE. 
 
La contribució solar mínima anual per a ACS és del 50% per la zona climàtica IV ja que la                   
demanda   de   ACS   diària   és   de   280   litres/dia. 
 

5.1.3.5. DEMANDA ENERGÈTICA DE ACS ANUAL (DISSENY I       
DIMENSIONAT) 

 
MESOS Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Temperatura diària  
mitjana mensual de   
aigua   freda   (ºC) 

 
11 

 
11 

 
12 

 
13 

 
15 

 
18 

 
20 

 
20 

 
19 

 
17 

 
14 

 
12 

 
Taula   24.   Temperatura   diària   mitjana   mensual   de   aigua   freda.   .   Font:   CTE. 
 

 
Sabent   que   1J   =   1/3600000   kWh; 
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Taula   25.   Demanda   energètica   anual   de   ACS.   Font:   pròpia. 
 
Per tant, sabent que la demanda anual de ACS és de  5324,82 kWh i amb una contribució                 
solar anual exigida pel CTE HE 4 del 50%, l'energia que s'haurà d'aportar a través de les                 
plaques   solars   és   de    2662,41   kWh/any.  
 

5.1.3.6. PÈRDUES   PER   ORIENTACIÓ,   INCLINACIÓ   I   OMBRES 
 
Com que les dues vessants de la coberta estan orientades al nord-est i al sud-oest, es                
considera com l'orientació òptima el sud-oest; i la inclinació òptima ẞ, depenent del període              
d'utilització,   un   dels   valors   següents: 
 
a) demanda constant anual: la latitud geogràfica; que en el cas de Valldemossa és de 39º,                
per   tant,   ẞòptima   pel   cas   general   =   39º. 
b)   demanda   preferent   a   l'hivern:   la   latitud   geogràfica   +   10º;   és   a   dir,   ẞ   hivern   =   49º. 
c)   demanda   preferent   a   l'estiu:   la   latitud   geogràfica   -   10º,   és   a   dir,   ẞ   estiu   =   29º. 
 
Es dimensiona la instal·lació de les plaques solars per a una demanda preferent a l'hivern ja                
que és la més desfavorable. S'instal·laran les plaques solars amb una inclinació de 49º a la                
vessant sud-oest de la coberta orientada 47º cap al oest des de el sud. Per tant, l'angle                 
azimut   és   de   +47º.  
 
Determinat la latitud geogràfica i l'angle azimut es calcularan els límits de inclinació             
acceptables   utilitzant   la   figura   següent   per   a   una   latitud   41º. 
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Imatge 85. Percentatge d'energia respecte al màxim com a conseqüència de les pèrdues per orientació i                
inclinació.   Font:   apunts   assignatura   projectes   tècnics   (UIB). 
 
Els punts de intersecció del límit de pèrdues màximes pel cas general del 10%, és a dir, la                  
vora   exterior   de   la   regió   90-95%   ,   i   amb   la   recta   azimut   de   +47º,   ens   proporciona   els   valors: 
 

- Inclinació   màxima:   50º 
- Inclinació   mínima:   10º 

 
Es   corregeixen   aquestes   inclinacions   per   la   latitud   geogràfica:  
 

 
 

- Inclinació   màxima   =   50º   -   (41º   -   39º)   =   48º 
- Inclinació   mínima   =   10º   -   (41º   -   39º)   =   8º 

 
La   inclinació   ẞ   òptima   per   a   les   plaques   solars   serà   de   48º. 
 

 
 
Pèrdues   (%)   =   100   x   [1,2   x   0,0001   x   (48-49)²   +   3,5   x   0,00001   x   47²] 
Pèrdues   (%)   =   7,74   % 
 
Tendrem unes pèrdues al voltant del 8%, per tant, compleix amb els requisits del CTE               
referent   a   pèrdues   per   orientació   i   inclinació.  
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5.1.3.7. DIMENSIONAT   DE   LA   INSTAL·LACIÓ 
 
Per a poder dimensionar la instal·lació és necessari conèixer la radiació absorta per les              
plaques. 

 
Taula   26.   Radiació   solar   global   mitjana   diària   anual.   Font:   CTE. 
 

 
Taula 27. Valors mitjans i de percentils de Irradiàncies Global i Directa en les capitals de província. Font: Atles de                    
Radiació   Solar   a   Espanya   utilitzant   dades   del   SAF   de   Clima   de   EUMETSAT. 
 
Factor   de   correcció   per   la   pol·lució   atmosfèrica   =   0,98 
Factor   de   correcció   per   histèresis   =   0,94 
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En el cas més desfavorable de radiació solar global mitjana diària anual per a la zona                
climàtica   IV:   4,6   kWh/m².   Per   tant, 
 
Radiació   mitjana   en   el   captador   =   radiació   mitjana   diària   x   correctors 
Radiació   mitjana   en   el   captador   =   4,6   kWh/m²   x   0,98   x   0,94   =   4,24   kWh/m² 
 
4,24 kWh/m² x 0,83 (juny) x 365 dies/any = 1284,51 kWh/m²any és l'energia anual rebuda               
pel   col·lector   solar.  
 
S'elegeix   el   tipus   de   placa   solar   estimada   per   a   la   instal·lació: 
 

 
 
Taula   28.   Models   de   plaques   solars.   Font:   apunts   assignatura   projectes   tècnics   (UIB). 
 
Viessmann   vitosol   300F   SV3A   què   té   un   rendiment   de   0,8330   i   unes   pèrdues   de   3,6769. 
 

 
 
Taula   29.   Superfícies   de   la   placa   solar   model   Viessmann   vitosol   300F   SV3A.   Font:   preoc.es. 
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Per tant, l'energia anual captada per la placa serà 1284,51 kWh/m²any x 0,8330 = 1070,00               
kWh/m²any. Sabent que la demanda anual de ACS és de 5324,82 kWh/any i per tal de                
complir el CTE amb una contribució solar mínima anual per a ACS del 50% per la zona                 
climàtica IV, la demanda anual de ACS empleada per al càlcul de la instal·lació de les                
plaques solars serà de 2662,41 kWh/any. Amb aquestes dues dades ja es pot calcular els               
metres   quadrats   necessaris   pels   col·lectors.  
 
Demanda   anual   ACS   50%   /   Energia   anual   captada   per   la   placa   =   metres   quadrats   de   placa 
2662,41   kWh/any   /   1070,00   kWh/m²any   =    2,29   m²   de   plaques 
 
Amb una superfície d'absorció de les plaques Viessmann vitosol 300F SV3A de 2,324 m²              
serà   necessària   1   placa   solar.  
 
Una vegada dimensionada la instal·lació, es calcula el % d'energia produïda per la             
instal·lació per tal de que superi el 50% de la demanda de ACS calculada i no superi el                  
110%   de   la   demanda   energètica   en   cap   mes   de   l'any   i   el   100%   en   no   més   de   tres   mesos. 
 

 
 

 
 
Taula   30.   Percentatge   d'energia   produïda   per   la   instal·lació   de   plaques   solars.   Font:   pròpia. 
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5.2. DB   HS   SALUBRITAT 
 

5.2.1. SECCIÓ   HS1   Protecció   en   front   a   la   humitat 
 

5.2.1.1. ÀMBIT   D'APLICACIÓ 
 
Aquesta secció s'aplica als murs i els sòls que estan en contacte amb el terreny i als                 
tancaments que estan en contacte amb l'aire exterior (façanes i cobertes) de tots els edificis               
inclosos en l'àmbit d'aplicació general del CTE. Els sòls de les terrasses i els dels balcons                
es   consideren   cobertes. 
 
La comprovació de la limitació d'humitats de condensació superficials i intersticials ha            
realitzar-se segons el que estableix la Secció HE-1 Limitació de la demanda energètica del              
DB   HE   Estalvi   d'energia. 
 

5.2.1.2. DISSENY   DE   LA   PROTECCIÓ   EN   FRONT   A   LA   HUMITAT 
❖ MURS 

 
El   grau   de   impermeabilitat   mínim   exigit   als   murs   que   estan   en   contacte   amb   el   terreny   front 
a la penetració de l'aigua del terreny i de les escorrenties serà de 1 en funció de la                  
presència d'aigua (baixa quan la cara inferior del sòl en contacte amb el terreny es troba per                 
sobre   del   nivell   freàtic)   i   del   coeficient   de   permeabilitat   del   terreny   (Ks≤10-⁵   cm/s). 
 
La solució adoptada pels murs flexor resistents serà la impermeabilització exterior amb            
làmina adherida i una làmina drenant entre el mur i el terreny. Per la seva cara interior                 
s'impermeabilitzarà amb un revestiment hidròfug. S'ha de disposar una xarxa d'evacuació           
de l'aigua de pluja a les parts del terreny que puguin afectar el mur i s'ha de connectar a la                    
xarxa. 

❖ SÒL 
El   grau   de   impermeabilitat   mínim   exigit   als   sòls   que   estan   en   contacte   amb   el   terreny   front 
a la penetració de l'aigua d'aquest i de les escorrenties serà de 1 en funció de la presència                  
d'aigua (baixa quan la cara inferior del sòl en contacte amb el terreny es troba per sobre del                  
nivell   freàtic)   i   del   coeficient   de   permeabilitat   del   terreny   (Ks≤10-⁵   cm/s). 
 
La solució adoptada pel sòl en contacte amb el terreny serà la execució de una subbase i es                  
disposarà   d'una   capa   drenant   i   una   capa   filtrant   sobre   el   terreny   situat   sota   el   sòl. 

❖ FAÇANES 
 
El grau de impermeabilitat mínim exigit a les façanes en front de la penetració de les                
precipitacions serà de 3 en funció de la zona pluviomètrica de mitjanes (zona III) i del grau                 
d'exposició al vent (V2 ja que es troba en E0, zona eòlica C, altura de l'edificació menor a 15                   
metres i terreny tipus III: zona rural accidentada o plana amb alguns obstacles aïllats com               
ara   arbres   o   construccions   petites). 
 
La solució adoptada és l'ús de una façana composta per una fulla exterior de pedra de 20                 
cm d'espessor i una fulla interior de marès de 25 cm d'espessor, un aïllament tèrmic de                
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poliestirè expandit de 6 cm d'espessor, enfoscat de morter cement pòrtland i arena (1:4) de               
20   mm   d'espessor   i   revestiment   interior   d'arrebossat   de   guix   de   2   mm   d'espessor. 

❖ COBERTA 
 
La solució de la coberta inclinada compondrà un sistema de pendents del 25%, un aïllament               
tèrmic a base de llana mineral de 8 cm d'espessor i una cambra d'aire ventilada de 10 cm                  
d'espessor (situada a la cara exterior de l'aïllament tèrmic), així com un acabat amb teules               
ceràmiques   i   un   sistema   d'evacuació   d'aigües   constat   per   canaletes   i   embornals.  
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5.2.2. SECCIÓ   HS3   Qualitat   de   l'aire   interior 
 

5.2.2.1. ÀMBIT   D'APLICACIÓ 
 
Aquesta secció s'aplica, en els edificis d'habitatges, a l'interior de les mateixes, els             
magatzems de residus, els trasters, els aparcaments i garatges; i, en els edificis de              
qualsevol   altre   ús,   als 
aparcaments i els garatges. Es considera que formen part dels aparcaments i garatges les              
zones   de   circulació   dels   vehicles. 
 

5.2.2.2. DISSENY   DEL   SISTEMA   DE   VENTILACIÓ 
 
L'habitatge disposarà d'un sistema general de ventilació què serà híbrid amb les següents             
característiques: 
 
L'aire   ha   de   circular   des   dels   locals   secs   als   humits,   per   a   això   els   menjadors,   els   dormitoris 
i les sales d'estar han de disposar d'obertures d'admissió; els lavabos, les cuines i les               
cambres de bany han de disposar d'obertures d'extracció; les particions situades entre els             
locals   amb   admissió   i   els   locals   amb   extracció   han   de   disposar   d'obertures   de   pas. 
 
Les   cuines,   sales   d'estar   i   dormitoris   disposaran   d'un   sistema   complementari   de   ventilació 
natural,   per   això   es   disposarà   de   finestra   exterior   practicable   i   /   o   porta   exterior. 
 
Les   obertures   d'admissió   han   de   comunicar   directament   amb   l'exterior. 
 
Les obertures d'extracció s'han de connectar a conductes d'extracció i han de disposar-se a              
una   distància   del   sostre   menor   que   200   mm   i   a   una   distància   de   qualsevol   racó   o   cantonada 
vertical   més   gran   que   100   mm. 
 
Un   mateix   conducte   d'extracció   pot   ser   compartit   per   lavabos,   banys,   cuines   i   trasters. 
 
Les cuines han de disposar d'un sistema addicional específic de ventilació amb extracció             
mecànica per als vapors i els contaminants de la cocció. Per a això s'ha de disposar un                 
extractor connectat a un conducte d'extracció independent dels de la ventilació general de             
l'habitatge   que   no   pot   utilitzar-se   per   a   l'extracció   d'aire   de   locals   d'un   altre   ús. 
 
En el garatge es disposarà d'un sistema de ventilació natural per a l'obertura d'admissió a               
partir de la porta que comunica directament amb l'exterior i un sistema de ventilació              
mecànica   per   a   l'obertura   d'extracció. 
 
Les obertures de ventilació, els conductes d'extracció per a ventilació híbrida, els aspiradors             
híbrids, l'extractor i les finestres i portes exteriors compliran amb les exigències del apartat              
3.2   del   DB   HS3   de   Condicions   particulars   dels   elements.  
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5.2.2.3. DIMENSIONAT   DEL   SISTEMA   DE   VENTILACIÓ 
 

 
 
Taula   31.   Caudals   de   ventilació   mínims   exigits.   Font:   CTE. 

 
5.2.2.4. OBERTURES   DE   VENTILACIÓ 

 
L'àrea   efectiva   total   de   les   obertures   de   ventilació   de   cada   local   ha   de   ser   com   a   mínim: 
 

 
 
Taula   32.   Àrea   efectiva   de   les   obertures   de   ventilació   per   locals.   Font:   CTE. 
 

5.2.2.5. CONDUCTES   D'EXTRACCIÓ   PER   A   VENTILACIÓ   HÍBRIDA 
 
Es disposarà de dos conductes d'extracció per els banys de la vivenda i la cuina, més un                 
conducte addicional d'extracció per a la cuina i dos conductes per a l’evacuació de fums de                
la   caldera   i   l’altre   per   a   la   ventilació   del   dipòsit   de   biomassa.  
 
Un dels conductes d'extracció, el qual servirà pels banys de les dues plantes pis i la cuina,                 
s'ubicarà al mateix emplaçament on es situen les canonades d'aigua freda i aigua calenta              
sanitària. L'altre conducte d'extracció què servirà pel bany de la planta baixa, es situarà al               
buit entre el bany i la bugaderia (abans dedicat a l'emplaçament de la caldera). El conducte                
d'extracció addicional de la cuina es situarà al mateix emplaçament que el primer conducte              
esmentat i els dos conductes per a la instal·lació de la caldera de biomassa es situaran al                 
garatge G1 fins a la coberta. Aquesta instal·lació transcorrerà pels forats de ventilació, fins a               
les   noves   obertures   a   la   coberta.  
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La secció de cada tram dels conductes d'extracció ha de ser com a mínim l'obtinguda de la                 
taula 4.2 en funció del cabal d'aire en el tram del conducte i de la classe del tir que es                    
determinaran   de   la   següent   manera: 
 
a)   el   cabal   d'aire   en   el   tram   del   conducte   (l/s),   Qvt,   que   és   igual   a   la   suma   de   tots   els   cabals 
que   passen   per   les   obertures   d'extracció   que   aboquen   al   tram; 
 

 
 
Taula   33.   Cabal   d'aire   en   el   tram   de   cada   conducte.   Font:   pròpia. 
 
b)   la   classe   del   tir   s'obté   en   la   taula   4.3   en   funció   del   nombre   de   plantes   existents   entre   la 
més baixa que aboca al conducte i l'última, ambdues incloses, i de la zona tèrmica en la                 
qual es situa l'edifici d'acord amb la taula 4.4. En aquest cas, la vivenda es situa a la zona                   
tèrmica   Z,   amb   un   nombre   de   3   plantes   i   classe   de   tir   T-3. 
 
Per   tant,   la   secció   dels   conductes   d'extracció   serà   de   625   cm². 
 

5.2.2.6. ASPIRADORS   HÍBRIDS   I   EXTRACTORS 
 
S'han de dimensionar d'acord amb el cabal extret i per a una depressió suficient per a                
contrarestar les pèrdues de pressió previstes del sistema. Els extractors s'han de            
dimensionar d'acord amb el cabal mínim per a cada cuina indicat a la taula 2.1 per a la                  
ventilació   addicional   de   les   mateixes. 
 

5.2.2.7. FINESTRES   I   PORTES   EXTERIORS 
 
La   superfície   total   practicable   de   les   finestres   i   portes   exteriors   de   cada   local   ha   de   ser   com 
a   mínim   un   vintè   de   la   superfície   útil   del   mateix. 
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Taula   34.   Superfície   total   practicable   de   les   portes   i   finestres   de   l'edificació.   Font:   pròpia. 
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5.2.3. SECCIÓ   HS4   Subministrament   d'aigua 
 

5.2.3.1. ÀMBIT   D'APLICACIÓ 
 
Aquesta   secció   és   d'aplicació   a: 
 
la instal·lació de subministrament d'aigua als edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació general            
del CTE. Les ampliacions, modificacions, reformes o rehabilitacions de les instal·lacions           
existents es consideren incloses quan s'amplia el nombre o la capacitat dels aparells             
receptors   existents   a   la   instal·lació. 
 

5.2.3.2. DISSENY   DE   LA   INSTAL·LACIÓ   D'AIGUA   FREDA 
 
La instal·lació de subministrament d'aigua desenvolupada en el projecte de l'edifici estarà            
composta amb comptador general únic segons l'esquema de la figura, composta per una             
escomesa, una instal·lació general que conté un armari o arqueta del comptador general, un              
tub   d'alimentació   i   un   distribuïdor   principal;   i   la   instal·lació   particular. 
 

 
Imatge   86.   Esquema   de   la   instal·lació   d'aigua   freda.   Font:   CTE. 
 
Els   components   de   la   instal·lació   general   seran: 
 

- Escomesa. Disposarà de una clau de presa o un collaret de presa en càrrega, sobre               
la canonada de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el pas a               
l'escomesa; un tub d'escomesa que enllaci la clau de presa amb la clau de tall               
general;   i   una   clau   de   tall   a   l'exterior   de   la   propietat. 

- Instal·lació general. Disposarà de una clau de tall general, filtre de la instal·lació             
general, armari o arqueta del comptador, tub d'alimentació, ascendents o muntants i            
la   instal·lació   particular. 

- Protecció contra retorns. Es disposaran sistemes antiretorn per evitar la inversió del            
sentit del flux en els punts que figuren a continuació, així com en qualsevol altre que                
resulti necessari: després dels comptadors; a la base de les ascendents; abans de             
l'equip de tractament d'aigua; en els tubs d'alimentació no destinats a usos            
domèstics;   abans   dels   aparells   de   refrigeració   o   climatització. 

- Sistema   de   sobre   elevació:   grup   de   pressió   convencional. 
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Taula   35.   Caudal   instantani   mínim   per   a   cada   tipus   d'aparell.   Font:   CTE. 

 
5.2.3.3. DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ D'AIGUA CALENTA      

SANITÀRIA   (ACS) 
 
En el disseny de les instal·lacions d'ACS s'apliquen les condicions anàlogues a la de la               
xarxa   d'aigua   freda.  
 
Com s'aplica la contribució mínima d'energia solar per a la producció d'aigua calenta             
sanitària, d'acord amb la secció HE-4 del DB-HE, es disposarà, a més de les preses d'aigua                
freda, previstes per a la connexió de la rentadora i el rentaplats, preses d'aigua calenta per a                 
permetre   la   instal·lació   d'equips   bitèrmics. 
 
La xarxa de distribució estarà dotada d'una xarxa de retorn quan la longitud de la canonada                
d'anada al punt de consum més allunyat sigui igual o major que 15 m, la qual discorrerà                 
paral·lelament   a   la   d'impulsió. 
 

5.2.3.4. SEPARACIONS   RESPECTE   D'ALTRES   INSTAL·LACIONS 
 
L'estesa de les canonades d'aigua freda s'ha de fer de tal manera que no resultin afectades                
pels focus de calor i per tant han de discórrer sempre separades de les canalitzacions               
d'aigua 
calenta (ACS o calefacció) a una distància de 4 cm, com a mínim. Quan les dues                
canonades estiguin en un mateix pla vertical, la d'aigua freda ha d'anar sempre per sota de                
la   d'aigua   calenta. 
 
Les canonades han d'anar per sota de qualsevol canalització o element que contingui             
dispositius elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions,           
guardant   una   distància   en   paral·lel   d'almenys   30   cm. 
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5.2.3.5. DIMENSIONAT   DE   LES   INSTAL·LACIONS 
 
Segons la taula 4.1 del DB HS4, al tenir el comptador general un diàmetre nominal de                
40mm,   la   dimensió   de   la   càmera   serà:   1300mm   (llarg),   600mm   (ample),   500mm   (alt). 
 
Dins de l’edifici les canalitzacions es distribuiran per falç sostre i encastades als envans en               
aquells llocs on la instal·lació quedi amagada pels mobles. L’aigua calenta sanitària            
provindrà de la caldera de biomassa de la zona B de l’edifici, es distribuirà mitjançant               
canalitzacions   de   coure   protegides   amb   aïllament   fins   arribar   als   banys   i   cuina. 
 

 
 
Taula   36.   Caudal   instantani   mínim   per   a   cada   tipus   d'aparell   de   l'edificació.   Font:   CTE. 
 
En   els   punts   de   consum   la   pressió   mínima   ha   de   ser: 
a)   100   kPa   per   a   aixetes   comuns; 
b)   150   kPa   per   fluxors   i   escalfadors. 
 
La pressió en qualsevol punt de consum no ha de superar 500 kPa. La temperatura d'ACS                
en els punts de consum ha d'estar compresa entre 50ºC i 65ºC excepte a les instal·lacions                
ubicades en edificis dedicats a ús exclusiu d'habitatge sempre que aquestes no afectin             
l'ambient   exterior   d'aquests   edificis. 

89 



 
Estudi per a la rehabilitació energètica d'habitatge de        
PB+2 per al seu ús turístic (Valldemossa) - GRAU EN          
ENGINYERIA   D'EDIFICACIÓ   (UIB)   -   Laura   Torres   Tauler 

 

 

 
 
Taula   37.   Diàmetres   mínims   de   derivacions   als   aparells.   Font:   CTE. 
 

 
 
Taula   38.   Diàmetres   mínims   d'alimentació.   Font:   CTE. 
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5.2.4. SECCIÓ   HS5   Evacuació   d'aigües 

 
5.2.4.1. ÀMBIT   D'APLICACIÓ 

 
S'aplica a la instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials en els edificis inclosos en              
l'àmbit d'aplicació general del CTE. Les ampliacions, modificacions, reformes o          
rehabilitacions de les instal·lacions existents es consideren incloses quan s'amplia el           
nombre   o   la   capacitat   dels   aparells   receptors   existents   a   la   instal·lació. 
 

5.2.4.2. DISSENY   DE   LA   INSTAL·LACIÓ   D'EVACUACIÓ   D'AIGÜES 
 
Els col·lectors de les aigües residuals desguassaran per gravetat al pou o arqueta general              
que constitueix el punt de connexió entre la instal·lació d'evacuació i la xarxa de              
clavegueram públic, a través de la corresponent escomesa. Els de les aigües pluvials             
desguassaran   per   gravetat   al   torrent,   aprofitant   la   seva   proximitat   a   l'edificació.  
 
Al haver-hi dues xarxes separades, una de clavegueram públic (aigües residuals) i l'altre             
directament al torrent (aigües pluvials), es disposa un sistema separatiu i cada xarxa de              
canalitzacions   es   connecta   de   forma   independent   amb   l'exterior   corresponent. 
 
Els components de la instal·lació de aigües residuals i de aigües pluvials complirà amb les               
especificacions   de   disseny   del   DB   HS5   3.3. 
 

5.2.4.3. DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ D'AIGÜES     
RESIDUALS 

 
S'ha d'aplicar un procediment de dimensionat per a un sistema separatiu, és a dir, s'ha de                
dimensionar la xarxa d'aigües residuals d'una banda i la xarxa d'aigües pluvials de l'altra, de               
manera separada i independent, i posteriorment mitjançant les oportunes conversions,          
dimensionar   un   sistema   mixt. 
 
Per als desguassos de tipus continu o semi continu, com ara els dels equips de               
climatització, 
les   safates   de   condensació,   etc.,   s'ha   de   prendre   1   UD   per   0,03   dm3/S   de   cabal   estimat. 
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Taula   39.   UDs   corresponents   als   diferents   aparells   sanitaris.   Font:   pròpia   i   CTE. 
 
El diàmetre dels ramals col·lectors entre aparells sanitaris i la baixant segons el nombre              
màxim   d'unitats   de   desguàs   i   el   pendent   del   ramal   col·lector   serà   de   50   mm. 
 
El diàmetre de les baixants considerant el màxim nombre de UD en el baixant i el màxim                 
nombre   de   UD   en   cada   ramal   a   funció   del   nombre   de   plantes   serà   de   110   mm.  
 
El diàmetre dels col·lectors horitzontals en funció del màxim nombre d'UD i de la pendent               
serà   de   110   mm. 
  

5.2.4.4. DIMENSIONAT   DE   LA   INSTAL·LACIÓ   D'AIGÜES   PLUVIALS 
 
Segons les taules 4.6, 4.7, 4.8 i 4.9 del HS 5, el nombre d'embornals per a una superfície de                   
coberta en projecció horitzontal de 131 metres quadrats, serà de 3 embornals. El diàmetre              
de canaló de 125 mm, i el diàmetre de les baixants i dels col·lectors d'aigües pluvials de 110                  
mm.  
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5.3. DB   SI   SEGURETAT   EN   CAS   D'INCENDI 
 

5.3.1. SECCIÓ   SI1   Propagació   interior 
 
Els edificis s'han de compartimentar en sectors d'incendi segons les condicions que            
s'estableixen   a   la   taula   1.1   d'aquesta   Secció. 
 
Per a ús residencial vivenda, la superfície construïda de tot sector d'incendi no ha d'excedir               
de 2.500 m², per tant, tenint en compte que la superfície construïda de la vivenda objecte és                 
de   392,79   m²   es   considerarà   tota   la   vivenda   com   un   únic   sector   d'incendi.  
 
La resistència al foc de les parets que delimiten el sector d'incendi serà mínim EI 60 per a                  
una altura menor a 15 metres, per tant, compleix, ja que els murs de la vivenda són de                  
marès d'espessor 20 cm amb una resistència al foc REI 180 i els envans de maó ceràmic                 
d'espessor   12   amb   una   resistència   al   foc   EI   120. 
 
L'aparcament de vehicles de una vivenda unifamiliar i la sala de màquines de la instal·lació               
de climatització serà de risc especial baix i compliran amb una resistència al foc mínima de                
les   parets   de   EI   90   (<   REI   180)   i   un   recorregut   màxim   fins   a   la   sortida   menor   a   25   metres.  
 

5.3.2. SECCIÓ   SI2   Propagació   exterior 
 
Els elements verticals separadors d'un altre edifici han de ser almenys EI 120. En el cas de                 
la vivenda objecte els murs de les façanes són de marès i pedra de 50 cm d'espessor amb                  
una   resistència   al   foc   REI   180   >   EI   120,   per   tant,   compleix. 
 
La resistència al foc de la coberta és de R30 ja que no hi ha risc de propagació exterior                   
d'incendi   per   la   coberta   a   edificis   confrontants. 
 

5.3.3. SECCIÓ   SI3   Evacuació   d'ocupants 
 
El càlcul d'ocupació depèn de l'ús previst. Per a l'ús de sala de màquines, l'ocupació es                
nul·la. Per a l'ús residencial vivenda s'estima 20 m²/persona, per tant, tenint una superfície              
construïda de 392,79 m², l'ocupació serà de 19,63, és a dir, 20 persones. Per a l'ús                
d'aparcament, s'estima 40 m²/persona, per tant, tenint una superfície construïda de 49,98            
m²,   l'ocupació   serà   de   1,25,   és   a   dir,   2   persones.  
 
Per a plantes o recintes que disposen d'una única sortida de planta es complirà que la                
ocupació no excedeix de 100 persones, la longitud del recorregut d'evacuació fins a una              
sortida de planta no excedeix de 25 metres, 35 metres en ús d'aparcament, 50 metres si es                 
tracta de una planta que té una sortida directa a l'espai exterior segur i l'ocupació no                
excedeix de 25 persones, o bé d'un espai a l'aire lliure en què el risc d'incendi sigui                 
irrellevant, per exemple, una coberta d'edifici, una terrassa, etc. i l'alçada d'evacuació            
descendent   de   la   planta   considerada   no   excedeix   de   28   m. 
 
El dimensionat dels elements d'evacuació es realitzarà conforme al que estableix als            
apartats   4   i   5   del   SI3. 
 

93 



 
Estudi per a la rehabilitació energètica d'habitatge de        
PB+2 per al seu ús turístic (Valldemossa) - GRAU EN          
ENGINYERIA   D'EDIFICACIÓ   (UIB)   -   Laura   Torres   Tauler 

 

5.3.4. SECCIÓ   SI5   Intervenció   dels   bombers 
 
L'edificació compleix amb el que estableix a l'apartat SI 5 referent a la intervenció dels               
bombers, en quant a aproximació als edificis, amplada mínima lliure, altura lliure, separació             
màxima del vehicle de bombers a la façana de l'edifici, distància màxima fins els accessos a                
l'edifici necessaris per a poder arribar fins a totes les seves zones 30 m, pendent màxim                
10%,   resistència   al   punxonament   del   sòl   i   accessibilitat   per   façana. 
 

5.3.5. SECCIÓ   SI6   Resistència   al   foc   de   l'estructura 
 
La resistència al foc dels elements estructurals per a vivenda unifamiliar menor de 15              
metres   d'altura   és   de   R30   i   per   a   les   zones   de   risc   especial   baix   de   R90. 
 
Els elements estructurals del qual el seu col·lapse davant l'acció directa de l'incendi no              
pugui ocasionar danys als ocupants, ni comprometre l'estabilitat global de l'estructura,           
l'evacuació o la compartimentació en sectors d'incendi de l'edifici, com pot ser el cas de               
petites entre plantes o de sòls o escales de construcció lleugera, etc., no precisen complir               
cap exigència de resistència al foc. No obstant això, tot sòl que, tenint en compte l'anterior,                
hagi de garantir la resistència al foc R que s'estableix anteriorment, ha de ser accessible               
almenys   per   una   escala   que   garanteixi   aquesta   mateixa   resistència   o   que   sigui   protegida. 
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5.4. DB   SUA   SEGURETAT   DE   UTILITZACIÓ   I   ACCESSIBILITAT 
 

5.4.1. SECCIÓ   SUA1   Seguretat   en   front   del   risc   de   caigudes 
 

5.4.1.1. DESNIVELLS 
 
Amb la finalitat de limitar el risc de caiguda, existiran barreres de protecció en els desnivells,                
buits i obertures (tant horitzontals com verticals) balcons, finestres, etc. amb una diferència             
de cota més gran que 55 cm. Les barreres de protecció tindran, com a mínim, una alçada de                  
0,90 metres quan la diferència de cota que protegeixen no excedeixi de 6 metres. Les               
barreres de protecció tindran una resistència i una rigidesa suficient per a resistir la força               
horitzontal establerta en l'apartat 3.2.1 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en               
que   es   trobin. 
 

5.4.2. SECCIÓ SUA2 Seguretat en front del risc d'impacte o         
d'atrapament 

 
5.4.2.1. IMPACTE 

 
L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com a mínim, 2,10 metres en zones d'ús                 
restringit i 2,20 metres en la resta de les zones. En els llindars de les portes l'alçada lliure                  
serà   2   metres,   com   mínim. 
 

5.4.3. SUA 4 Seguretat en front del risc causat per il·luminació          
inadequada 

 
A cada zona es disposarà una instal·lació d'enllumenat capaç de proporcionar, una            
il·luminació mínima de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux en zones interiors, excepte                
aparcaments   interiors   on   serà   de   50   lux,   mesurada   a   nivell   del   sòl. 
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6. PROPOSTA   DE   INTERVENCIÓ 
 

6.1. PROCÉS   PER   A   LA   NOVA   PROPOSTA 
 
Aquest projecte té com a objectiu el canvi d'edifici plurifamiliar a vivenda unifamiliar per a               
destinar-la a ús vacacional considerant la seva situació geogràfica i la seva rehabilitació què              
es farà de manera energètica per a la millora del seu sistema envolupant. Amb aquests dos                
grans blocs es pretén donar la màxima rendibilitat a l'edificació juntament buscant el major              
confort per als futurs usuaris i sense deixar al marge la restauració de l'edifici no oblidant les                 
característiques   constructives   les   quals   li   donen   el   caràcter   actual   a   l'edificació.  
 
OBJECTIUS   DEL   PROJECTE: 
 

❖ Actuació   en   les   patologies   de   l'edifici 
❖ Nova   distribució   de   les   plantes   adaptada   a   la   normativa   turística 
❖ Certificació   energètica 
❖ Proposta   constructiva   i   proposta   de   millores   (CE3X) 
❖ Disseny   de   les   noves   instal·lacions 

 
Una vegada presentada l'estructura i distribució de l'estat actual de l'edificació com la             
normativa estudiada per tal de complir les exigències i poder considerar-la com a vivenda              
vacacional,   es   pot   plantejar   la   proposta   de   intervenció.  
 
L'estat actual mostra una distribució com a vivenda plurifamiliar la qual no satisfà les              
necessitats i exigències per a considerar-la una vivenda vacacional. S'ha de redistribuir per             
tal de convertir-la en vivenda unifamiliar i per tant, es necessita fer una reforma completa de                
la   distribució   de   l'edificació. 
 
Per una altra banda, a la planta baixa es troben una gran quantitat d'altures de planta                
diverses què dificulten l'accés a les diferents estades. Motiu pel qual es decideix intervenir              
per a unificar tota la planta a nivell cota +0.00, encara que així quedi menor espai per a                  
distribuir, és considera haver espai suficient amb la unió de totes les plantes en una sola                
vivenda.  
 
L'edifici consta de tres plantes i cada una d'elles, com s'ha mencionat anteriorment, està              
dedicada a una vivenda. Per aquest motiu es troben dos accessos a la planta baixa per                
accedir a les vivendes i un total de tres cuines, tres banys, un lavabo, tres sales d'estar i 9                   
dormitoris.  
 
Per a plantejar la nova distribució es parteix de projectar l'espai per tal d'haver-hi una cuina,                
un menjador, una sala d'estar, dormitoris i banys. Per a complir amb les exigències de               
vivenda vacacional ha de contar amb uns mínims i màxims referents a la distribució els               
quals són: un màxim de sis dormitoris amb un màxim de dotze places i una dotació mínima                 
de banys d’un per cada tres places i, més específicament en la dotació de banys ja què                 5

entre 1 i 5 places: 1 bany, entre 6 i 8 places: 2 banys, entre 9 i 11 places: 3 banys i 12                       

5    Segons   la   Llei   8/2012,   del   19   de   juliol,   del   turisme   de   les   Illes   Balears. 
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places: 4 banys . A part d'això, s'ha de construir una sola cuina per a tota la vivenda així                  6

com   un   menjador   i   sala   d'estar   adaptats   a   la   ocupació   total   d'aquesta.  
 
Tenint en compte aquests requisits i per les dimensions de l'edifici, es planteja una ocupació               
per a 10 persones amb 5 dormitoris dobles. Aquests s'ubicaran a la planta primera i segona                
de l'edificació, utilitzant la planta baixa per a la zona comú de la cuina, menjador i sala                 
d'estar. Encara que no s'hagi plantejat el màxim d'ocupació i el màxim en dormitoris es               
considera aquesta opció més compatible per a complir amb les necessitats de comoditat i              
confort dels usuaris creant espais comuns i de relaxació, donat la seva situació i l'ús què                
donaran   aquests   usuaris   a   la   vivenda.  
 
Així doncs, la descripció de la nova distribució serà de sala d'estar, cuina-menjador, un bany               
complet i bugaderia a la planta baixa, tres habitacions dobles (una d'elles amb cambra de               
bany), una sala d'estar i un bany a la planta primera i, dues habitacions més (una d'elles                 
amb   cambra   de   bany   i   vestidor),   una   sala   d'estudi   i   un   bany   a   la   planta   segona.  
 
Els dos garatges dels que es disposa quedaran amb la mateixa funció, encara que un d'ells                
es dividirà per a poder fer una bugaderia a planta baixa. La terrassa situada a la planta                 
primera es mantendrà ja què està situada en una bona orientació i en la planta adequada,                
donat que hi ha un jardí a la planta baixa, i és considera un atractiu de cara a la                   
comercialització   de   la   vivenda. 

 
Imatges   87   i   88.   Plànol   estat   reformat   alçat   principal   i   posterior.   Font:   pròpia. 
 

 
 
Imatges   89   i   90.   Plànol   estat   reformat   alçat   lateral   esquerre   i   lateral   dret.   Font:   pròpia. 
 

6 Segons el  Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística;                  
de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i                   
classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de                  
juliol,   de   turisme   de   les   Illes   Balears. 
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Imatge   91.   Plànol   estat   reformat   distribució   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
 
 

PLANTA   BAIXA   (cota   +0,00   m) SUPERFÍCIE 
ÚTIL 

SUPERFÍCIE 
CONSTRUÏDA 

Sala   d'estar 35,59   m²  

Cuina-menjador 27,36   m²  

Bany 9,38   m²  

Bugaderia 12,08   m²  

Pas   escales 16,49   m²  

Garatge   1 16,65   m²  

Garatge   2 33,33   m²  

TOTAL   PP2 150,88   m² 130,93   m² 

 
Taula   40.   Distribució   de   la   planta   baixa.   Font:   pròpia. 
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Imatge   92.   Plànol   estat   reformat   distribució   planta   pis   1.   Font:   pròpia. 
 
 

PLANTA   PIS   1   (cota   +4,25   m) SUPERFÍCIE 
ÚTIL 

SUPERFÍCIE 
CONSTRUÏDA 

Sala   d'estar 23,52   m²  

Dorm.   1 23,21   m²  

Bany   del   dorm.   1 7,26   m²  

Dorm.   2 15,85   m²  

Bany  9,78   m²  

Dorm.   3 15,14   m²  

Terrassa 47,61   m²  

Balcó 12,13   m²  

Pas   escales 9,15   m²  

TOTAL   PP2 163,95   m² 130,93   m² 

 
Taula   41.   Distribució   de   la   planta   pis   1.   Font:   pròpia. 
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Imatge   93.   Plànol   estat   reformat   distribució   planta   pis   2.   Font:   pròpia. 
 

PLANTA   PIS   2   (cota   +7,74   m) SUPERFÍCIE 
ÚTIL 

SUPERFÍCIE 
CONSTRUÏDA 

Sala   d'estudi 33,80   m²  

Dorm.   4 23,91   m²  

Bany   del   dorm.   4 7,00   m²  

Vestidor   del   dorm.   4 7,55   m²  

Dorm.   5 29,50   m²  

Bany 5,60   m²  

Pas   escales 3,25   m²  

TOTAL   PP2 110,61   m² 130,93   m² 

 
Taula   42.   Distribució   de   la   planta   pis   2.   Font:   pròpia. 
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6.2. PROPOSTA   DE   INTERVENCIÓ   DE   LESIONS 
 
Per dur a terme la memòria constructiva de la proposta de reforma integral i una vegada fet                 
el diagnosi de l'estat actual de les patologies i lesions dels elements existents. Els criteris               
establerts consisteixen en assegurar una bona conservació de l'edificació i dels elements            
estructurals, així com establir un confort òptim per als usuaris i mantenir l'essència de              
l'arquitectura   de   les   construccions   rurals   de   l'època   en   la   mesura   que   sigui   possible. 
 

6.2.1. REPARACIÓ   DE   HUMITAT   PER   CAPIL·LARITAT 
 
La primera solució per a solucionar la humitat per capil·laritat serà la realització d'una solera               
de formigó de 15 cm d’espessor amb capa drenant i i capa filtrant sobre el terreny situat                 7

sota   el   sòl.   D'aquesta   manera   s'impermeabilitzarà   el   sòl   en   contacte   amb   el   terreny. 
 
A partir d'aquí, la solució adoptada per a la solució del problema de humitat per capil·laritat                
serà a base de la formació d’una barrera química amb la injecció de productes hidròfugs.               
Consisteix en un procés lent, a través d'una lenta penetració dels productes a base de               
silicona de làtex fent pressió des de l'exterior i provocant una reacció interna on s’expulsa               
l’aigua   i   el   material   queda   adherit   al   porus   com   a   hidròfug   i   fixat   al   capil·lar. 
 
Els   passos   a   seguir   seran   els   següents: 
 

- Rejuntar tots els forats i esquerdes per ambdós costats del mur, amb la finalitat de               
que   aquest   presenti   una   estructura   compacta. 

- Realitzar forats al mur amb una broca de 15 mm de diàmetre. S'actuarà per les dues                
cares i, per tant, aquests forats tindran una profunditat igual al 2/3 del gruix del mur.                
La distancia entre forats serà de 20cm i tendran una inclinació de 30° en direcció al                
sòl. 

- Col·locació   de   les   broques   d’injecció   en   els   forats. 
- Injecció del producte hidròfug fins saturar el gruix del mur. La dosis aproximada per a               

crear   la   barrera   horitzontal   és   de   5-6   l/m   per   a   un   mur   d’uns   50   cm   d’espessor. 
- Reconstrucció   del   mur,   posterior   arrebossat   de   guix   i   pintat. 

 
6.2.2. REPARACIÓ   DE   HUMITAT   PER   FILTRACIÓ 

 
La solució adoptada per a la reparació de humitat per filtració serà la intervenció en la                
coberta inclinada per tal d'afegir un aïllament i impermeabilització per a corregir aquesta             
patologia .  8

 
6.2.3. REPARACIÓ   DE   HUMITAT   PER   CONDENSACIÓ 

 
La humitat per condensació es considera solucionada una vegada s'executin els aïllaments            
pertinents a tots els tancaments de l'edificació. També, el fet de introduir un sistema de               
ventilació als banys i cuines i un sistema de calefacció provocarà que aquesta patologia              
deixi   d'aparèixer.  
  

7   Veure   l'apartat   de   proposta   constructiva   "Fonamentació". 
8   Veure   l'apartat   de   proposta   constructiva   "Estructura". 
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6.2.4. BRUTÍCIA 
 
S'aconsella la neteja de la superfície de les façanes mitjançant productes els quals no siguin               
químics   i   analitzar   la   reacció   que   puguin   tenir   a   aquests   productes. 
 

6.2.5. EFLORESCÈNCIES 
 
L'aparició de les eflorescències en els paraments verticals i horitzontals de la cuina de              
planta baixa es consideren solucionats ja que, de la mateixa manera que en la humitat per                
capil·laritat, una vegada realitzada la solera de formigó i la barrera química amb la injecció               
de   productes   hidròfugs,   es   creu   que   no   apareixeran   aquestes   eflorescències.  
 
De totes maneres, aquesta part de l'edificació és considerada obsoleta en quant al forjat es               
refereix en la nova proposta de projecte, ja que s'executa l'enderroc dels forjats a diferents               
altures de la planta baixa i es realitza l'execució d'una solera de formigó per a anivellar tota                 
la   planta.  
 
En quant als paraments verticals, la solució adoptada a seguir serà aplicant un raspallat en               
sec   per   eliminar   les   sales   precipitades   i   rentant   bé   el   mur   amb   aigua   neta. 
 

6.2.6. FISSURES 
 
Per a la reparació de les fissures als murs queda prohibit utilitzar ciment, ja que al tractar-se                 
d’un material molt rígid no deixa respirar al mur i la fissura tornaria a aparèixer. S’utilitzarà                
cal ja que aquesta és un material elàstic que donarà consistència al arrebossat i deixarà               
respirar   el   mur.  
 
El   procés   de   la   intervenció   serà   el   següent: 
 

- Passar   un   raspall   de   pues   metàl·liques   pel   mur   per   tal   d’eliminar   la   sorra   solta. 
- Aplicar   una   capa   de   cal   hidràulica   corregint   la   fissura   amb   cal   grossa. 
- Deixar   assecar   i   aplicar   un   revestiment   de   morter   de   cal. 

 
6.2.7. DESPRENIMENTS 

 
Com ja s'ha mencionat a l'apartat de Diagnosi de l'estat actual, la causa dels despreniments               
és la presència d'aigua. Per tant, es considera una patologia solucionada una vegada es              
satisfaci   el   problema   de   humitat   per   capil·laritat.  
 

6.2.8. AGENTS   BIÒTICS 
 
Qualcunes de les bigues de fusta de la planta baixa presenten aquest tipus de lesió, així                
doncs es recomana realitzar un estudi detallat, biga per biga, per comprovar-ne la capacitat              
de   resistència.  
 
Per tal de tractar els agents biòtics es proposa un tractament per injecció (profund) ja que                
aquest penetra en la totalitat de la biga independentment de la seva secció, ja que el                
producte es injectat i es distribueix per l’interior de les bigues a través dels conductes               
naturals de la fusta. Es tracta d'un tractament tant curatiu com preventiu. A més a més té                 
una   garantia   de   10   anys   com   a   mínim. 
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El   procés   d’intervenció   és   el   següent: 
 

- Realització de perforacions mitjançant broca mecànica de 8 mm cada 25 – 30 cm.              
Es faran en el sentit natural de la fibra per una millor circulació de l’insecticida i amb                 
una   profunditat   mínima   de   2/3   del   cantell   de   la   biga. 

- Introducció dels injectors amb vàlvules unidireccionals (antiretorn) en els orificis.          
Quedaran   introduïts   dintre   de   la   fusta,   per   a   una   possible   futura   intervenció. 

- Injecció per bomba fins que produeixi rebuig, el que indicarà que la fusta s’ha saturat               
de   producte. 

 
6.2.9. DETERIORAMENT 

 
El deteriorament de la fusteria exterior es solucionarà mitjançant el desmuntatge d'aquesta i             
la posterior rehabilitació. El deteriorament de la fusteria interior es soluciona amb la             
substitució   de   la   seva   totalitat.  
 
El   procés   d’intervenció   és   el   següent: 
 

- Desmuntat   de   les   persianes   i   porticons   i   posterior   trasllat   al   taller   de   restauració. 
- Restauració   estructural   per   a   reposició   de   part   desaparegudes   o   malmeses. 
- Tractament   curatiu   i   preventiu   antixilòfags. 
- Tractament   químic   de   la   fusta   per   la   recuperació   del   color   natural. 
- Neteja   i   pintat   amb   pintura   verda   (pròpia   del   municipi). 
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6.3. PROPOSTA DE INTERVENCIÓ PER A LA MILLORA DE LA         
EFICIÈNCIA   ENERGÈTICA 

 
En aquest apartat es pretén proposar les millores referents tant a la envolupant tèrmica com               
a   les   instal·lacions   per   complir   amb   les   exigències   bàsiques   del   Codi   Tècnic   DB   HE.  
 

6.3.1. PROPOSTA DE INTERVENCIÓ PER A LA MILLORA DE        
L'ENVOLUPANT   TÈRMICA 

 
A l'apartat referent a la justificació de HE Estalvi d'energia s'ha analitzat l'estudi de les               
transmitàncies tèrmiques dels tancaments de la vivenda (coberta, façanes, sòl en contacte            
amb el terreny, particions verticals i partició horitzontal amb espai inferior no habitable) i en               
aquest apartat es proposen les millores per tal de no sobrepassar les transmitàncies             
màximes   i   límit   que   descriu   el   DB   HE.  
 

6.3.1.1. ADDICCIÓ   D'AÏLLAMENT   A   LA   COBERTA   INCLINADA 
 
En l'estat actual de la vivenda ens trobam amb una coberta inclinada sense aïllament tèrmic.               
La transmitància tèrmica de la coberta actual és de 1,41 W/m²K. Cal tenir en compte que la                 
coberta és l'element de la vivenda més exposat als agents externs i per tant, fa que sigui                 
necessari intervenir en la coberta per aconseguir el millor tancament possible. Per aquesta             
raó, consideram afegir un aïllament tèrmic de poliestirè extrudit d'alta resistència de 8 cm              
d'espessor   amb   una   conductivitat   tèrmica   λ   de   0,034   W/mK   i   una   làmina   impermeabilitzant. 
 

 
 
Imatge   94.   Composició   de   la   coberta.   Font:   programa   CE3X. 
 

TANCAMENTS U   inicial U   màx U   lím U   final 

COBERTA   INCLINADA 1,41   W/m²K 0,50   W/m²K 0,41   W/m²K 0,32   W/m²K 

 
Taula 43. Valor de la demanda energètica de la coberta respecte al valor màxim i al valor de l'edifici de                    
referència.   Font:   programa   CE3X   i   CTE. 
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6.3.1.2. ADDICCIÓ   D'AÏLLAMENT   A   LES   FAÇANES 
 
De la mateixa manera que trobam la coberta sense aïllament tèrmic, les façanes de la               
vivenda tampoc en tenen. Estan formades per una fulla exterior de pedra i una fulla interior                
de marès, amb una transmitància tèrmica de 1,64 W/m²K, per aquesta raó es fa impossible               
actuar afegint un aïllament des del exterior deixant les característiques estètiques actuals            
que aporten les façanes de pedra. Per aquest motiu, consideram afegir un aïllament tèrmic              
a base de poliestirè expandit per la cara interior de la façana de 8 cm d'espessor i una                  
conductivitat   tèrmica   de   0,029   W/mK.  
 

 
 
Imatge   95.   Composició   de   les   façanes.   Font:   programa   CE3X. 
 

TANCAMENTS U   inicial U   màx U   lím U   final 

FAÇANES 1,64   W/m²K 0,75   W/m²K 0,73   W/m²K 0,29   W/m²K 

 
Taula 44. Valor de la demanda energètica de les façanes respecte al valor màxim i al valor de l'edifici de                    
referència.   Font:   programa   CE3X   i   CTE. 
 
 

6.3.1.3. ADDICCIÓ   D'AÏLLAMENT   AL   SÒL 
 
El sòl en contacte amb el terreny que hi ha a la vivenda no té aïllament tèrmic i es fa                    
necessari implantar-ne un, ja que la transmitància tèrmica d'aquests actual és de 0,85             
W/m²K. L'objectiu és mantenir la temperatura superficial dels mateixos en valors el més             
propers possibles a la temperatura del aire, per evitar la dispersió de calor y assegurar el                
confort de l'ambient. Es considera l'aplicació de un aïllament tèrmic continu a base de              
poliestirè extrudit d'alta resistència de 5 cm d'espessor i una conductivitat tèrmica de 0,034              
W/mK.   Per   tant,   s'aixecarà   el   paviment   existent   per   a   la   seva   col·locació.  
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Imatge   96.   Composició   del   sòl.   Font:   programa   CE3X. 
 

TANCAMENTS U   inicial U   màx U   lím U   final 

SÒL 0,85   W/m²K 0,75   W/m²K 0,73   W/m²K 0,63   W/m²K 

 
Taula 45. Valor de la demanda energètica del sòl respecte al valor màxim i al valor de l'edifici de referència. Font:                     
programa   CE3X   i   CTE. 
 

6.3.1.4. ADDICCIÓ D'AÏLLAMENT A LA PARTICIÓ HORITZONTAL EN       
CONTACTE   AMB   UN   ESPAI   NO   HABITABLE   INFERIOR 

 
Aquesta partició fa referència a la partició horitzontal de una de les habitacions de la planta                
pis 1 amb el garatge que té una transmitància tèrmica de 2,17 W/m²K i com no compleix                 
amb el DB HE, es fa necessari la implantació de un aïllament tèrmic. S'afegeix, de la                
mateixa manera que al sòl, un aïllament tèrmic continu a base de poliestirè extrudit de 5 cm                 
d'espessor i una conductivitat tèrmica de 0,034 W/mK per tal de aconseguir la transmitància              
tèrmica màxima descrita pel CTE. Per tant, s'aixecarà el paviment existent per a la seva               
col·locació.  
 

 
Imatge   97.   Composició   de   la   partició   horitzontal   en   contacte   amb   un   espai   NH.   Font:   programa   CE3X. 
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TANCAMENTS U   inicial U   màx U   lím U   final 

PARTICIÓ   HORITZ.   INF. 2,17   W/m²K 1,35   W/m²K  0,90   W/m²K 

 
Taula 46. Valor de la demanda energètica de la partició horitzontal inferior respecte al valor màxim i al valor de                    
l'edifici   de   referència.   Font:   programa   CE3X   i   CTE. 
 

6.3.1.5. ADDICCIÓ   D'AÏLLAMENT   A   LES   PARTICIONS   VERTICALS 
 
Com a les façanes, les particions verticals que separen la superfície de planta baixa amb el                
garatge no tenen aïllament tèrmic. La seva transmitància tèrmica és de 1,43 W/m²K I 1,29               
W/m²K i, per tant, s'ha de millorar. Es proposa l'addicció d'aquest a base de poliestirè               
expandit per la cara interior de la façana de 8 cm de espessor i una conductivitat tèrmica de                  
0,029   W/mK.  
 

 
 
Imatge   98.   Composició   de   les   particions   verticals.   Font:   programa   CE3X. 
 

TANCAMENTS U   inicial U   màx U   lím U   final 

PARTICIÓ   VERTICAL 1,43   W/m²K 1,20   W/m²K  0,25   W/m²K 

PARTICIÓ   VERTICAL 1,29   W/m²K 1,20   W/m²K  0,25   W/m²K 

 
Taula 47. Valor de la demanda energètica de les particions verticals respecte al valor màxim i al valor de l'edifici                    
de   referència.   Font:   programa   CE3X   i   CTE. 
 
 

6.3.1.6. SUBSTITUCIÓ   DELS   VIDRES 
 
Els buits de l'edificació estan formats per marcs de fusta (transmitància tèrmica de 2,2              
W/m²K) i vidres simples (transmitància tèrmica de 5,7 W/m²K). Es proposa la intervenció             
tant en els vidres com en els marcs ja que encara que la transmitància tèrmica tant dels                 
marcs de fusta com dels marcs de PVC és la mateixa de 2,2 W/m²K, es considera la                 
substitució completa de la fusteria interior. Els marcs seran de fusta de Iroko i d'aquesta               
manera es mantendrà la característica estètica tan rural d'aquest material. S'implanten           
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vidres dobles aïllants 4-16-4 (vidre aïllant + vidre de baixa emissivitat) amb una             
transmitància   tèrmica   de   2,7   W/m²K. 
 

TANCAMENTS U   inicial U   màx U   lím U   final 

BUITS 5,7   W/m²K 3,10   W/m²K 3,40   -   4,40   W/m²K 2,70   W/m²K 

 
Taula 48. Valor de la demanda energètica dels buits respecte al valor màxim i al valor de l'edifici de referència.                    
Font:   programa   CE3X   i   CTE. 
 
Una vegada introduïdes totes les millores referents a l'envolupant tèrmica es pot observar             
una millora notable en la demanda i les emissions de calefacció i refrigeració, del 25% i 57%                 
respectivament. La implantació d'aïllament en tots els tancaments i la substitució dels vidres             
en la totalitat de l'edificació fan que la qualificació energètica pugi un nivell. Això és degut a                 
que s'ha partit de una base en que cap dels tancaments tenen aïllant tèrmic, ja què es tracta                  
de una edificació tan antiga, i aquest és un fonament bàsic per a disminuir l'energia               
necessària per a calefactar l'edifici i mantenir-lo en la temperatura ideal, de la mateixa              
manera que ho són els vidres de les finestres els quals són senzills, poc estancs i marcs de                  
fusta   sense   ruptura   de   pont   tèrmic.  
 

 
 
Imatge   99.   Qualificació   energètica   inicial.   Font:   programa   CE3X. 
 

 
Imatge 100. Qualificació energètica implantant les millores referents a l'envolupant tèrmica. Font: programa             
CE3X. 
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6.3.2. PROPOSTA DE INTERVENCIÓ PER A LA MILLORA DE LES         
INSTAL·LACIONS 

 
En aquest apartat s'estudien les diferents mesures de millora que es poden adoptar per tal               
de fer la millor proposta d'eficiència energètica referent a les instal·lacions. Aquestes            
possibles solucions s'estudiaran juntament amb les solucions aportades referents a          
l'envolupant   tèrmica   de   l'edifici.  
 
En l'estat actual de l'edificació només hi ha una instal·lació de ACS mitjançant una caldera               
d'efecte joule en el què el combustible és l'electricitat. En aquest equip de instal·lació es               
troben 3 calderes amb acumulació de 100 litres cada un i amb un aïllament de espuma de                 
poliuretà de 25 mm. No hi ha equips per a la generació de calefacció ni de refrigeració, ni                  
tampoc   equip   per   a   contribucions   energètiques. 
 
Es descriuran les possibles diferents mesures de millora per tal de fer un estudi d'elles i                
comparar-les i, d'aquesta manera decidir quina és la millor solució a adoptar. Les mesures              
de   millora   que   s'estudien   són: 
 

- Instal·lació de ACS caldera efecte joule amb combustible electricitat + implantació de            
un   equip   de   contribució   energètica   solar   del   55%   per   a   ACS 

- Instal·lació de ACS caldera efecte joule amb combustible electricitat + implantació de            
un equip de calefacció efecte joule amb combustible electricitat + un equip de             
contribució   energètica   solar   del   55%   per   a   ACS 

- Instal·lació de ACS caldera efecte joule amb combustible electricitat + implantació de            
un equip de calefacció caldera estàndard amb combustible biomassa + un equip de             
contribució   energètica   solar   del   55%   per   a   ACS 

- Implantació de un equip de ACS i calefacció caldera estàndard amb combustible            
biomassa   +   un   equip   de   contribució   energètica   solar   del   55%   per   a   ACS 

- Implantació de un equip de ACS i calefacció bomba de calor amb combustible             
electricitat   +   un   equip   de   contribució   energètica   solar   del   55%   per   a   ACS 

- Instal·lació de ACS caldera efecte joule amb combustible electricitat + implantació de            
un equip de calefacció bomba de calor amb combustible electricitat + un equip de              
contribució   energètica   solar   del   55%   per   a   ACS 

- Instal·lació de ACS caldera efecte joule amb combustible electricitat + implantació de            
un equip de calefacció caldera estàndard amb combustible GLP + un equip de             
contribució   energètica   solar   del   55%   per   a   ACS 

- Instal·lació de ACS caldera efecte joule amb combustible electricitat + implantació de            
un equip de calefacció caldera condensació amb combustible gasoil + un equip de             
contribució   energètica   solar   del   55%   per   a   ACS  
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6.3.2.1. ACS CALDERA EFECTE JOULE (ELECTRICITAT) + 55%       
SOLAR   PER   A   ACS 

 
La primera mesura de millora de les instal·lacions es incorporar un equip de contribució              
energètica a l'equip de ACS per electricitat (1 dipòsit amb acumulació de 300 litres), ja que                
com s'ha mencionat anteriorment el DB HE4 exigeix que als edificis existents en què es               
reformi íntegrament l'edifici en si o la instal·lació tèrmica, o en què es produeixi un canvi d'ús                 
característic d'aquest, en què hi hagi una demanda d'aigua calenta sanitària (ACS) superior             
a 50 litres/dia serà obligatori. En un principi, la obligació d'aquesta contribució solar mínima              
per a ACS és del 50%, dada que, en el present projecte, es projectarà per al 55% després                  
dels càlculs anteriorment fets . Aquesta mesura estarà present en totes les possibles            9

opcions   de   mesures   de   millora   descrites   a   continuació. 
 

 
Imatge 101. Qualificació energètica implantant les millores referents a l'envolupant tèrmica + ACS caldera efecte               
joule   i   55%   solar   per   a   ACS.   Font:   programa   CE3X. 
 

6.3.2.2. ACS I CALEFACCIÓ CALDERA EFECTE JOULE      
(ELECTRICITAT)   +   55%   SOLAR   PER   A   ACS 

 
Per la zona geogràfica en què es troba (Valldemossa és el poble més elevat de la illa de                  
Mallorca i, per tant, el que està exposat al clima més extrem) és considera de vital                
importància incorporar un sistema de calefacció. Per una altra banda, el sistema de             
refrigeració no es considera útil ja que de per si, la qualificació energètica de l'edificació de                
la demanda de refrigeració és D (14,1 kWh/m²any) i modificant l'envolupant tèrmica dels             
tancaments,   la   qualificació   energètica   és   B   (6,1   kWh/m²any). 
 
S'estudia la incorporació de un sistema de calefacció mitjançant una caldera efecte joule (1              
dipòsit amb acumulació de 300 litres) per a provar si amb la mateixa caldera per a la                 
instal·lació   de   ACS   juntament   amb   la   instal·lació   de   calefacció   seria   viable.  
 

 
Imatge 102. Qualificació energètica implantant les millores referents a l'envolupant tèrmica + ACS i calefacció               
caldera   efecte   joule   i   55%   solar   per   a   ACS.   Font:   programa   CE3X. 
 

9    Veure   l'apartat   referent   a   HE4   Contribució   solar   mínima   de   ACS:   Dimensionat   de   la   instal·lació.  
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El resultat és pitjor que l'actual a l'edificació ja que les emissions de calefacció es disparen i                 
arriba   a   una   qualificació   G.  
 

6.3.2.3. ACS CALDERA EFECTE JOULE (ELECTRICITAT) +      
CALEFACCIÓ CALDERA ESTÀNDARD (BIOMASSA) + 55%      
SOLAR   PER   A   ACS 

 
La tercera mesura de millora és la incorporació de un sistema de calefacció mitjançant una               
caldera estàndard amb combustible biomassa densificada (pèl·lets) de potència nominal 45           
kW   i   un   rendiment   de   combustió   del   94%.  
 

 
Imatge 103. Qualificació energètica implantant les millores referents a l'envolupant tèrmica + ACS caldera efecte               
joule,   calefacció   caldera   biomassa   i   55%   solar   per   a   ACS.   Font:   programa   CE3X. 
 
Amb aquesta mesura es milloren les emissions de calefacció passen de una qualificació E a               
una   qualificació   A   i   les   emissions   de   ACS   què   passen   a   una   qualificació   F.  
 

6.3.2.4. ACS I CALEFACCIÓ CALDERA ESTÀNDARD (BIOMASSA) +       
55%   SOLAR   PER   A   ACS 

 
Un cop estudiat el cas anterior amb la incorporació del sistema de biomassa per a               
calefacció, en aquest cas s'estudia la implantació del mateix sistema tant per a la calefacció               
com per a la instal·lació de ACS amb una caldera de potència nominal 45 kW i un rendiment                  
de   combustió   del   94%   (1   dipòsit   amb   acumulació   de   1000   litres).  
 

 
Imatge 104. Qualificació energètica implantant les millores referents a l'envolupant tèrmica + ACS i calefacció               
caldera   biomassa   i   55%   solar   per   a   ACS.   Font:   programa   CE3X. 
 
Els resultats encara estan més millorats que amb l'anterior mesura, ja que es milloren les               
emissions de calefacció que passen de una qualificació E a una qualificació A i també es                
milloren   les   emissions   de   ACS   que   passen   de   una   qualificació   G   a   una   qualificació   A.  
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6.3.2.5. ACS I CALEFACCIÓ BOMBA DE CALOR (ELECTRICITAT) +        
55%   SOLAR   PER   A   ACS 

 
En aquest cas, s'estudia la substitució de l'equip de ACS mitjançant una caldera efecte joule               
per un equip de ACS i calefacció mitjançant una bomba de calor amb combustible              
electricitat   (1   dipòsit   amb   acumulació   de   300   litres).  
 
Hi ha que tenir en compte que en cap cas s'ha estudiat una millora amb combustible gas                 
natural   ja   que   es   sap   que   l'edificació   no   té   una   preinstal·lació   per   a   aquest   combustible. 
 

 
Imatge 105. Qualificació energètica implantant les millores referents a l'envolupant tèrmica + ACS i calefacció               
bomba   de   calor   i   55%   solar   per   a   ACS.   Font:   programa   CE3X. 
 
Amb aquesta mesura s'empitjora les emissions de calefacció i, per tant, la qualificació global              
empitjora,   encara   que   es   manté   en   la   lletra   E.  
 

6.3.2.6. ACS CALDERA EFECTE JOULE (ELECTRICITAT) +      
CALEFACCIÓ BOMBA DE CALOR (ELECTRICITAT) + 55%       
SOLAR   PER   A   ACS 

 
Molt semblant al cas anterior, s'estudia la implantació de una bomba de calor per al sistema                
de calefacció deixant l'equip de ACS igual amb caldera efecte joule (1 dipòsit amb              
acumulació   de   300   litres). 
 

 
Imatge 106. Qualificació energètica implantant les millores referents a l'envolupant tèrmica + ACS caldera efecte               
joule,   calefacció   bomba   de   calor   i   55%   solar   per   a   ACS.   Font:   programa   CE3X. 
 
Les emissions de calefacció empitjoren com en el cas anterior i es queden en la qualificació                
global   E.  
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6.3.2.7. ACS CALDERA EFECTE JOULE (ELECTRICITAT) +      
CALEFACCIÓ CALDERA ESTÀNDARD (GLP) + 55% SOLAR       
PER   A   ACS 

 
En aquesta mesura s'estudia la incorporació de un sistema de calefacció amb caldera             
estàndard de potència nominal 45 kW, rendiment de combustió del 90% i combustible gas              
liquat del petroli (GLP). El sistema de ACS es manté amb la caldera efecte joule (1 dipòsit                 
amb   acumulació   de   300   litres).  
 

 
Imatge 107. Qualificació energètica implantant les millores referents a l'envolupant tèrmica + ACS caldera efecte               
joule,   calefacció   caldera   GLP   i   55%   solar   per   a   ACS.   Font:   programa   CE3X. 
 
Es redueixen tímidament les emissions de calefacció que continuen amb la qualificació E i              
les   emissions   globals   es   veuen   també   reduïdes. 
 

6.3.2.8. ACS CALDERA EFECTE JOULE (ELECTRICITAT) +      
CALEFACCIÓ CALDERA CONDENSACIÓ (GASOIL) + 55%      
SOLAR   PER   A   ACS 

 
Per últim, es considera incorporar una caldera de condensació i combustible gasoil per al              
sistema de calefacció de l'edificació de potència nominal 45 kW i rendiment de combustió              
del 90%, continuant amb el sistema de ACS mitjançant una caldera estàndard d'efecte joule              
(1   dipòsit   amb   acumulació   de   300   litres).  
 

 
Imatge 108. Qualificació energètica implantant les millores referents a l'envolupant tèrmica + ACS caldera efecte               
joule,   calefacció   caldera   condensació   gasoil   i   55%   solar   per   a   ACS.   Font:   programa   CE3X. 
 
Molt semblant al cas anterior en termes de qualificació energètica global ja que es manté en                
la   lletra   E. 
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Taula   49.   Comparació   dels   diferents   conjunts   de   millora.   Font:   programa   CE3X. 
 

6.3.2.9. SOLUCIÓ   ADOPTADA 
 
Una vegada estudiades les vuit propostes de millora en referència a les instal·lacions i tenint               
en compte la qualificació energètica resultant de cada una d'elles es proposa la solució              
adoptada. Aquest estudi es basa en què la majoria de les propostes no milloren la               
qualificació resultant de l'edificació (en les propostes nº 1, 5, 6, 7 i 8 es manté la qualificació                  
lletra   E,   mentre   que   en   la   proposta   nº   2   s'arriba   a   una   lletra   G).  
 
Les úniques propostes que milloren la qualificació i, per tant, les demandes i emissions tant               
de ACS com de calefacció, són les propostes nº 3 i 4, pujant de qualificació energètica a                 
lletra B i lletra A respectivament. Encara que la millora nº 3 es considera acceptable i                
compleix amb el Codi Tècnic HE0 per a ampliacions d'edificis existents ; per al present              10

projecte s'adoptarà la solució nº 4: instal·lació d'ACS i calefacció mitjançant una            
caldera estàndard amb combustible biomassa més una contribució solar del 55% per            
a   ACS ,   ja   que   s'obté   la   millor   qualificació   amb   una   A.  
 
Es fa un estalvi de entre el 25% i el 98,8% en les demandes i emissions de calefacció,                  
refrigeració i ACS. La demanda de calefacció resultant continua en una qualificació baixa,             
lletra F, mentre que les altres passen a les lletres A i B ja que, encara que s'aporti un                   
sistema de calefacció a la vivenda què no hi havia i es doti d'aïllaments en tots els seus                  
tancaments i finestres, es tracta de una edificació construïda amb materials d'època que             
s'han intentat conservar dins tot el canvi que ha aportat la rehabilitació. Per tant, la demanda                
en calefacció millora dins l'àmbit en què ho pot fer. En conclusió, encara que es trobi la lletra                  
E en la demanda de calefacció i les lletres A i B en la resta, les emissions globals de                   
l'edificació   ascendeixen   fins   la   lletra   A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10    "La   qualificació   energètica   per   a   l'indicador   consum   energètic   d'energia   primària   no   renovable   de   l'edifici   o   la 
part   ampliada,   si   escau,   ha   de   ser   d'una   eficiència   igual   o   superior   a   la   classe   B,   segons   el   procediment   bàsic   per 
a   la   certificació   de   l'eficiència   energètica   dels   edificis   aprovat   mitjançant   el   Reial   Decret   235/2013,   de   5   d'abril". 
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COMPARATIVA  EDIFICI   EXISTENT EDIFICI   AMB   MILLORES 

Consum d'energia primària no    
renovable  

245,9   kWh/m²any 
Lletra   E 

19,9   kWh/m²any 
Lletra   A 

Emissions   de   diòxid   de   carbó 59,4   kgCO2/m²any 
Lletra   E 

5,1   kgCO2/m²any 
Lletra   A 

Demanda   de   calefacció 134,8   kWh/m²any 
Lletra   G 

99,2      kWh/m²any 
Lletra   F 

Demanda   de   refrigeració 14,1   kWh/m²any 
Lletra   C 

5,9   kWh/m²any 
Lletra   B 

 
Taula   50.   Comparativa   CE3X   de   l'edifici   existent   i   l'edifici   amb   les   millores   introduïdes.   Font:   programa   CE3X. 
 

 
Imatge   109.   Resultats   del   CE3X   de   la   millora   adoptada.   Font:   programa   CE3X. 
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6.4. PROPOSTA   CONSTRUCTIVA 
 
Per a dur a terme la nova proposta de intervenció es seguiran els punts descrits a                
continuació. 
 

6.4.1. TREBALLS   PREVIS 
 
Abans de iniciar la reforma que es portarà a terme, es buidaran tots els espais i es retiraran                  
tots els elements (mobiliari, sanitaris…) que calguin per a netejar l'espai i poder començar              
l'execució   de   l'obra.  
 
Es preveu una zona d'aplec a la mateixa parcel·la, fora de l'edificació així com una zona pel                 
personal   (vestuari,   bany,   zona   de   menjar).  
 
En quant a instal·lacions, es precisarà de generador per a la producció d'energia elèctrica,              
encara que no serà necessari un sistema d'abastiment d'aigua auxiliar ja que si es talla el                
subministrament d'aigua en l'interior de la vivenda, es disposa de subministrament a            
l'exterior.  
 

6.4.2. DESMUNTATGES   I   ENDERROC 
 
L'ordre de l'enderroc es realitzarà de manera inversa a la seva construcció. El procés a               
seguir serà des de la retirada dels elements de fusteria i de banys i cuines, per la retirada de                   
les   instal·lacions   fins   a   l'estructura   que   es   farà   sempre   de   dalt   cap   abaix. 
 

- Desmuntatge   de   portes   i   finestres 
 
Desmuntatge de la fusteria existent: aixecat de fusta de porta d'entrada, fulles de portes              
interiors, finestres, persianes, marcs, precèrcols, tapajuntes i ferramenta de tancament i de            
penjada. Desmuntatge de forma manual sense deteriorar el parament on estan ubicats els             
elements. Càrrega de residus al camió o contenidor per a la seva gestió excepte la fusteria                
exterior   què   serà   tractada   per   a   la   seva   posterior   reutilització. 
 

- Arrencada   dels   elements   de   banys   i   cuines 
 
Tallament del subministrament d'aigua. Desmuntatge dels elements de cuines i banys es            
farà de forma manual i apilament al lloc convenient per a tenir-lo en compte per a la gestió                  
de   residus.  
 

- Retirada   de   les   instal·lacions 
 
Retirada tot tipus d'elements de la instal·lació d'aigua existent, la instal·lació d'evacuació            
d'aigües,   les   residuals   i   inclús   les   pluvials,   i   la   instal·lació   d'electricitat. 
 

- Retirada   de   les   teules   de   la   coberta   inclinada 
 
Es retiraran les teules de la coberta inclinada de manera inversa a la seva col·locació,               
començant   pel   carener,   per   a   l'addició   d'aïllament   i   impermeabilització   per   l'exterior. 
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- Enderroc   del   fals   sostre   existent 
 
Demolició dels elements que conformen el fals sostre i posterior fragmentació dels            
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat d'enderrocs. Càrrega d'enderrocs          
sobre   camió   o   contenidor. 
 

- Elements   verticals   no   estructurals   (envans) 
 
Demolició manual de la fàbrica i els seus revestiments donats els canvis de distribució per al                
nou ús d’acord a la proposta plantejada. Primer s’enderrocaran els envans de la planta              
segona, seguidament els de la primera i en últim lloc els de la planta primera. Els envans                 
s'enderrocaran de dalt cap abaix. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.           
Retirada   i   arreplegat   d'enderrocs.   Càrrega   d'enderrocs   sobre   camió   o   contenidor. 
 

- Arrencada   del   paviment   i   repic   dels   revestiments 
 
Repic de tots els revestiments dels murs i envans fins arribar a la seva base i aixecament                 
del paviment, rodapeus i alicatats actuals mitjançant medis manuals. Retirada i arreplegat            
d'enderrocs.   Càrrega   d'enderrocs   sobre   camió   o   contenidor. 
 

- Enderroc   dels   forjats   de   planta   baixa 
 
Enderroc a la planta baixa dels successius forjats a diferents altures de planta mitjançant              
medis manuals. El procediment a seguir serà desmuntant primer l'entrebigat i després            
anul·lant els suports de les biguetes, prèviament sustentades, fent un tall a cada costat              
d'aquestes paral·lel als murs de càrrega. S'enderrocaran primer els forjats superiors de la             
planta baixa i després els inferiors. Retirada i arreplegat d'enderrocs. Càrrega d'enderrocs            
sobre   camió   o   contenidor. 
 

- Enderroc   de   la   solera   i   les   escales   de   planta   baixa 
 
Enderroc a la planta baixa de la solera de la sala d'estar i passadissos fins a la cuina                  
incloses les escales d'accés a aquestes zones de la planta baixa. Aquest procediment es              
realitzarà mitjançant un compressor i es durà a terme per tal de unificar la planta baixa en                 
un sol forjat de sòl a cota +0,00. Per a dur a terme aquest procés, s'excavarà fins al voltant                   
de -0,40 m i es realitzarà una solera de formigó de 15 cm d'espessor més una capa de                  
grava d'uns altres 15 cm d'espessor . En les zones on el forjat de sòl eliminat estigués a                 11

una   cota   major   a   -0,40   m   es   realitzarà   un   farcit   manual   de   terres.  
 

- Realització   d'obertures   per   a   portes   en   els   envans 
 
Replanteig del l’obertura en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició manual              
de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.             
Retirada   i   arreplegat   de   enderrocs.   Càrrega   d'enderrocs   sobre   camió   o   contenidor. 
 
 
 
 
 

11   Veure   l'apartat   següent   "Fonamentació". 
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- Realització   d'obertures   per   a   portes   i   finestres   en   els   murs   de   càrrega 
 
El major inconvenient és que rep les càrregues dels pisos superiors, i l'avantatge de donar               
suport directament sobre els fonaments, la qual cosa evita que el mur sigui afectat per               
sobrepressions.  
 
Replanteig de l'obertura a realitzar. Apuntalar el forjat i apuntalar el mur practicant forats              
arran del sostre cada 40 cm. Es comprovarà mitjançant els càlculs pertinents que els              
elements constructius que hagin de rebre les càrregues que transmetin els estintolaments            
seran capaços de resistir-les. Posar passadors (perfils HEB) perpendiculars al mur què            
sobresurtin d'aquest i realitzar dos forats a cada costat del buit a crear i col·locar dos perfils                 
HEB més. Finalment, col·locar dues bigues metàl·liques (perfils IPN) a cada costat del mur              
encaixades entre els perfils metàl·lics superior i inferior. Una vegada apuntalat, es realitza             
l'obertura superior i es col·loca el llindar format per peces ceràmiques de fàbrica de maó               
foradat doble de 24x12x9 cm agafat amb morter, armades i prolongades fins els suports, i               
finalment, es realitza l'obertura total de dimensions majors a les del buit definitiu, retirant el               
material que conforma el mur i col·locant els brancals del mateix material. L'acabament dels              
llindars i els brancals serà de peces de pedra de marès de Santanyí de 25 cm d'amplada i                  
20 cm d'espessor. Es conservarà l'estintolament dels buits mentre s'efectua la consolidació            
definitiva de l'element. Aquest tipus d'intervencions poden ocasionar l'aparició de fissures al            
pis superior per una excessiva fletxa de la nova biga col·locada, i en l'inferior per la                
transmissió puntual de càrregues sota els pilars metàl·lics. Aquestes fissures, si ho hem fet              
tot correctament, no haurien d'anar a més, i amb repassar els revestiments hauria de ser               
suficient   per   a   solucionar-les. 
 

- Construcció   de   les   escales   accés   a   la   part   exterior 
 
Es construiran dues escales a la planta baixa que donen accés a la part exterior de la                 
parcel·la. Aquestes seran de formigó armat HA 25/P/20/IIa amb una armadura inferior d'acer             
B-500   S. 
 

6.4.3. FONAMENTACIÓ 
 
No es realitzarà cap modificació a la fonamentació existent de l’edificació i d'aquesta             
manera   s'evitaran   situacions   de   risc   per   a   l’estructura.  
 
A la planta baixa es construirà una solera de formigó de 15 cm d’espessor amb formigó                
HA-25/P/20/IIa i malla electrosoldada d’acer tipus B-500 de 20 x 20 cm i 6 mm de diàmetre,                 
amb una capa de grava de 15 cm d'espessor, aïllament tèrmic continu a base de poliestirè                
extrudit d'alta resistència de 5 cm d'espessor i una conductivitat tèrmica de 0,039 W/mK i               
una làmina impermeabilitzant. Així com es menciona a la  secció HS1 Protecció en front a la                
humitat es disposarà d'una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situat sota el sòl.                 
D’aquesta   manera   s'evitaran   els   problemes   d’humitats   a   la   planta   baixa.  
 
Es   seguirà   el   següent   procés   de   construcció: 
 

- Aixecament del paviment existent i la base inferior del paviment fins arribar a la              
cimentació 

- Excavació i posterior farcit en qualcunes zones de la planta baixa fins a una              
profunditat   del   voltant   de   40   cm 

- Compactació   del   terreny 
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- Formació   de   la   capa   de   grava   de   15   cm   d'espessor 
- Col·locació de la capa drenant i filtrant per posar una malla geotèxtil i així evitar les                

humitats   del   terreny 
- Formació   de   la   capa   de   morter   o   formigó   de   neteja 
- Col·locació   de   la   capa   antipunxonament   geotèxtil 
- Col·locació   de   la   làmina   impermeabilitzant 
- Col·locació   de   la   capa   separadora   geotèxtil 
- Col·locació de les planxes rígides d’aïllament tèrmic de poliestirè extrudit d'alta           

resistència   de   5   cm   d'espessor 
- Col·locació   de   la   capa   separadora   geotèxtil 
- Formació de la solera de formigó armat de 15 cm d'espessor amb malla             

electrosoldada   d'acer 
- Formació   d’una   capa   de   3   cm   de   morter   anivellant 
- Col·locació   del   paviment 

 

 
Imatge   110.   Solera   sobre   terreny   compactat.   Font:   portal.danosa.com. 

Imatge   111.   Elements   solera   sobre   terreny   compactat.   Font:   portal.danosa.com. 
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6.4.4. TRACTAMENTS 
 
En aquesta part del procés constructiu, es realitzaran tots els tractaments mencionats a             
l'apartat   de   la   proposta   d'intervenció   de   lesions.  
 
Es tractaran les humitats per capil·laritat, per filtració i per condensació, així com la brutícia,               
les   eflorescències,   les   fissures,   els   despreniments,   els   agents   biòtics   i   el   deteriorament .  12

 
6.4.5. ESTRUCTURA 

 
Amb el que fa referència a l'estructura, es conservaran tots els murs de càrrega existents i                
els   forjats   de   les   plantes   ja   que   de   l'actual   estructura   es   certifica   la   seva   solidesa.  
 
En aquest apartat es realitzarà l'addicció de l'aïllament a la coberta inclinada de l'edificació              
així com l'addicció de l'aïllament a les façanes i les particions verticals i la partició horitzontal                
en   contacte   amb   un   espai   no   habitable   inferior. 
 

6.4.5.1. Addicció   d'aïllament   a   la   coberta   inclinada 
 
Per a la realització de l'addicció de l'aïllament a la coberta inclinada es seguirà el següent                
procés   de   construcció: 
 

- Retirada   de   l'actual   tancament   de   la   coberta   formada   per   les   teules   ceràmiques 
- Col·locació   del   suport   de   impermeabilització 
- Col·locació   de   la   emprimació   bituminosa 
- Col·locació   de   la   làmina   impermeabilitzant 
- Col·locació de les planxes rígides d'aïllament tèrmic de poliestirè extrudit d'alta           

resistència   de   8   cm   de   espessor 
- Col·locació   de   les   noves   teules   ceràmiques   amb   morter   de   ciment  

 

 
 
Imatge   112.   Coberta   inclinada   amb   teules.   Font:   portal.danosa.com. 
 

12    Veure   l'apartat   de   Proposta   de   intervenció   de   lesions. 
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Imatge   113.   Descripció   elements   que   formen   la   coberta   inclinada   amb   teules.   Font:   portal.danosa.com. 
 

6.4.5.2. Addicció   d'aïllament   a   les   façanes   i   a   les   particions   verticals 
 
Per a la realització de l'addicció de l'aïllament tèrmic a les façanes es seguirà el següent                
procés   de   construcció: 
 

- Col·locació de les planxes rígides d'aïllament tèrmic de poliestirè expandit de 8 cm             
d'espessor 

- Col·locació   de   les   plaques   de   guix   laminat 
 

6.4.5.3. Addicció d'aïllament a la partició horitzontal en contacte amb         
un   espai   no   habitable   inferior 

 

 
 
Imatge   114.   Sòl   flotant   bàsic   termo   acústic.   Font:   portal.danosa.com. 
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Imatge   115.   Elements   sòl   flotant   bàsic   termo   acústic.   Font:   portal.danosa.com. 
 
Per a l'addició de l'aïllament tèrmic a la partició horitzontal es seguirà el següent procés de                
construcció: 
 

- Aixecament   del   paviment   existent   i   la   base   inferior   del   paviment 
- Col·locació de les planxes rígides d'aïllament tèrmic de poliestirè extrudit d'alta           

resistència   de   5   cm   d'espessor 
- Col·locació   de   la   làmina   de   polietilè  
- Formació   de   la   capa   de   morter 
- Col·locació   del   nou   paviment 

 
6.4.6. DIVISIONS   INTERIORS 

 
Les divisions interiors es realitzaran amb fàbrica de maó foradat doble de 24x12x9 cm              
agafat   amb   morter. 
 

6.4.7. INSTAL·LACIONS 
 
S'ha   optat   per   substituir   tots   els   elements   de   les   instal·lacions   i   tornar   a   realitzar-les. 
 

- Fontaneria 
 
Es disposa d’una xarxa de subministrament d’aigua municipal que arriba paral·lelament a la             
xarxa de sanejament. Els punts de consum es troben a la façana principal de l’edificació.               
Degut a la nova distribució s’ha hagut de realitzar el disseny de la nova instal·lació. Dins de                 
l’edifici les canalitzacions es distribuiran sempre que es pugi pel fals sostre i encastades als               
envans i murs en aquells llocs no hi hagi fals sostre o on la instal·lació quedi amagada pels                  
mobles . 13

 
L’aigua calenta sanitària provindrà de la caldera de biomassa situada al garatge G1 de la               
planta baixa i es distribuirà mitjançant canalitzacions de coure protegides amb aïllament fins             
arribar   als   banys   i   la   cuina. 
 

13   En   la   Secció   HS4   de   subministrament   d'aigua   es   troben   els   diàmetres   de   la   instal·lació. 
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- Sanejament 
 
La xarxa general de sanejament és separativa, diferenciant així les aigües residuals de les              
pluvials. La instal·lació de sanejament consta d’arquetes a peu de baixant i d'arquetes de              
pas en la trobada dels diferents col·lectors de tipus PVC . Es realitzaran baixants generals              14

amb   sortida   fins   a   la   coberta   per   millorar   la   ventilació   i   evitar   mals   olors.  
 

- Electricitat 
 
El CPM (quadre de comandament i protecció) anirà col·locat just a l’entrada, a planta baixa,               
juntament amb el comptador. A causa que la instal·lació d'electricitat és molt antiga i, per               
tant, no compleix amb els mínims exigits, s'’augmentaran i es reubicaran els punts de llum i                
endolls   segons   els   plànols   d’estat   reformat   -   electricitat. 
 
La distribució de la instal·lació d'electricitat es farà mitjançant el fals sostre, sempre que              
sigui possible i sinó, es realitzaran regates en les parets divisòries. La distribució del cablejat               
es   realitzarà   amb   tubs   de   polietilè   corrugat. 
 

- Climatització 
 
La instal·lació de climatització estarà formada per la caldera biomassa situada al garatge G1              
de la planta baixa, per radiadors ceràmics de la marca HAVERLAND els quals aniran              
penjats a la paret de cada estança de la vivenda i un termòstat per planta amb el qual es                   
podrà   regular   la   temperatura   de   les   habitacions   i   espais   comuns.  
 
Es realitzarà un càlcul de predimensionat del nombre d’elements i radiadors a col·locar per              
calefactar   cada   estança,   en   funció   de   la   superfície   útil   d’aquestes . 15

 
- Ventilació 

 
L’estat actual de l’edificació disposa de tres conductes per a l’extracció de fums (a cada una                
de les cuines). Aquesta instal·lació es retirarà i es crearan nous tirs. Es disposarà de dos                
conductes d'extracció per els banys de la vivenda i la cuina, més un conducte addicional               
d'extracció de fums per a la cuina i dos conductes per a l’evacuació de fums de la caldera i                   
l’altre per a la ventilació del dipòsit de biomassa. Aquesta instal·lació transcorrerà pels forats              
de   ventilació,   fins   a   les   noves   obertures   a   la   coberta.  
 
Un dels conductes d'extracció, el qual servirà pels banys de les dues plantes pis i la cuina,                 
s'ubicarà al mateix emplaçament on es situen les canonades d'aigua freda i aigua calenta              
sanitària. L'altre conducte d'extracció què servirà pel bany de la planta baixa, es situarà al               
buit entre el bany i la bugaderia (abans dedicat a l'emplaçament de la caldera). El conducte                
d'extracció addicional de la cuina es situarà al mateix emplaçament que el primer conducte              
esmentat i els dos conductes per a la instal·lació de la caldera de biomassa es situaran al                 
garatge   G1   fins   a   la   coberta .  16

 
 

14   En   la   Secció   HS4   de   Subministrament   d'aigua   i   els   plànols   de   l'estat   reformat   -   sanejament   es   troben   els 
diàmetres   de   la   instal·lació. 
15   Veure   l'annex   Dimensionat   de   la   instal·lació   de   calefacció   i   ACS. 
16   Veure   la   Secció   HS3   de   Qualitat   de   l'aire   interior. 
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6.4.8. FUSTERIA 
 
La fusteria exterior, és a dir, les persianes i els porticons es desmuntaran i es restauraran.                
La porta d'entrada així com les portes que donen accés al jardí i la terrassa es substituiran.                 
També, es substituirà la totalitat de la fusteria interior per marcs de fusta de Iroko i vidres                 
dobles aïllants 4-16-4 mm de gruix (vidre aïllant + vidre de baixa emissivitat) amb una               
transmitància   tèrmica   de   2,7   W/m²K,   millorant   l'aïllament   tèrmic. 
 

6.4.9. PAVIMENTS   I   REVESTIMENTS 
 

- Revestiments   en   els   paraments   verticals   interiors 
 
El revestiment per a la totalitat dels tancaments verticals interiors (façanes) es resoldran             
amb un extradossat de plaques de guix laminat estàndard amb acabat de pintura plàstica              
mat llis de color blanc i plaques de guix laminat resistents a l'aigua amb acabat alicatat en                 
les estances de banys, bugaderia i cuina. La resta de paraments verticals (envans) es              
resoldran   amb   acabat   arrebossat   de   morter   de   calç. 
 
Els revestiments dels banys i bugaderia que es realitzarà mitjançant rajoles de gres             
porcellànic 60x60 amb acabat en mat color gris pres amb ciment cola tipus C2 (doble               
encolat) i rejuntat amb morter de juntes CG2 i el revestiment de la cuina en contacte amb el                  
mobiliari de cuina que es farà mitjançant rajoles de gres imitació "hidràuliques" 60x60 pres              
amb ciment cola tipus C1 i rejuntat amb morter de juntes CG1, damunt paraments verticals               
prèviament   arrebossats   o   damunt   plaques   de   guix   laminat   resistents   a   l'aigua.  
 

- Paviments 
 
Encara que part del paviment de l'edificació compost per rajoles hidràuliques té el seu              
encant, a causa de la nova distribució de l'edificació, s'haurà de retirar el paviment existent i                
colocar-ne de nou. El paviment de les sales d'estar, dormitoris i passadissos serà mitjançant              
paviment continu de micro ciment, reglejat i polit, acabat en color arena o similar mat,               
mentre que el paviment de la cuina serà mitjançant rajoles de gres imitació "hidràuliques"              
60x60 pres amb ciment cola tipus C1 i rejuntat amb morter de juntes CG1 i el paviment dels                  
banys i la bugaderia serà de rajoles de gres porcellànic 60x60 amb acabat en mat color gris                 
pres   amb   ciment   cola   tipus   C2   (doble   encolat)   i   rejuntat   amb   morter   de   juntes   CG2. 
 
El paviment de les escales d'accés a la planta primera, donat que combinen perfectament              
amb el paviment de la resta de la casa, es conservarà i, d'aquesta manera es conservaran                
part de les rajoles hidràuliques de l'edifici. El paviment de les escales d'accés a la planta                
segona es farà mitjançant micro ciment com a la resta de la casa. Es posarà paviment nou                 
damunt el paviment existent dels garatges. Aquest serà de ciment polit amb acabat en mat               
color   gris. 
 

- Fals   sostre 
 
Es realitzarà fals sostre als banys excepte en la planta baixa on les instal·lacions es               
resoldran encastades a les parets tant al bany com a la cuina, ja que es troben les bigues                  
de fusta del forjat vistes i es pretén deixar-les vistes al projecte d'execució. El fals sostre                
serà de una placa de guix laminat hidrofugat de 15 mm de gruix ancorat amb una perfilaria                 
metàl·lica de 40 mm de gruix. La cambra que queda entre el sostre original i la placa de                  
guix,   serà   omplerta   amb   fibra   de   fusta   injectada.  
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7. PRESSUPOST 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL PREVIS                                                                 

1.01         u   Arrencada de lavabo i pica                                      

Arrancada de lavabo i pica, inclòs apilament d'enderrocs a peu d'obra.

7,00 17,92 125,44

1.02         u   Aixecament de banyera i plat de dutxa                           

Aixecament de banyera i plat de dutxa, inclòs apilament d'enderrocs a peu
d'obra.

3,00 53,77 161,31

1.03         u   Arrencada de inodor                                             

Arrencada de inodor, inclòs apilament d'enderrocs a peu d'obra.

4,00 17,92 71,68

1.04         u   Arrencada de cèrcols interiors amb apilament                    

Arrencada de cèrcols interiors amb apilament.

PLANTA BAJA A 5 5,00

PLANTA BAJA B 4 4,00
PLANTA PISO 1 9 9,00

PLANTA PISO 2 8 8,00

26,00 25,99 675,74

1.05         u   Arrencada de cèrcols exteriors amb apilament                    

Arrencada de cèrcols exteriors amb apilament.

PLANTA BAJA A 13 13,00
PLANTA BAJA B 4 4,00

PLANTA PISO 1 10 10,00

PLANTA PISO 2 10 10,00

37,00 25,99 961,63

1.06         m3 Recollida i càrrega d'enderrocs i transport                     

Recollida i càrrega d'enderrocs resultats de la demolició sobre camió 8 m3 i
transport a abocador (no inclou el cost d'abocador).

lavabo i pica 7 0,60 0,40 0,40 0,67

banyera i dutxa 3 1,60 0,70 0,40 1,34

inodor 4 0,70 0,40 0,70 0,78
cèrcols interiors 26 0,90 0,10 2,00 4,68

cèrcols exteriors 37 0,90 0,10 2,00 6,66

14,13 78,72 1.112,31

TOTAL CAPITOL PREVIS.............................................................................................. 3.108,11
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL DEMOLICIÓ                                                                 

2.01         m2 Demolició teules coberta inclinada                              

Demolició de cobierta de teula àrab inclòs apilament d'enderrocs a peu d'o-
bra (sense recuperació).

130,16 9,84 1.280,77

2.02         m2 Demolició paviment rajoles hidràuliques i terratzo              

Demolició de paviment existent, de rajola hidràulica i terratzo, inclòs solerilla
prèvia i apilament d'enderrocs a peu d'obra.

REBEDOR PB 10,47 10,47

SALA D'ESTAR PB 18,77 18,77

DORM 1 PB 12,61 12,61

DORM 2 PB 7,45 7,45
BANY PB 4,7 4,70

DORM 3 PB 9,38 9,38

PASSADIS PB 3,28 3,28

PASSADIS PB 4,83 4,83
DORM 4 PB 11,3 11,30

ASEO PB 2,05 2,05

CUINA PB 15,35 15,35

REBOST PB 2,61 2,61
ESCALA PB 4,24 4,24

ESCALA PP1 6,48 6,48

SALA D'ESTAR PP1 36,07 36,07

BANY PP1 4,85 4,85
DORM 1 PP1 10,75 10,75

DORM 2 PP1 12,5 12,50

CUINA PP1 8,14 8,14

DOR, 3 PP1 15,1 15,10
SALA D'ESTAR PP2 26,1 26,10

DORM 1 PP2 15,69 15,69

CUINA PP2 11,39 11,39

BANY PP2 7,12 7,12
DORM 2 PP2 16,05 16,05

DORM 3 PP2 12,83 12,83

290,11 8,80 2.552,97

2.03         ml  Demolició rodapeu                                               

Demolició de rodapeu inclòs apilament d'enderrocs a peu d'obra.
.

REBEDOR PB 1 1,35 1,35

2 4,44 8,88

SALA D'ESTAR PB 1 3,49 3,49

1 3,01 3,01
1 4,44 4,44

1 4,23 4,23

DORM 1 PB 1 4,31 4,31

1 3,36 3,36
2 2,93 5,86

DORM 2 PB 2 3,24 6,48

1 2,30 2,30

1 1,43 1,43
DORM 3 PB 1 3,36 3,36

1 0,43 0,43

1 2,37 2,37

1 3,09 3,09
1 2,48 2,48

PASSADIS PB 1 1,53 1,53

1 3,35 3,35

ESCALA PB 2 2,62 5,24
1 0,60 0,60

PASSADIS PB 2 3,55 7,10
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

1 2,03 2,03

1 1,08 1,08

DORM 4 PB 1 3,31 3,31
1 0,98 0,98

1 2,37 2,37

1 1,99 1,99

1 2,93 2,93
ESCALA P1 1 1,00 1,00

1 1,28 1,28

1 3,53 3,53

1 2,61 2,61
1 2,00 2,00

SALA D'ESTAR P1 1 3,53 3,53

1 1,54 1,54

1 1,70 1,70
1 1,58 1,58

1 2,60 2,60

1 3,98 3,98

1 1,81 1,81
1 3,51 3,51

1 0,67 0,67

PASSADIS P1 1 0,93 0,93

DORM 1 P1 2 2,60 5,20
2 2,97 5,94

DORM 2 P1 2 2,35 4,70

2 3,06 6,12

1 2,20 2,20
DORM 3 P1 2 2,25 4,50

1 4,30 4,30

1 3,41 3,41

SALA D'ESTAR P2 1 2,35 2,35
1 3,28 3,28

1 3,52 3,52

1 2,87 2,87

1 2,55 2,55
1 4,04 4,04

DORM 1 P2 1 2,66 2,66

1 2,87 2,87

2 1,38 2,76
1 2,00 2,00

PASSADIS P2 2 2,32 4,64

1 1,00 1,00

DORM 2 P2 2 4,27 8,54
2 2,44 4,88

2 0,63 1,26

DORM 3 P2 1 2,84 2,84

2 3,42 6,84
1 2,85 2,85

PASSADIS P2 1 2,08 2,08

225,85 3,89 878,56

2.04         m2 Demolició alicatats                                             

Demolició d'alicatats de gres porcellànic, inclòs material d'unió i apilament
d'enderrocs a peu d'obra.

CUINA PB 1 16,12 2,43 39,17

BANY PB 1 9,38 2,16 20,26

ASEO PB 1 5,86 2,43 14,24

CUINA PP1 1 12,04 3,38 40,70
BANY PP1 1 8,90 2,84 25,28

CUINA PP2 1 13,37 2,42 32,36

BANY PP2 1 12,40 2,42 30,01

REBOST PB 1 6,50 2,43 15,80
REBOST PP2 1 6,13 2,42 14,83
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

232,65 7,03 1.635,53

2.05         m2 Demolició de cel ras amb plaques de guix                        

Demolició cel ras de plaques de guix, inclòs apilament d'enderrocs a peu
d'obra.

BANY PP1 4,85 4,85
BANY PP2 7,12 7,12

11,97 3,58 42,85

2.06         m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç                          

Repicat de revestiment interior de morter de calç i pintura en paraments ver-
ticals de més de 3 metres, amb medis manuals inclòs apilament d'ender-
rocs a peu d'obra.

SALA D'ESTAR PB 1 17,34 3,36 58,26
REBEDOR PB 1 13,59 4,16 56,53

PASSADIS PB 1 9,68 3,16 30,59

DORM 1 PB 1 14,52 3,16 45,88

DORM 2 PB 1 11,12 3,16 35,14
DORM 3 PB 1 12,64 2,36 29,83

PASSADIS PB 1 11,28 2,70 30,46

DORM 4 PB 1 13,55 2,40 32,52

PASSADIS PB 1 5,08 2,03 10,31
SALA D'ESTAR PP1 1 26,06 3,17 82,61

PASSADIS ESCALA PP1 1 14,70 3,17 46,60

DORM 1 PP1 1 13,18 3,17 41,78

DORM 2 PP1 1 15,32 3,17 48,56
DORM 3 PP1 1 15,62 3,17 49,52

SALA D'ESTAR PP2 1 20,67 2,42 50,02

PASSADIS PP2 1 9,72 2,42 23,52

DORM 1 PP2 1 16,24 2,42 39,30
DORM 2 PP2 1 16,92 2,42 40,95

DORM 3 PP2 1 14,34 2,42 34,70

787,08 7,03 5.533,17

2.07         m3 Demolició fàbrica de marès                                      

Demolició amb compressor de fàbrica de marès, espessors entre 10 i 40
cm, inclòs apilament d'enderrocs a peu d'obra.

PB A 2 3,36 0,10 3,16 2,12

1 3,85 0,10 3,16 1,22

1 4,27 0,10 2,36 1,01

1 0,78 0,35 4,16 1,14
1 3,49 0,30 1,80 1,88

1 1,10 0,39 4,16 1,78

1 5,06 0,10 4,16 2,10

PB B 1 1,35 0,10 2,43 0,33
2 1,78 0,10 2,43 0,87

1 1,81 0,10 2,43 0,44

1 3,16 0,10 2,62 0,83

1 4,27 0,10 2,62 1,12
PP1 2 4,27 0,10 3,17 2,71

1 3,62 0,10 3,17 1,15

1 1,91 0,10 3,17 0,61

1 0,78 0,10 3,17 0,25
1 0,85 0,10 3,17 0,27

1 0,49 0,10 3,17 0,16

2 1,00 0,10 3,17 0,63

1 0,78 0,10 3,17 0,25
1 4,53 0,10 3,17 1,44

1 1,78 0,10 2,42 0,43

1 0,53 0,10 2,42 0,13
1 2,59 0,10 2,42 0,63

1 4,27 0,10 2,42 1,03

1 3,91 0,10 2,42 0,95
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

1 0,88 0,10 2,42 0,21

1 0,34 0,30 2,42 0,25

1 1,01 0,10 2,42 0,24
1 3,75 0,10 2,42 0,91

1 3,52 0,10 2,42 0,85

1 1,54 0,10 2,42 0,37

28,31 33,08 936,49

2.08         m3 Demolició fàbrica de marès per a l'obertura de buits            

Demolició manual de fàbrica de marès per a l'obertura de buits, inclòs apila-
ment d'enderrocs a peu d'obra.

PB A 2 1,26 0,53 1,20 1,60

1 0,72 0,53 1,00 0,38

1 1,80 0,53 2,00 1,91
1 1,08 0,53 0,78 0,45

PP1 1 0,26 0,30 2,00 0,16

1 0,23 0,43 2,00 0,20

1 0,26 0,47 2,00 0,24
PP2 1 0,90 0,53 1,60 0,76

5,70 112,73 642,56

2.09         m2 Demolició amb compressor de solera de planta baixa              

Demolició amb compressor de la solera d'espessor entre 20 i 40 i les esca-
les, inclòs apilament d'enderrocs a peu d'obra.

SALA D'ESTAR PB 20,1 0,40 8,04
ESCALES SALA D'ESTAR PB 0,85 0,50 0,80 0,34

ESCALES DORMITORIS PB 1,09 0,50 1,00 0,55

PASSADIS JARDI PB 3,25 0,80 2,60

ESCALES PASSADIS JARDI PB 0,9 0,50 0,80 0,36
PASSADIS CUINA PB 3,31 0,40 1,32

ESCALES PASSADIS CUINA PB 0,33 0,50 2,00 0,40 0,13

13,34 24,11 321,63

2.10         m2 Demolició forjat de fusta                                       

Demolició forjat de vigueta de fusta i revoltó ceràmic inclòs aplicament d'en-
derrocs a peu d'obra.

FORJAT DORM 1 I 2 PB 23,39 0,37 8,65

FORJAT BANY PB 6,62 0,38 2,52

FORJAT DORM 3 PB 9,38 0,40 3,75

14,92 26,73 398,81

2.11         m3 Recollida i càrrega d'enderrocs i transport                     

Recollida i càrrega d'enderrocs resultats de la demolició sobre camió 8 m3 i
transport a abocador (no inclou el cost d'abocador).

TEULES COBERTA INCLINADA 130,16 0,05 6,51

PAVIMENT 290,11 0,02 5,80

RODAPEU 225,85 0,02 0,07 0,32
ALICATATS 232,65 0,02 4,65

CEL RAS 11,97 0,02 0,24

REVESTIMENTS 787,08 0,01 7,87

FÀBRICA MARÈS 28,31 28,31
FÀBRICA MARÈS BUITS 5,7 5,70

SOLERA PB 13,34 0,30 4,00

FORJAT FUSTA 14,92 0,30 4,48

67,88 78,72 5.343,51

TOTAL CAPITOL DEMOLICIÓ........................................................................................ 19.566,85
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL MOV. TERRES                                                                 

3.01         m2 Replanteig d'obra                                               

Replanteig general d'obra.

86,10 2,13 183,39

3.02         m3 Excavació mecànica terreny compacte                             

Excavació mecànica en terreny compacte amb extracció de terres a la vora.

REBEDOR PB 15,19 0,40 6,08

6,08 4,49 27,30

3.03         m2 Farcit manual de graves seleccionades                           

Farcit de graves seleccionades de 30 cm d'espessor en base solera per a
l'execució de drenatges.

BUGADERIA 12,08 0,60 7,25

PASSADIS PB 16 0,60 9,60

CUINA PB 23,19 1,40 32,47

49,32 13,79 680,12

3.05         m3 Càrrega mecànica sobre camió                                    

Càrrega mecànica sobre camió.

EXCAVACIO 6,08 6,08

6,08 1,59 9,67

3.06         m3 Transport de terres                                             

Transport de terres a abocador (3 km màxim), inclòs abocador autoritzat.

6,08 9,86 59,95

TOTAL CAPITOL MOV. TERRES.................................................................................... 960,43
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL FONAMENTACIÓ                                                                 

4.01         m2 Solera HA-25 15 cm espessor malla                               

Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, armat amb malla electrosol-
dada 20x20x6 realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat in situ, vertit des
de formigonera, estès, vibrat manual i curat, inclòs acabat reglat.

SALA D'ESTAR I REBEDOR PB 35,24 35,24
CUINA PB 39,39 39,39

BUGADERIA PB 12,08 12,08

86,71 44,47 3.855,99

4.02         m3 Llosa escala                                                    

Formigó HA-25-P-20-IIa, fabricat in situ, abocament amb cubilote i curat,
amb una quantia de 100 Kg/m3 d'acer B 500-S, montatge i desmontage del
sistema d'encofrat recuperable de fusta, en llosa d'escala (espessor com-
près entre 10 i 15 cm).

ESCALA SALA D'ESTAR 0,5 1,80 0,80 0,72

0,72 576,54 415,11

TOTAL CAPITOL FONAMENTACIÓ................................................................................ 4.271,10
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL COBERTA                                                                 

5.01         m2 Cob.teula arab semiamorterada                                   

Coberta de teula àrab semiamorterada, rebudes amb espuma de poliuretà i
morter ciment portland, inclòs neteja i regat de la superfície, replanteig i
col·locació de les teules, així com carener i canals.

130,16 49,12 6.393,46

TOTAL CAPITOL COBERTA.......................................................................................... 6.393,46
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL FÀBRICA                                                                 

6.01         m2 Fàbrica maó foradat de 12 cm d'espessor                         

Fabrica de maó foradat de 24x12x9 (H-6) pres amb morter de ciment port-
land i arena 1:4, inclòs replanteig, anivellat i aplomat p.p de formació de llin-
dars, humitejat de les peces i neteja, inclòs junta superior de dilatació amb
espuma de poliuretà de 2 cm d'espessor.

PLANTA BAIXA 1 4,27 4,16 17,76
1 1,62 4,16 6,74

1 1,20 4,16 4,99

PLANTA PIS 1 1 4,27 3,17 13,54

1 3,62 3,17 11,48
1 1,22 3,17 3,87

1 1,10 3,17 3,49

1 2,03 3,17 6,44

1 3,28 3,17 10,40
PLANTA PIS 2 1 4,27 2,42 10,33

1 3,51 2,42 8,49

1 1,60 2,42 3,87

1 3,62 2,42 8,76
1 4,53 2,42 10,96

MUR PLANTA PIS 1 2 0,70 3,17 4,44

125,56 35,33 4.436,03

6.02         m2 Trasdossat interior de guix laminat                             

Trasdossat sobre partició interior, realitzat amb plaques de guix laminat es-
tàndard de 10 mm d'espessor, ancorada al parament vertical mitjançant per-
fils tipus Omega 30 mm d'espessor total, separació entre maestres 60 mm,
inclòs p.p. de tornilleria, tratament de juntes i montatge (descomptes 50%
buits > 4-8m2).

PLANTA BAIXA 1 10,63 4,16 44,22

1 4,44 4,16 18,47
1 4,31 4,16 17,93

1 6,88 4,16 28,62

PLANTA PIS 1 1 3,67 3,17 11,63
1 2,37 3,17 7,51

1 3,09 3,17 9,80

1 3,98 3,17 12,62

1 4,32 3,17 13,69
1 10,02 3,17 31,76

1 4,30 3,17 13,63

1 3,52 3,17 11,16

PLANTA PIS 2 1 2,15 2,42 5,20
1 3,51 2,42 8,49

1 3,80 2,42 9,20

1 2,37 2,42 5,74

1 3,09 2,42 7,48
1 4,53 2,42 10,96

1 5,90 2,42 14,28

1 8,45 2,42 20,45

1 4,30 2,42 10,41
1 3,72 2,42 9,00

PORTA ENTRADA -0,5 2,12 2,00 -2,12

320,13 32,14 10.288,98

6.03         m2 Trasdossat interior de guix laminat resistent a l'aigua         

Trasdossat sobre partició interior, realitzat amb plaques de guix laminat re-
sistent a l'aigua de 7,6 cm d'espessor, preparat per alicatar, ancorada al pa-
rament vertical mitjançant perfils tipus Omega 30 mm d'espessor total, se-
paració entre maestres 60 mm, inclòs p.p. de tornilleria, tratament de juntes
i montatge.

PLANTA BAIXA 1 0,43 4,16 1,79

1 2,37 4,16 9,86
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

1 4,89 4,16 20,34

1 2,47 4,16 10,28

1 4,15 4,16 17,26
PLANTA PIS 1 1 3,62 3,17 11,48

1 2,00 3,17 6,34

1 2,88 3,17 9,13

PLANTA PIS 2 1 2,00 2,42 4,84

91,32 41,21 3.763,30

TOTAL CAPITOL FÀBRICA............................................................................................ 18.488,31
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL SANEJAMENT                                                                 

7.01         ml  Col·lector PVC 110 mm                                           

Col·lector, soterrat en terreny, de PVC de 110 mm de diàmetre inclòs p.p de
peces especials.

1 4,98 4,98

1 5,16 5,16
1 3,83 3,83

1 2,24 2,24

1 1,00

17,21 30,83 530,58

7.02         ml  Col·lector PVC 200 mm                                           

Col·lector, soterrat en terreny, de PVC de 200 mm de diàmetre inclòs p.p de
peces especials.

1 1,91 1,91

1 5,13 5,13

7,04 42,05 296,03

7.03         u   Arqueta de registre                                             

Arqueta de registre completa de 30x30x50 cm revocada en el seu interior
amb marc i tapa de formigó per a allotjament de la vàlvula.

5,00 110,76 553,80

7.04         ml  Baixant PVC resid-fecales 110 mm                                

Baixant interior de PVC de 110 mm de diametre, per a la evacuació d'aigues
residuals, inclòs p.p de peces especials.

1 7,74 7,74
2 4,25 8,50

16,24 30,80 500,19

7.05         ml  Baixant PVC pluviales 110 mm                                    

Baixant exterior de PVC de 110 mm de diametre, per a la evacuació d'aigues
pluvials, inclòs p.p de peces especials.

1 10,53 10,53
1 9,84 9,84

1 10,84 10,84

31,21 48,79 1.522,74

7.06         ml  Canaló de PVC de 125 mm de diam                                 

Canaló de PVC de 125 mm de diàmetre inclòs p.p. de peces especials i
col·locació de subjecció.

1 15,61 15,61

1 2,67 2,67

1 8,21 8,21

26,49 36,88 976,95

TOTAL CAPITOL SANEJAMENT.................................................................................... 4.380,29
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL ARREBOSSATS                                                                 

8.01         m2 Arrebossat reglejat en paraments verticals interiors            

Arrebossat reglejat amb morter de ciment portland i arena 1:4 en paraments
verticals interiors, inclòs p.p de formació d'angles rectes.

CUINA 1 2,23 4,16 9,28

BANY PB 1 4,37 4,16 18,18
1 3,09 4,16 12,85

1 2,48 4,16 10,32

BUGADERIA 1 2,47 4,16 10,28

1 1,17 4,16 4,87
BANY P1 1 2,00 3,17 6,34

2 3,62 3,17 22,95

1 2,35 3,17 7,45

1 1,22 3,17 3,87
1 0,53 3,17 1,68

1 2,40 3,17 7,61

BANY P2 2 3,51 2,42 16,99

1 2,00 2,42 4,84
2 3,50 2,42 16,94

2 1,60 2,42 7,74

162,19 18,45 2.992,41

8.02         m2 Arrebossat reglejat i revoc fratassat en paraments verticals int

Arrebossat reglejat i revoc fratassat amb morter de calç i arena 1:4 en para-
ments verticals interiors, inclòs p.p de formació d'angles rectes (descomp-
tes 50% buits > 4-8m2).

CUINA 1 4,79 4,16 19,93

1 2,95 4,16 12,27

2 1,62 4,16 13,48
1 1,32 4,16 5,49

SALA D'ESTAR PB 1 2,23 4,16 9,28

1 1,75 4,16 7,28

1 1,59 4,16 6,61
1 1,50 4,16 6,24

1 1,20 4,16 4,99

1 0,70 4,16 2,91

1 4,15 4,16 17,26
1 4,53 4,16 18,84

GARATGE 1 2 4,73 5,16 48,81

2 3,52 5,16 36,33

GARATGE 2 1 7,30 5,16 37,67
1 7,16 5,16 36,95

1 4,07 5,16 21,00

1 5,26 5,16 27,14

SALA D'ESTAR P1 1 8,11 3,17 25,71
1 4,83 3,17 15,31

1 3,40 3,17 10,78

1 1,91 3,17 6,05

1 1,13 3,17 3,58
DORMITORIS P1 1 3,93 3,17 12,46

1 4,32 3,17 13,69

1 4,30 3,17 13,63

1 5,72 3,17 18,13
1 4,27 3,17 13,54

SALA D'ESTAR P2 1 3,85 2,42 9,32

1 4,53 2,42 10,96

1 2,17 2,42 5,25
1 1,12 2,42 2,71

1 2,76 2,42 6,68

DORMITORIS P2 1 5,90 2,42 14,28

1 4,53 2,42 10,96
1 5,94 2,42 14,37
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

1 4,27 2,42 10,33

1 2,15 2,42 5,20

1 3,51 2,42 8,49
PORTA ENTRADA -0,5 2,12 2,00 -2,12

PORTA GARATGE 1 -0,5 2,32 3,05 -3,54

PORTA GARATGE 2 -0,5 2,32 2,68 -3,11

555,14 22,30 12.379,62

8.03         m2 Cel ras                                                         

Cel ras continu amb plaques de guix laminat hidrofugat per a zones humi-
des, inclòs junta de dilatació perimetral de 1 cm d'espessor i neteja.

BANYS P1 7,26 7,26

9,78 9,78

BANYS P2 7 7,00
5,6 5,60

29,64 22,56 668,68

8.04         ml  Matarrincón amb aresta en rematada                              

Matarrincó amb aresta de rematada en rajoles.

CUINA 1 2,09 2,09

1 4,31 4,31
1 2,23 2,23

BANY PB 1 4,27 4,27

1 0,43 0,43

1 2,37 2,37
1 3,09 3,09

BUGADERIA 2 2,47 4,94

2 4,89 9,78

BANYS P1 2 2,00 4,00
4 3,62 14,48

2 2,88 5,76

BANYS P2 2 3,51 7,02

2 2,00 4,00
2 1,60 3,20

2 3,50 7,00

78,97 7,13 563,06

TOTAL CAPITOL ARREBOSSATS ................................................................................. 16.603,77
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL PAVIMENTS                                                                 

9.01         m2 Paviment gres porcellànic 60x60 cm                              

Paviment de gres porcellànic de 60 x 60 cm amb acabat mat color gris pres
amb ciment cola tipus C2 (doble encolat) i rejuntat amb morter de juntes
CG2, inclòs solerilla prèvia, talls, neteja i junta perimetral de dilatació de po-
liestirè expandit de 1 cm d'espessor.

BANY PB 9,38 9,38
BUGADERIA 12,08 12,08

BANYS P1 7,26 7,26

9,78 9,78

BANYS P2 7 7,00
5,6 5,60

51,10 52,33 2.674,06

9.02         m2 Paviment gres imitació rajoles hidràuliques 60x60 cm            

Paviment de gres imitació rajoles hidràuliques de 60 x 60 cm pres amb ci-
ment cola tipus C1 i rejuntat amb morter de juntes CG1, inclòs solerilla prè-
via, talls, neteja i junta perimetral de dilatació de poliestirè expandit de 1 cm
d'espessor.

CUINA 27,36 27,36

27,36 41,36 1.131,61

9.03         m2 Paviment continu per a interior                                 

Paviment continu per a interiors, de microciment de 4 cm d'espessor, regle-
jat i preparat per a pulit i abrillantat, execució de juntes de retracció i cons-
trucció, inclòs p.p. de junta perimetral de poliestirè expandit, aditius i neteja.

SALA D'ESTAR PB 37,55 37,55

SALA D'ESTAR P1 23,52 23,52

DORMITORIS P1 23,21 23,21

15,85 15,85
15,14 15,14

SALA D'ESTAR P2 33,8 33,80

DORMITORIS P2 23,91 23,91

7,55 7,55
20,5 20,50

201,03 101,35 20.374,39

9.04         m2 Paviment continu de formigó                                     

Paviment continu per a interiors, de formigó HM-25 de 4 cm d'espessor, re-
glejat amb acabat netejat in situ rugós, execució de juntes de retracció i
construcció, inclòs, aditius i neteja.

GARATGE 1 16,65 16,65

GARATGE 2 33,33 33,33

49,98 99,63 4.979,51

9.05         m2 Alicatat gres porcellànic 60x60 cm                              

Alicatat de gres porcellànic de 60x60 cm amb acabat en mat color gris pres
amb morter de ciment cola tipus C2 (doble encolat) i rejuntat amb morter de
juntes CG2, inclòs talls i neteja sobre paraments verticals arrebossats.

BANY PB 1 4,27 2,10 8,97

1 0,43 2,10 0,90

1 2,37 2,10 4,98
1 3,09 2,10 6,49

BUGADERIA 2 2,47 2,10 10,37

2 4,89 2,10 20,54

BANYS P1 2 2,00 2,10 8,40
4 3,62 2,10 30,41

2 2,88 2,10 12,10

BANYS P2 2 3,51 2,10 14,74

2 2,00 2,10 8,40
2 1,60 2,10 6,72

2 3,50 2,10 14,70
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

147,72 47,86 7.069,88

9.06         m2 Alicatat gres imitació rajoles hidràuliques 60x60 cm            

Alicatat de gres imitació rajoles hidràuliques de 60x60 cm pres amb morter
de ciment cola tipus C1 i rejuntat amb morter de juntes CG1, inclòs talls i ne-
teja sobre paraments verticals arrebossats.

CUINA 1 2,09 0,60 1,25
1 4,31 0,60 2,59

1 2,23 0,60 1,34

5,18 38,41 198,96

TOTAL CAPITOL PAVIMENTS....................................................................................... 36.428,41
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL PEDRERA                                                                 

10.01        ml  Escopidor pedra Santanyí 40x5 c/goter.vent                      

Escopidor de pedra de Santanyi de 40 cm d'ample x 5 cm d'espessor amb
goteró, pres amb morter de ciment, inclòs rejuntat amb ciment blanc, neteja i
aplicació de dos mans de imprimació a base de siloxans, en finestres.

CUINA 1 0,72 0,72
2 1,26 2,52

DORMITORI P2 1 0,90 0,90

4,14 49,96 206,83

10.02        ml  Llinda pedra Santanyí                                           

Peces de pedra de Santanyí de 25 cm d'amplada i 20 cm d'espessor, amb
junta de 1 cm, en llindes preses amb morter de ciment color blanc, inclòs re-
juntat amb beurada de ciment blanc, neteja i aplicació a dos mans d'hidrofu-
gant de siloxans.

CUINA 1 1,12 1,12

2 1,66 3,32

DORMITORI P2 1 1,30 1,30
SALA D'ESTAR 1 2,20 2,20

7,94 51,61 409,78

10.03        ml  Brancal pedra Santanyí                                          

Peces de pedra de Santanyí de 25 cm d'amplada i 20 cm d'espessor, amb
junta de 1 cm, en brancals presos amb morter de ciment color blanc, inclòs
rejuntat amb beurada de ciment blanc, neteja i aplicació a dos mans d'hidro-
fugant de siloxans.

CUINA 1 1,66 1,66

2 1,60 3,20

DORMITORI P2 1 2,00 2,00

SALA D'ESTAR 1 2,45 2,45

9,31 51,61 480,49

TOTAL CAPITOL PEDRERA........................................................................................... 1.097,10
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL AÏLLAMENTS                                                                 

11.01        m2 Aïllament tèrmic XPS 5 cm al sòl                                

Aïllament tèrmic al sòl amb planxes rígides de poliestirè extrudit d'alta resis-
tència de 5 cm d'espessor.

SOLERA DE FORMIGÓ 90,36 90,36

PART. HORITZ. NH P1 15,14 15,14

105,50 14,11 1.488,61

11.02        m2 Aïllament tèrmic XPS 8 cm a la coberta                          

Aïllament tèrmic per l'exterior baix teules de coberta inclinada amb planxes
rígides de poliestirè extrudit d'alta resistència de 8 cm d'espessor.

COBERTA 130,16 130,16

130,16 24,73 3.218,86

11.03        m2 Aïllament tèrmic EPS 8 cm a les façanes                         

Aïllament tèrmic en càmara entre fàbriques (fulla exterior de marès/pedra i
fulla interior de trasdossat de plaques de guix) amb planxes de poliestirè ex-
pandit de 8 cm d'espessor.

PLANTA BAIXA 1 10,63 4,16 44,22

1 4,44 4,16 18,47
1 4,31 4,16 17,93

1 6,88 4,16 28,62

PLANTA PIS 1 1 3,67 3,17 11,63

1 2,37 3,17 7,51
1 3,09 3,17 9,80

1 3,98 3,17 12,62

1 4,32 3,17 13,69

1 10,02 3,17 31,76
1 4,30 3,17 13,63

1 3,52 3,17 11,16

PLANTA PIS 2 1 2,15 2,42 5,20

1 3,51 2,42 8,49
1 3,80 2,42 9,20

1 2,37 2,42 5,74

1 3,09 2,42 7,48

1 4,53 2,42 10,96
1 5,90 2,42 14,28

1 8,45 2,42 20,45

1 4,30 2,42 10,41

1 3,72 2,42 9,00
PLANTA BAIXA 1 0,43 4,16 1,79

1 2,37 4,16 9,86

1 4,89 4,16 20,34

1 2,47 4,16 10,28
1 4,15 4,16 17,26

PLANTA PIS 1 1 3,62 3,17 11,48

1 2,00 3,17 6,34

1 2,88 3,17 9,13
PLANTA PIS 2 1 2,00 2,42 4,84

413,57 13,12 5.426,04

11.04        ml  Aïllament tèrmic canonades                                      

Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior de calefacció i ACS,
col·locada superficialment per a la distribució de fluïts calents de
(40ºC-60ºC), format per coquilla de espuma elastomèrica, de 23 mm de dià-
metre interior i 25 mm d'espessor.

6 20,00 120,00

120,00 7,06 847,20

TOTAL CAPITOL AÏLLAMENTS..................................................................................... 10.980,71
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL OBRES VÀRIES                                                                 

12.01        u   Rebut cèrcols en murs >3 m2                                     

Rebut de cèrcols en murs, majors de 3 m2, realitzt amb morter de ciment, in-
clòs obertura i tapament de buits per a la col·locació d'entregues, col·locació
i aplomat del marc, inclòs p.p d'ajustat del fuster.

5,00 98,74 493,70

12.02        u   Rebut cèrcols en murs < 3 m2                                    

Rebut de cèrcols en murs, menors de 3 m2, realitzt amb morter de ciment,
inclòs obertura i tapament de buits per a la col·locació d'entregues, col·loca-
ció i aplomat del marc, inclòs p.p d'ajustat del fuster.

28,00 63,62 1.781,36

12.03        u   Rebut marcs zoq.i norm. <3 m2                                   

Rebut de marcs zoquetes i normales, fins a 3 m2, realitzat amb morter de ci-
ment, inclòs obertura i tapament de buits per a la col·locació d'entregues,
col·locació i aplomat del marc, inclòs p.p d'ajustat del fuster.

12,00 53,20 638,40

12.04        u   Ajuda instal. fontaneria                                        

Ajudes per a instal·lació de fontaneria, sanejament i calefacció, en vivenda
de fins 300 m2, en totes les obres i actuacions necessàries per a deixar les
instal·lacions que contempla el projecte en servei, inclòs regates en parets i
tapat de les mateixes després de la col·locació de canonades, inclòs col·lo-
cació de banyera i plat de dutxa i segellat amb massilla de poliuretà blanc
de sanitaris.

1,00 660,39 660,39

12.05        u   Ajuda instal. electricidad                                      

Ajudes per a instal·lació d'electricitat, en vivenda de fins 300 m2, en totes les
obres i actuacions necessàries per a deixar les instal·lacions que contem-
pla el projecte en servei, inclòs regates en parets i tapat de les mateixes
després de la col·locació de CPM, caixes d'empalme i caixetins per a meca-
nismes.

1,00 808,47 808,47

12.06        u   Rebut de banyera                                                

Rebut de banyera de fundició.

2,00 79,61 159,22

12.07        u   Rebut de plat de dutxa                                          

Rebut de plat de dutxa.

3,00 47,24 141,72

TOTAL CAPITOL OBRES VÀRIES.................................................................................. 4.683,26
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL FUSTERIA                                                                 

13.01        u   Porta entrada 200x212                                           

Porta d'entrada de 200x212 cm, premarc de 10x3.5, marc de 10x4, tapajun-
tes a ambues cares 7x1.2,de fusta massissa de roure, envernissat mat, fer-
ratges cadmiats, pany de seguretat i pom.

1,00 631,32 631,32

13.02        u   Puerta paso lisa 200x110                                        

Porta de pas llisa de 200x110 cm, premarc de 10x3.5, marc de 10x4, tapa-
juntes a ambdues cares 7x1.2, en fusta de pi massissa lacat en blanc, fer-
ratges cadmiats i pany.

12,00 358,01 4.296,12

13.03        m2 Finestra oscil· lobatent                                         

Finestra oscil·lobatient perfil europeu, marc de 9x6.8, barres fulla 7x6.8, ta-
pajuntes sobre una cara 7x1,2, en fusta de Iroko, herratges oscil·lobatents.

PLANTA BAIXA 1 2,30 1,60 3,68
1 0,72 1,26 0,91

2 1,26 1,20 3,02

1 0,87 0,52 0,45

1 0,56 0,92 0,52
1 1,04 1,22 1,27

PLANTA PRIMERA 1 1,00 1,53 1,53

1 0,80 1,03 0,82

PLANTA SEGONA 2 0,90 0,90 1,62
1 1,11 0,90 1,00

1 0,90 1,60 1,44

1 0,90 1,10 0,99

1 0,45 0,64 0,29
1 1,28 1,60 2,05

1 0,78 0,60 0,47

1 0,78 0,80 0,62

1 0,86 1,08 0,93

21,61 373,59 8.073,28

13.04        u   Front armari                                                    

Front d'armari de mesures diverses, marc 10x4, tapajuntes una cara 7x1.2
amb portes llises abatibles.

7,00 552,45 3.867,15

13.05        u   Persiana 2 fulles abatibles                                     

Persiana mallorquina de lames fixes de dues fulles abatibles, de 4 cm de
espesor, en madera de fusta per a pintar, tractada en autoclau, herratges
cadmiats i tancament passador.

4,00 346,86 1.387,44

13.06        u   Balconera vidr. 205x110                                         

Balconera de 205x110 cm, formada per una fulla abatible, marc de 9x6.8,
barres fulla 7x6.8, tapajuntes sobre una cara 7x1,2, en fusta de Iroko, prepa-
rades per a doble vidre, fixació d'herratges batents i nivellat, inclòs petit ma-
terial i ajust final.

1,00 465,01 465,01

13.07        u   Balconera vidr. 205x180                                         

Balconera de 205x180 cm, formada per dues fulles abatibles, marc de 9x6.8,
barres fulla 7x6.8, tapajuntes sobre una cara 7x1,2, en fusta de Iroko, prepa-
rades per a doble vidre, fixació d'herratges batents i nivellat, inclòs petit ma-
terial i ajust final.

1,00 545,45 545,45
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

13.08        u   Balconera vidr. 285x133                                         

Balconera de 285x133 cm, formada per dues fulles abatibles, marc de 9x6.8,
barres fulla 7x6.8, tapajuntes sobre una cara 7x1,2, en fusta de Iroko, prepa-
rades per a doble vidre, fixació d'herratges batents i nivellat, inclòs petit ma-
terial i ajust final.

1,00 378,58 378,58

13.09        u   Balconera vidr. 254x118                                         

Balconera de 254x118 cm, formada per dues fulles abatibles, marc de 9x6.8,
barres fulla 7x6.8, tapajuntes sobre una cara 7x1,2, en fusta de Iroko, prepa-
rades per a doble vidre, fixació d'herratges batents i nivellat, inclòs petit ma-
terial i ajust final.

2,00 346,75 693,50

13.10        u   Balconera vidr. 210x86                                          

Balconera de 210x86 cm, formada per dues fulles abatibles, marc de 9x6.8,
barres fulla 7x6.8, tapajuntes sobre una cara 7x1,2, en fusta de Iroko, prepa-
rades per a doble vidre, fixació d'herratges batents i nivellat, inclòs petit ma-
terial i ajust final.

1,00 324,33 324,33

13.11        u   Balconera vidr 240x108                                          

Balconera de 240x108 cm, formada per dues fulles abatibles, marc de 9x6.8,
barres fulla 7x6.8, tapajuntes sobre una cara 7x1,2, en fusta de Iroko, prepa-
rades per a doble vidre, fixació d'herratges batents i nivellat, inclòs petit ma-
terial i ajust final.

1,00 306,75 306,75

13.12        u   Balconera vidr. 205x100                                         

Balconera de 205x100 cm, formada per una fulla abatible, marc de 9x6.8,
barres fulla 7x6.8, tapajuntes sobre una cara 7x1,2, en fusta de Iroko, prepa-
rades per a doble vidre, fixació d'herratges batents i nivellat, inclòs petit ma-
terial i ajust final.

2,00 425,01 850,02

TOTAL CAPITOL FUSTERIA.......................................................................................... 21.818,95
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL VIDRIERIA                                                                 

14.01        m2 Vidre doble aïllant                                             

Vidre realitzat ab un conjunt de vidre doble aïllant, compost per vidre incolor
6mm a l'interior, càmara d'aire de 12mm, sellada perimetralment, i vidre in-
color 6mm a l'exterior, amb doble segellat, totalment col·locat, inclòs perfils
de neoprè i col·locació de llistó de vidre.

PLANTA BAIXA 1 1,80 2,05 3,69
1 1,10 2,05 2,26

1 2,30 1,60 3,68

1 0,72 1,26 0,91

2 1,26 1,20 3,02
1 0,87 0,52 0,45

1 0,66 0,92 0,61

1 1,04 1,22 1,27

PLANTA PIS 1 2 1,18 2,54 5,99
1 1,33 2,85 3,79

1 0,86 2,10 1,81

1 1,08 2,40 2,59

1 1,16 1,90 2,20
2 1,00 2,05 4,10

1 1,00 1,50 1,50

1 0,80 1,00 0,80

PLANTA PIS 2 2 0,90 0,90 1,62
1 1,11 0,90 1,00

1 0,90 1,60 1,44

1 0,90 1,10 0,99

1 0,45 0,64 0,29
1 1,28 1,60 2,05

1 0,78 0,60 0,47

1 0,78 0,80 0,62

1 0,86 1,08 0,93
1 1,53 0,96 1,47

49,55 77,10 3.820,31

14.02        m2 Vidre mat per a mampares                                        

Vidre mat normal per a mampara frontal de dutxa, de 800mm d'ample i
1850mm d'alt, formada per un panell fixe, de vidre mat amb perfileria d'acer
inox., inclòs p.p de fixacions i segellat de juntes. Totalment instal·lada.

3 1,20 1,80 6,48

2 1,70 1,80 6,12

12,60 139,09 1.752,53

TOTAL CAPITOL VIDRIERIA.......................................................................................... 5.572,84
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL PINTURA                                                                 

15.01        m2 Pintura plàstica paraments verticals                            

Revestiment amb pintura plàstica mat llisa (dues mans d'acabat) sobre pa-
raments verticals interiors trasdossats amb plaques de guix.

PLANTA BAIXA 1 10,63 4,16 44,22

1 4,44 4,16 18,47
1 4,31 4,16 17,93

1 6,88 4,16 28,62

PLANTA PIS 1 1 3,67 3,17 11,63

1 2,37 3,17 7,51
1 3,09 3,17 9,80

1 3,98 3,17 12,62

1 4,32 3,17 13,69

1 10,02 3,17 31,76
1 4,30 3,17 13,63

1 3,52 3,17 11,16

PLANTA PIS 2 1 2,15 2,42 5,20

1 3,51 2,42 8,49
1 3,80 2,42 9,20

1 2,37 2,42 5,74

1 3,09 2,42 7,48

1 4,53 2,42 10,96
1 5,90 2,42 14,28

1 8,45 2,42 20,45

1 4,30 2,42 10,41

1 3,72 2,42 9,00

322,25 6,88 2.217,08

15.02        m2 Pintura plàstica paraments horitzontals                         

Pintura plàstica llisa mat sobre paraments horitzontals interiors amb dues
mans d'acabat.

PLANTA BAIXA 1 102,43 0,50 51,22

PLANTA PIS 1 1 106,34 106,34
PLANTA PIS 2 1 106,73 106,73

264,29 3,42 903,87

15.03        m2 Tractament producte hidròfug                                    

Tractament a base de producte hidròfug fins a saturar el gruix del mur. Bar-
rera horitzontal de 5-6 l/m per a un mur de 50 cm d'espessor.

PLANTA BAIXA 1 10,63 4,16 44,22
1 4,44 4,16 18,47

1 4,31 4,16 17,93

1 6,88 4,16 28,62

PLANTA BAIXA 1 0,43 4,16 1,79
1 2,37 4,16 9,86

1 4,89 4,16 20,34

1 2,47 4,16 10,28

1 4,15 4,16 17,26

168,77 24,92 4.205,75

TOTAL CAPITOL PINTURA............................................................................................ 7.326,70
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL FONTANERIA                                                                 

16.01        ml  Canonada instal·lació fontaneria                                

Canonada per a la instal·lació de fontaneria per a aigua freda i ACS, col·lo-
cada baix paviment, formada per tubs de PVC de 40 mm per a petita evacua-
ció, inclòs p.p de peces especials i petit materia.

2 20,00 40,00
2 10,00 20,00

60,00 25,96 1.557,60

16.02        ml  Canonada muntant fontaneria                                     

Canonada muntant per a la instal·lació de fontaneria per a aigua freda i ACS,
col·locada baix paviment, formada per tubs de PVC de 40 mm per a petita
evacuació, inclòs p.p de peces especials i petit materia.

1 7,74 7,74
2 4,25 8,50

16,24 25,96 421,59

16.03        u   Caldera biomassa i acumulador ACS                               

Caldera biomassa policombustible i acumulador per a ACS model HERZ FI-
REMATIC.

1,00 15.935,00 15.935,00

16.04        u   Banyera fundició blanca 170 cm                                  

Banyera de fundició de 170 cm color blanc amb mesclador exterior i dutxa te-
lèfon, vàlvula amb sobreeixidor i instal·lació.

2,00 483,40 966,80

16.05        u   Plat dutxa pla 120x75 cm                                        

Plat de dutxa de porcelana vitrificada 120x75 cm color blanc amb dos grifos
ducha porcelana vitrificada de 70x70 cm color blanco con dos aixetes, mes-
clador exterior i dutxa telèfon, vàlvula i instal·lació.

3,00 223,45 670,35

16.06        u   Lavabo 65 cm                                                    

Lavabo de pedestal de porcelana vitrificada de 65 cm color blanc, aixeteria
monobloc, vàlvula i instal·lació.

5,00 234,77 1.173,85

16.07        u   Inodor porcellana 70x40 cm                                      

Inodor de porcelana vitrificada t/alt de 70x40 cm color blanc completo amb
seient, tapa i instal·lació, sortida horitzontal color blanc.

5,00 208,34 1.041,70

16.08        u   Pica inox 150 cm                                                

Pica d'acer inoxidable de 150 cm (2 piques) amb aixeteria monobloc i cane-
lla tubular giratori, sobreeixidor integral acabat crom i instal·lació.

1,00 223,99 223,99

16.09        u   Grup de pressió en vivenda unifamiliar                          

Grup de pressió simple automaàtic per a vivenda unifamiliar,  inclòs hidros-
fera, manometro, pressòstat, vàlvula aspiració i instalació.

1,00 533,73 533,73

16.10        u   Placa solar                                                     

Placa solar model VITOSOL 300-F

1,00 450,00 450,00

TOTAL CAPITOL FONTANERIA..................................................................................... 22.974,61
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CAPITOL CALEFACCIÓ                                                                 

17.01        u   Radiadors ceràmics                                              

Radiador ceràmic model HAVERLAND RCTT  de 230 V amb obertures per a
instal·lació amb sistema bitubular, amb clau de pas termostàitca, junta elàs-
tica entre elements, per a la instal·lació de calefacció de baixa temperatura.

SALA D'ESTAR PB 3 10,00 30,00
CUINA 2 12,00 24,00

BANY PB 1 8,00 8,00

BUGADERIA 1 10,00 10,00

SALA D'ESTAR P1 2 10,00 20,00
DORM 1 P1 2 10,00 20,00

BANY 1 P1 1 6,00 6,00

BANY 2 P1 1 8,00 8,00

DORM 2 P1 2 8,00 16,00
DORM 3 P1 2 8,00 16,00

SALA D'ESTAR P2 3 10,00 30,00

DORM 4 P2 2 10,00 20,00

VESTIDOR P2 2 10,00 20,00
BANY 1 P2 1 6,00 6,00

BANY 2 P2 1 6,00 6,00

DORM 5 P2 2 10,00 20,00

260,00 30,00 7.800,00

17.02        ml  Canonada calefacció coure 20/22                                 

Canonada de distribució per a calefacció formada per tub de coure rígid
20/22, inclòs p.p de peces especials i petit material.

6 20,00 120,00

120,00 24,11 2.893,20

TOTAL CAPITOL CALEFACCIÓ..................................................................................... 10.693,20
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CAPITOL ELECTRICITAT                                                                 

18.01        u   Caixa general de protecció                                      

Caixa general de protecció, base tallacircuits i fusibles calibrats per a protec-
ció de la línea repartidora, situada a façana. Totalment instal·lada.

1,00 222,01 222,01

18.02        u   Quadre general de distribució                                   

Quadre general de distribució, disposat a l'interior de la vivenda, totament
instal·lat en el mur, inclòs muntatge i neteja.

1,00 268,90 268,90

18.03        ml  Instal·lació interior vivenda                                   

Derivació individual fixa en interior de vivenda, formada per cables unipolars
amb conductors de coure baix tub protector de PVC rígid, blindat, inclòs p.p
de presa a terra.

3 30,00 90,00

90,00 14,15 1.273,50

18.04        u   Punt de llum simple                                             

Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y mecanismos,
completo e instalado

PLANTA BAIXA 5 5,00

PLANTA PIS 1 5 5,00
PLANTA PIS 2 3 3,00

13,00 51,64 671,32

18.05        u   Punt de llum conmutat                                           

Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo conductor y mecanis-
mos, completo e instalado

PLANTA BAIXA 7 7,00
PLANTA PIS 1 11 11,00

PLANTA PIS 2 8 8,00

26,00 84,32 2.192,32

18.06        u   Presa de corrent 10/16 A                                        

Toma de corriente 10/16 a, con toma de tierra lateral (tipo shuko), con parte
proporcional tubo conductor y mecanismos, completa e instalada

PLANTA BAIXA 22 22,00

PLANTA PIS 1 27 27,00

PLANTA PIS 2 27 27,00

76,00 78,36 5.955,36

18.07        u   Polsador entrada vivenda                                        

Pulsador-timbre, con parte proporcional tubo, conductor, mecanismos y
zumbador, completo e instalado

1,00 74,72 74,72

18.08        u   Presa de TV                                                     

Presa de TV simple, empotrada, gama bàsica, de color blanc.

3,00 42,55 127,65

TOTAL CAPITOL ELECTRICITAT................................................................................... 10.785,78

TOTAL.......................................................................................................................... 206.133,88
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RESUM DE PRESSUPOST
                                                                

CAPITOL RESUM EUROS %

PREVIS 3.108,11 1,51

DEMOLICIÓ 19.566,85 9,49

MOV. TERRES 960,43 0,47
FONAMENTACIÓ 4.271,10 2,07

COBERTA 6.393,46 3,10

FÀBRICA 18.488,31 8,97

SANEJAMENT 4.380,29 2,12
ARREBOSSATS 16.603,77 8,05

PAVIMENTS 36.428,41 17,67

PEDRERA 1.097,10 0,53

AÏLLAMENTS 10.980,71 5,33
OBRES VÀRIES 4.683,26 2,27

FUSTERIA 21.818,95 10,58

VIDRIERIA 5.572,84 2,70

PINTURA 7.326,70 3,55
FONTANERIA 22.974,61 11,15

CALEFACCIÓ 10.693,20 5,19

ELECTRICITAT 10.785,78 5,23

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 206.133,88

206.133,88

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SIS MIL CENT TRENTA-TRES  EUROS amb VUITAN-
TA-VUIT CÈNTIMS

, a 25 de junio de 2017.

El promotor                                             La dirección facultativa                          
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8. CONCLUSIONS 
 
Aquest treball fi de grau ha tengut com a objectiu analitzar i avaluar les deficiències               
constructives i patològiques de l'edificació per a realitzar un canvi de distribució de vivenda              
unifamiliar i dedicar-la al ús turístic com a vivenda vacacional. Aquest procés s'ha realitzat              
paral·lelament a un estudi energètic, tenint en compte l'elecció de materials i actuant en              
totes   les   solucions   possibles   per   a   la   millora   de   l'eficiència   energètica.  
 
Per a la realització del present projecte s'ha hagut de treballar a partir de l'elaboració de                
l'aixecament gràfic, el qual ha comportat dificultat i esforç, ja que l'edificació va ser              
construïda a finals del segle XIX; els paraments són totalment irregulars i els espessors de               
forjats i estructura són diferents en totes les plantes. Una vegada realitzats tots els plànols i                
descripció de l'estat actual, s'ha procedit a analitzar les patologies i les actuacions en              
aquestes. El que més destaca d'aquest apartat és la realització d'una solera de formigó i               
una barrera química amb la injecció de productes hidròfugs per tal d'aconseguir eliminar el              
problema   de   infiltracions   per   capil·laritat,   el   qual   és   el   defecte   primordial   de   l'edificació.  
 
Aconseguit aquest punt, s'ha procedit a adaptar la distribució a la de vivenda unifamiliar              
vacacional tenint en compte les necessitats dels usuaris. El procés per a crear la nova               
distribució ha passat per moltes fases fins a arribar al resultat actual, el qual es creu, resol                 
els objectius marcats per a la nova proposta. Referent a la normativa turística, ha estat               
l'apartat més complicat del treball ja que s'ha hagut de investigar-la estudiant les             
possibilitats que hi ha dins el terreny rústic protegit (ARIP) en què es situa l'edificació.               
Encara que en un principi es pensava amb la possibilitat de fer un canvi d'ús a hotel rural o                   
agroturisme, s'ha escollit la única opció permesa en aquest sòl, què és la d'estades              
turístiques   en   habitatges.  
 
Juntament, s'ha estudiat l'eficiència energètica de l'edificació per a millorar el confort,            
aconseguir una reducció de les pèrdues de l'edifici i un estalvi energètic. Aquest apartat ha               
estat complexe ja que s'ha intentat conservar la característica constructiva tradicional de la             
vivenda, implementant les solucions més idònies per a l'envolupant tèrmica, analitzant amb            
el DB HE les transmitàncies de tots els elements del tancament de l'edifici i elegint els                
espessors necessaris, per no tan sols complir amb els mínims, i realitzant la nova              
instal·lació de climatització, fent un estudi de les més apropiades amb el programa de              
certificació   energètica. 
 
Finalment, es fa un breu estudi d'amortització relacionant el cost d'execució del present             
projecte i la rendibilitat de la comercialització de la vivenda, tenint en compte un preu de                
150€/nit i dos possibles casos. El primer cas en què es comercialitzara durant la mitat de                
l'any (50%) es percebrien 27.300 €/any i s'amortitzaria la inversió en 7 anys i mig; i el segon                  
cas en què es comercialitzara durant tot l'any (95%), on es percebrien 51.900 €/any i la                
inversió   s'amortitzaria   en   al   voltant   de   4   anys. 
 
Per últim, es vol fer una reflexió referent al creixement del turisme a les Illes Balears. El                 
present projecte ha estat redactat pensant en l'aprofitament de l'edificació, donades les            
mesures considerables d'aquesta i la seva situació a la Serra de Tramuntana, cuidant, al              
màxim   possible,   els   detalls   i   pensant   en   un   turisme   sostenible   per   a   les   illes.  
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9. ANNEXES 
9.1. ANNEX   1   -   AIXECAMENT   DE   PLÀNOLS 
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9.2. ANNEX 2 - COMPLIMENT DE LES CONDICIONS D’IL·LUMINACIÓ I         
VENTILACIÓ: Decret 20/2007, de 23 de març, pel qual es modifica           
el   Decret   145/1997,   de   21   de   novembre. 

 
Tota dependència amb funció d’estar, menjador, estar-menjador, menjador-cuina,        
estar-menjador-cuina i dormitori haurà de tenir una superfície d’il·luminació natural no           
inferior a 1/10 de la seva superfície útil ni a 0’80 m², amb una amplada mínima no inferior a                   
0’50   m. 
 
La superfície de ventilació a l’aire lliure de les dependències esmentades així com de la               
cuina   no   haurà   de   ser   inferior   a   1/20   de   la   seva   superfície   útil. 
 
A les cuines s’ha de preveure extracció de fums i ventilació forçada, independent de              
l’anterior, amb les dimensions definides en el Document Bàsic HS Salubritat (Secció HS 3.              
Qualitat   de   l’aire   interior)   del   Codi   tècnic   de   l’edificació. 
 

 
 
Taula 51. Superfície d'il·luminació natural i superfície de ventilació segons el Decret 20/2007 de 23 de març.                 
Font:   pròpia. 
 
Compleixen amb el mínim de superfície d'il·luminació natural mínima tots els buits de les              
sales d'estar, dormitoris i cuina-menjador, exceptuant la finestra de l'habitació 5 situada a la              
planta pis 2. De la mateixa forma, compleixen amb el mínim de superfície de ventilació a                
l'aire lliure totes les dependències esmentades més la cuina-menjador exceptuant la           
mateixa   finestra   de   l'habitació   5.  
 
Per tant, es construirà una finestra addicional a l'habitació nº5 de la segona planta per tal de                 
complir amb el decret d'habitabilitat. Fent un buit de mides 1,60 d'altura x 0,90 d'amplada               
complirà tant la superfície d'il·luminació natural mínima com la superfície de ventilació a             
l'aire   lliure   mínima.  
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Taula 52. Superfície d'il·luminació natural i superfície de ventilació segons el Decret 20/2007 de 23 de març una                  
vegada   modificat   el   buit   que   no   complia.   Font:   pròpia.  
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9.3. ANNEX 3 - DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ         
I   ACS 

 
Per a seleccionar la caldera i el sistema de calefacció s’ha tingut en compte les necessitats                
calorífiques   que   requereix   l’edifici,   el   servei   de   calefacció   i   ACS. 
 
Es calcula la potència necessària per a calefacció que requereix l'habitatge utilitzant un rati              
aproximat   de   100   W/m²   per   superfície   per   a   una   vivenda   amb   aïllament   normal.  
 
Superfície total de l'habitatge: 102,43 m² (planta baixa) + 106,34 m² (planta pis 1) + 107,20                
m²   =    315,97   m² 
 
Potència   de   calefacció   necessària:   100   W/m²   x   315,97   m²   =    31,60   kW 
 
També es calcula la potència necessària per a ACS que requereix l'habitatge en funció del               
nombre   màxim   de   persones   (10   persones),   per   tant,   seran   necessaris   280   litres.  
 

 
on, 
P ,   potència   necessària   de   la   caldera   (kcal/h) 
m ,   caudal   màssic   de   l'aigua   a   encalentir   (kg/h)   amb   densitat   de   l'aigua   1   l/kg 
Cp ,   calor   específic   de   l'aigua   (1   kcal/kgºC) 
⃤   T ,   salt   tèrmic   del   fluït   (ºC) 
 
Potència de ACS necessària: 280 kg/0,5h x 1 kcal/kgºC (60ºC - 10ºC) = 28000 kcal/h x 1                 
kWh/860   kcal   =    32,56   kW 
 
Amb les dues potències necessàries obtingudes, s'elegirà la caldera òptima per a la             
vivenda. En aquest cas, serà una caldera de biomassa policombustible de la marca HERZ              
Firematic, amb una potència de 45 kW i un dipòsit de inèrcia de 1000 litres, per a la                  
producció   de   aigua   calenta   sanitària   i   calefacció. 
 

 
 
Imatge   116.   Caldera   domèstica   policombustible   de   biomassa   model   HERZ   Firematic.   Font:   termosun.com. 
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Imatge 117. Fitxa tècnica caldera domèstica policombustible de biomassa model HERZ Firematic. Font:             
termosun.com 
 
Una vegada escollida la caldera que s'utilitzarà per a la transmissió de calor i aigual calenta                
sanitària a la vivenda, s'escolleixen els emissors que s'instal·laran de calefacció. S'opta per             
un sistema a partir de radiadors ceràmics de la marca HAVERLAND els quals aniran penjats               
a la paret de cada estança de la vivenda. Es calculen el nombre d'emissors que hi ha                 
d'haver   a   cada   estança   en   funció   de   la   superfície   d'aquesta.  
 

 
 
Imatge   118.   Emissor   tèrmic   RCTT   radiador   ceràmic   marca   HAVERLAND.   Font:   haverland.com. 
 

 
 
Imatge   119.   Fitxa   tècnica   emissor   tèrmic   RCTT   radiador   ceràmic   marca   HAVERLAND.   Font:   haverland.com. 
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Taula   53.   Càlcul   de   nombre   de   radiadors   ceràmics   per   cambra   i   nombre   d'elements   per   radiador.   Font:   pròpia. 
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9.4. ANNEX   4   -   FITXA   TÈCNICA   PLACA   SOLAR   VITOSOL   300-F  
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9.5. ANNEX 5 - FITXA TÈCNICA CALDERA BIOMASSA       
POLICOMBUSTIBLE   HERZ   FIREMATIC  
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9.6. ANNEX   6   -   CERTIFICAT   D'EFICIÈNCIA   ENERGÈTICA   DE   L'EDIFICI 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio VALLDEMOSSA

Dirección CAMI ANTIC A PALMA 9

Municipio VALLDEMOSSA Código Postal 07170

Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares

Zona climática C3 Año construcción 1890

Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 002400300DD69F0001EQ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos LAURA TORRES TAULER NIF(NIE) 43221289B

Razón social -- NIF --

Domicilio PILAR JUNCOSA 19 2A

Municipio PALMA Código Postal 07014

Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares

e-mail: lauratorrestauler@gmail.com Teléfono 677678389

Titulación habilitante según normativa vigente INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 27.2

B27.2-47.0

C47.0-76.8

D76.8-120.5

 245.9 EE120.5-254.3

F254.3-277.2

G≥ 277.2

A< 7.0

B7.0-12.2

C12.2-19.9

D19.9-31.2

 59.4 EE31.2-69.7

F69.7-78.8

G≥ 78.8

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 26/03/2017

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:



Fecha 17/06/2017
Ref. Catastral 002400300DD69F0001EQ Página 2 de 7

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 380.46

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 131.58 1.41 Conocidas

Muro de fachada FI 10.16 Fachada 100.25 1.64 Conocidas

Muro de fachada FP 8.08 Fachada 78.89 1.64 Conocidas

Muro de fachada FP PP 2.70 Fachada 13.04 1.64 Conocidas

Muro de fachada FD PP 3.45 Fachada 16.12 1.64 Conocidas

Muro de fachada FP PP 5.09 Fachada 22.8 1.64 Conocidas

Muro de fachada FD PP 5.36 Fachada 28.49 1.64 Conocidas

Muro de fachada FPP PB 11.46 Fachada 52.71 1.64 Conocidas

Muro de fachada FPP PP 15.51 Fachada 74.29 1.64 Conocidas

Suelo con terreno PB Suelo 124.0 0.85 Estimadas

Partición horitz inferior GARAJE Partición Interior 16.65 2.17 Por defecto

Partición vertical PB 4.05 Partición Interior 21.26 1.43 Estimadas

Partición vertical PB 2.67 Partición Interior 14.02 1.43 Estimadas

Partición vertical PB 5.36 Partición Interior 28.14 1.29 Estimadas

Muro de fachada FP PB 4.27 Fachada 21.32 1.64 Conocidas

Muro de fachada FP PB 3.73 Fachada 17.42 1.64 Conocidas
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar

Hueco PB dorm1-CUINA Hueco 0.91 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco PB estar FI = Hueco 3.6 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco P1 baño = Hueco 1.5 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco P1 dorm1-BANY Hueco 1.81 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco P1 dorm2 = Hueco 2.59 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco P2 dorm
2-VESTIDOR Hueco 0.99 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco P2 baño-DORM Hueco 0.29 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco PB dorm3-BANY Hueco 0.7 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco PB dorm4-BANY Hueco 0.4 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco P2 cocina FP-DORM Hueco 2.05 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco P1 puerta escal = Hueco 1.9 2.20 0.07 Estimado Estimado

Hueco P1 puerta dorm3 = Hueco 2.2 2.20 0.07 Estimado Estimado

Hueco P2 escalera = Hueco 0.62 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco P2 dorm 1
FP-ESTAR Hueco 0.93 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco P1 cocina-DORM Hueco 0.8 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco P2 cocina FD-DORM Hueco 0.47 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco P2 dorm1
FD-ESTAR Hueco 1.47 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco PB estar FPP = Hueco 3.22 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco PB puerta entrada = Hueco 4.24 2.20 0.07 Estimado Estimado

Hueco P1 dorm3 = Hueco 3.0 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco P1 estar balcon = Hueco 3.79 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco P1 estar-DORM Hueco 3.0 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco P2 dorm1
FPP-ESTAR Hueco 0.81 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco P2 estar = Hueco 1.0 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco P2 dorm3 = Hueco 0.81 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco P1 puerta
terraza-DORM Hueco 1.9 2.20 0.07 Estimado Estimado

Hueco P2 DORM5 Hueco 1.44 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco PB CUINA X2 Hueco 3.02 5.00 0.67 Estimado Estimado

Hueco PB BUGADERIA Hueco 2.16 5.00 0.67 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Calefacción
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 280.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado

TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 7.0

B7.0-12.2

C12.2-19.9

D19.9-31.2

 59.4 EE31.2-69.7

F69.7-78.8

G≥ 78.8

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] E
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

36.92 15.89

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]

Emisiones
refrigeración

[kgCO2/m² año] D

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -

6.59 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 22.48 8553.91

Emisiones CO2 por otros combustibles 36.92 14046.75

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 27.2

B27.2-47.0

C47.0-76.8

D76.8-120.5

 245.9 EE120.5-254.3

F254.3-277.2

G≥ 277.2

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] E

Energía primaria
ACS

[kWh/m² año] G

174.35 50.61

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] D

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -

20.99 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A< 7.7

B7.7-17.9

C17.9-32.4

D32.4-54.2

E54.2-99.8

F99.8-108.8

 134.8 GG≥ 108.8

A< 5.5

B5.5-8.9

C8.9-13.9

 14.1 DD13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

4 aislamiento térmico + mejora en huecos + acs y calef biomasa + 55% solar para acs

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 19.9 AA< 27.2

B27.2-47.0

C47.0-76.8

D76.8-120.5

E120.5-254.3

F254.3-277.2

G≥ 277.2

 5.1 AA< 7.0

B7.0-12.2

C12.2-19.9

D19.9-31.2

E31.2-69.7

F69.7-78.8

G≥ 78.8

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]

A< 7.7

B7.7-17.9

C17.9-32.4

D32.4-54.2

 99.2 EE54.2-99.8

F99.8-108.8

G≥ 108.8

A< 5.5

 5.9 BB5.5-8.9

C8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro
respecto

a la
situación
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situación
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situación
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situación
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año]

120.41 17.8% 2.95 58.3% 11.00 35.5% - -% 134.36 21.3%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
10.23 A 94.1% 8.76 B 58.3% 0.94 A 98.2% - - -% 19.93 A 91.9%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]

2.17 A 94.1% 2.75 B 58.3% 0.20 A 98.8% - - -% 5.11 A 91.4%

Demanda [kWh/m² año] 99.22 E 26.4% 5.90 B 58.3%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida

-

Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 26/03/2017

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral
002400300DD69F0001EQ

Versión
informe

asociado
26/03/2017

Id. Mejora Programa y
versión

CEXv2.3 Fecha 17/06/2017

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

4 aislamiento térmico + mejora en huecos + acs y calef biomasa + 55% solar para acs

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida

-

Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 19.93 AA< 27.2

B27.2-47.0

C47.0-76.8

D76.8-120.5

E120.5-254.3

F254.3-277.2

G≥ 277.2

 5.11 AA< 7.0

B7.0-12.2

C12.2-19.9

D19.9-31.2

E31.2-69.7

F69.7-78.8

G≥ 78.8

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]

A< 7.7

B7.7-17.9

C17.9-32.4

D32.4-54.2

 99.22 EE54.2-99.8

F99.8-108.8

G≥ 108.8

A< 5.5

 5.9 BB5.5-8.9

C8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4
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ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro
respecto

a la
situación
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situación
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situación
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situación
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situación
original

Consumo Energía final

[kWh/m² año]
120.41 17.8% 2.95 58.3% 11.00 35.5% - -% 134.36 21.3%

Consumo Energía

primaria no renovable

[kWh/m² año]

10.23 A 94.1% 8.76 B 58.3% 0.94 A 98.2% -
-

-% 19.93 A 91.9%

Emisiones de CO2

[kgCO2/m² año]
2.17 A 94.1% 2.75 B 58.3% 0.20 A 98.8% -

-
-% 5.11 A 91.4%

Demanda [kWh/m² año] 99.22 E 26.4% 5.90 B 58.3%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Cubierta con aire Cubierta 131.58 1.41 131.58 0.33

Muro de fachada FI 10.16 Fachada 100.25 1.64 100.25 0.30

Muro de fachada FP 8.08 Fachada 78.89 1.64 78.89 0.30

Muro de fachada FP PP 2.70 Fachada 13.04 1.64 13.04 0.30

Muro de fachada FD PP 3.45 Fachada 16.12 1.64 16.12 0.30

Muro de fachada FP PP 5.09 Fachada 22.80 1.64 22.80 0.30

Muro de fachada FD PP 5.36 Fachada 28.49 1.64 28.49 0.30

Muro de fachada FPP PB
11.46 Fachada 52.71 1.64 52.71 0.30

Muro de fachada FPP PP
15.51 Fachada 74.29 1.64 74.29 0.30

Suelo con terreno PB Suelo 124.00 0.85 124.00 0.63

Partición horitz inferior
GARAJE

Partición
Interior 16.65 2.17 16.65 0.90

Partición vertical PB 4.05 Partición
Interior 21.26 1.43 21.26 0.25

Partición vertical PB 2.67 Partición
Interior 14.02 1.43 14.02 0.25

Partición vertical PB 5.36 Partición
Interior 28.14 1.29 28.14 0.25

Muro de fachada FP PB 4.27 Fachada 21.32 1.64 21.32 0.30

Muro de fachada FP PB 3.73 Fachada 17.42 1.64 17.42 0.30
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superfic
ie actual

[m²]

Transmitan
cia actual

del
hueco[W/m²

K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m²

K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitanci
a post mejora

[W/m² K]

Transmitanci
a post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Hueco PB d
orm1-CUINA Hueco 0.91 5.00 5.70 0.91 2.60 2.70

Hueco PB
estar FI = Hueco 3.60 5.00 5.70 3.60 2.60 2.70

Hueco P1
baño = Hueco 1.50 5.00 5.70 1.50 2.60 2.70

Hueco P1 d
orm1-BANY Hueco 1.81 5.00 5.70 1.81 2.60 2.70

Hueco P1
dorm2 = Hueco 2.59 5.00 5.70 2.59 2.60 2.70

Hueco P2
dorm 2-VES

TIDOR
Hueco 0.99 5.00 5.70 0.99 2.60 2.70

Hueco P2
baño-DORM Hueco 0.29 5.00 5.70 0.29 2.60 2.70

Hueco PB d
orm3-BANY Hueco 0.70 5.00 5.70 0.70 2.60 2.70

Hueco PB d
orm4-BANY Hueco 0.40 5.00 5.70 0.40 2.60 2.70

Hueco P2
cocina

FP-DORM
Hueco 2.05 5.00 5.70 2.05 2.60 2.70

Hueco P1
puerta escal

=
Hueco 1.90 2.20 0.00 1.90 2.20 0.00

Hueco P1
puerta

dorm3 =
Hueco 2.20 2.20 0.00 2.20 2.20 0.00

Hueco P2
escalera = Hueco 0.62 5.00 5.70 0.62 2.60 2.70

Hueco P2
dorm 1

FP-ESTAR
Hueco 0.93 5.00 5.70 0.93 2.60 2.70

Hueco P1 co
cina-DORM Hueco 0.80 5.00 5.70 0.80 2.60 2.70

Hueco P2
cocina

FD-DORM
Hueco 0.47 5.00 5.70 0.47 2.60 2.70

Hueco P2
dorm1

FD-ESTAR
Hueco 1.47 5.00 5.70 1.47 2.60 2.70

Hueco PB
estar FPP = Hueco 3.22 5.00 5.70 3.22 2.60 2.70

Hueco PB
puerta

entrada =
Hueco 4.24 2.20 0.00 4.24 2.20 0.00

Hueco P1
dorm3 = Hueco 3.00 5.00 5.70 3.00 2.60 2.70

Hueco P1
estar balcon

=
Hueco 3.79 5.00 5.70 3.79 2.60 2.70

Hueco P1
estar-DORM Hueco 3.00 5.00 5.70 3.00 2.60 2.70

Hueco P2
dorm1

FPP-ESTAR
Hueco 0.81 5.00 5.70 0.81 2.60 2.70

Hueco P2
estar = Hueco 1.00 5.00 5.70 1.00 2.60 2.70

Hueco P2
dorm3 = Hueco 0.81 5.00 5.70 0.81 2.60 2.70
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Hueco P1
puerta terraz

a-DORM
Hueco 1.90 2.20 0.00 1.90 2.20 0.00

Hueco P2
DORM5 Hueco 1.44 5.00 5.70 1.44 2.60 2.70

Hueco PB
CUINA X2 Hueco 3.02 5.00 5.70 3.02 2.60 2.70

Hueco PB B
UGADERIA Hueco 2.16 5.00 5.70 2.16 2.60 2.70

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Calefacción y ACS - - - -
Caldera

Estándar
45 82.4% - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Equipo ACS Efecto Joule 100.0% - - - - - -

Calefacción y ACS - - - -
Caldera

Estándar
45 82.4% - -

TOTALES - - - - -

ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica
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Nombre

Consumo de Energía Final, cubierto en función
del servicio asociado [%]

Demanda de ACS
cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS

- - - - -

TOTALES - - - -

Post mejora

Nombre

Consumo de Energía Final, cubierto en función
del servicio asociado [%]

Demanda de ACS
cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS

Contribuciones energéticas - - 55 -

TOTALES - - 55.0 -
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11. PLÀNOLS 
 

1. UBICACIÓ 
 

1.1. Ubicació   -   Situació   i   emplaçament 
 

2. AIXECAMENT   GRÀFIC 
 

2.1. Estat   actual   -   Distribució   i   acotació   planta   baixa   A 
2.2. Estat   actual   -   Distribució   i   acotació   planta   baixa   B 
2.3. Estat   actual   -   Distribució   i   acotació   planta   primera 
2.4. Estat   actual   -   Distribució   i   acotació   planta   segona 
2.5. Estat   actual   -   Planta   coberta 
2.6. Estat   actual   -   Façanes 
2.7. Estat   actual   -   Seccions 
2.8. Estat   actual   -   Seccions 

 
3. PROJECTE 

 
3.1. Estat   reformat   -   Distribució   vivenda 
3.2. Estat   reformat   -   Distribució   i   acotació   planta   baixa 
3.3. Estat   reformat   -   Distribució   i   acotació   planta   primera 
3.4. Estat   reformat   -   Distribució   i   acotació   planta   segona 
3.5. Estat   reformat   -   Acotació   planta   coberta 
3.6. Estat   reformat   -   Façanes 
3.7. Estat   reformat   -   Seccions 
3.8. Estat   reformat   -   Seccions 
3.9. Estat   reformat   -   Envolupant   tèrmica 

3.10. Demolició   i   execució   planta   baixa   A   i   B 
3.11. Demolició   i   execució   plantes   primera   i   segona 
3.12. Demolició   i   execució   seccions   A,   B   i   C 
3.13. Demolició   i   execució   seccions   D,   E,   F   i   G 
3.14. Estat   reformat   -   Revestiments   i   aïllaments 
3.15. Estat   reformat   -   Detalls   constructius   revestiments   i   aïllaments 
3.16. Estat   reformat   -   Detalls   constructius   revestiments   i   aïllaments 
3.17. Estat   reformat   -   Fusteria   planta   baixa 
3.18. Estat   reformat   -   Fusteria   planta   primera 
3.19. Estat   reformat   -   Fusteria   planta   segona 

 
4. PROJECTE   -   INSTAL·LACIONS 

 
4.1. Estat   reformat   -   Fontaneria 
4.2. Estat   reformat   -   Sanejament 
4.3. Estat   reformat   -   Electricitat  
4.4. Estat   reformat   -   Climatització 
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