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Annex A. Entrevistes realitzades 
 

En aquest annex s’adjunta el resum de les entrevistes realitzades a tècnics que van construir en el període 

en que es centra l’estudi o han rehabilitat alguns dels edificis de la mostra de la tesi. 

 

Entrevista Director Operatiu de Rehabilitació i Millora de l’Habitatge a l’Agència d’Habitatge 

de Catalunya.  

Resum de l’entrevista realitzada al febrer del 2017 amb el Sr. Josep Linares i Salido, Director Operatiu 

de Rehabilitació i Millora de l’Habitatge, a l’Agencia d’Habitatge de Catalunya. 

 

Es comenta que des de l’Agència d’Habitatge de Catalunya s’ha rehabilitat i fet el manteniment de dues 

promocions importants de Sabadell: Espronceda i Arraona128 

Quan la doctorant pregunta quines intervencions s’han fet i especialment si s’ha fet alguna intervenció 

estructural, ja que no ha pogut accedir a tots els edificis, però des de fora sembla que no presentin cap 

patologia del tipus estructural de l’obra de fàbrica, el Sr. Linares comenta que en general les 

intervencions  han estat per solucionar temes de condensacions, i reparacions a les instal·lacions. Al 

grup Arraona es va posar un nou aïllament tèrmic per l’exterior de la façana, en algun cas  s’ha construït 

un nou ascensor promocionat per part de la comunitat de veïns, entre altres intervencions. 

Pel què fa a l’estructura al grup Arraona es van localitzar uns edificis, que actualment estan en procés 

d’enderrocament, on els sostres eren construïts amb ciment aluminós i s’han hagut de enderrocar. D’altra 

banda en alguns edificis que no patien aquesta problemàtica es van trobar els forjats sanitaris descalçats 

a conseqüència de l’actuació dels usuaris creant habitacions i fent habitable les cambres sanitàries, fet 

que els va obligar a recalçar alguns dels forjats sanitaris. Però en cap cas s’han observar patologies a 

l’obra de fàbrica durant les intervencions. 

Quan la pregunta és si s’ha dut a terme algun recàlcul de l’estructura portant, la resposta és que no s’ha 

fet perquè en cap cas l’estructura vertical portant presentava patologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
128 Grup Arraona és la promoció que en la tesi doctoral s’identifica com a Marinals amb la fitxa del present document 10_96. 
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Entrevista arquitecte expert en càlcul d’estructures en període d’anàlisi. 

Entrevista amb el Sr. Perez Lluch, arquitecte i membre de la ACE. Titulat el 1967. 

 

La conversa va ser dividida en diferents temes: els materials, la història de l’estructura de l’obra de 

fàbrica com element estructural, els sostres i causes de les principals patologies de la fàbrica. 

Materials: 

Comença l’entrevista parlant dels materials i del maó concretament. Exposa que la Guerra Civil 

Espanyola divideix la utilització del maó massís, utilitzat amb exclusivitat fins a les hores, i la totxana 

que es comença a utilitzar després de la guerra, i més endavant el gero, que s’utilitzarà posteriorment. 

Cal indicar que la totxana antiga tenia unes parets amb uns gruixos superiors al centímetre i és una paret 

que treballava bé. De fet treballa millor que el gero (maó calat) de cara a l’absorció de tallant, esforços 

que són difícilment absorbits pel gero. 

La resistència i durabilitat dels totxos, depenen, fonamentalment de la seva cocció. L’arquitecte exposa 

que quan eren estudiants els indicaven que calia colpejar dos maons entre si, o amb algun objecte 

contundent,  i si el so era del tipus metàl·lic la peça ceràmica era bona. Si pel contrari tenia un so greu, 

el maó no havia estat suficientment cuit, o estava fabricat amb matèria prima inadequada. El més 

preocupant de cara a la resistència i la desintegració de les peces, és la falta de cocció encara que també 

és molt important la composició i característiques de la matèria prima. També indica que el totxo que 

s’utilitza per l’estructura ha de garantir uns mínims de resistència i durabilitat. 

Pel què fa al morter,  cal indicar que el ciment pòrtland (d’ara endavant indicat com a C.P.) apareix als 

anys 20 a Espanya aproximadament. Fins llavors s’utilitzava maó massís i morter de calç. 

El morter de calç és molt més flexible que el de ciment portland, i tarda molt de temps a fraguar; pot 

trigar fins a 3 mesos a assolir la seva resistència de càlcul. És molt flexible i per tant s’adapta molt bé a 

les dilatacions sense mostrar fissures. Està contraindicat en estructures armades amb barres de ferro. 

Pérez Lluch explica que ha vist una barana d’obra d’un terrat, amb una alçada d’un metre, d’obra de 

fàbrica amb 18cm de desplom, com exemple de com pot arribar a ser de flexible el morter de calç, 

mantenint una cohesió. 

El morter de C.P. comparat amb el de calç, s’esquerda molt, no té plasticitat, però en canvi té més 

resistència i fragua molt més ràpid, assolint la resistència de càlcul als 28 dies. El ciment pòrtland 

protegeix l’acer, en canvi la calç i els clorurs provoquen reaccions químiques que afecten la durabilitat 

del ferro. 

El morter de calç té un gran assentament que pot durar molts anys. Explica un exemple d’un edifici 

d’habitatges de PB principal i quatre plantes pis amb estructura de mur de càrrega a façana posterior i 

pilar de fossa al límit exterior de la galeria d’un edifici típic d’eixample de Barcelona. Inicialment totes 

les galeries tenien pendent cap enfora. Més endavant la situació va canviar, i les galeries de la primera 

planta tenien un pendent correcte, que anava disminuint a mesura que comprovàvem pisos de més 

amunt, fins arribar als pisos més alts, en els que les aigües es dirigien contra la paret de la façana 
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posterior, que havia experimentat una deformació superior per la compressió cumulada en les diverses 

plantes. Aquest tema el va comentar amb el Dr. Fructuós Maña que li va corroborar que el fet és que el 

morter de calç havia assentat planta per planta molt més que la fossa. 

La coberta a la catalana, utilitzant com aglomerant d’unió el morter de calç, no s’esquerda i s’adapta ja 

que tampoc té retracció. La calç malmet la tela asfàltica, en canvi el butil no s’altera amb la calç. 

Seguint amb els morters, i en relació als terrats a la catalana, cal dir que el morter de calç s’adapta a 

petits moviments sense fissurar-se gràcies a la seva flexibilitat, i no té retracció, condicions que van fer 

d’aquest material un producte molt adequat per construir terrats, abans de l’aparició de làmines o 

sistemes impermeabilitzants, sobre els que hem de dir que els de tipus asfàltic no es comporten bé amb 

aquest morter, atesa la degradació que experimenta, i sí, en canvi, els de butil o EPDM, que es poden 

utilitzar sense problema, amb el morter de calç.    

El morter de calç es torna porós amb els anys, i pot desintegrar-se més ràpid que el morter de ciment 

portland. 

Evolució de l’estructura d’acord amb les necessitats funcionals 

Les possibilitats de l’estructura de maó, complien amb les necessitats d’espai a l’època d’expansió de la 

construcció amb totxo ceràmic massís, sobretot als segles XIX, fins la primera meitat del s.XX. 

Posteriorment, l’estructura de maó s’ha d’adequar a unes necessitats més exigents, que es concreten en 

espais de grans llums a la planta baixa i planta soterrani i distribució més ajustada a mides (amb llums 

més petites) a les plantes superiors. 

Aquesta necessitat es fa evident i coincideix al passar del carro al cotxe com a medi de transport. El 

comerç també necessita llums i espais més grans que s’aconsegueixen utilitzant els pilars de fossa i 

jàsseres de gelosia amb reblons. Es substitueix la gelosia per la biga metàl·lica a partir dels anys 50. En 

l’època de postguerra el ferro estava racionat amb un control estatal i era molt car. 

Recorda que el PIB d’Espanya no torna a ser com el 1936 fins el 1952. 

Pérez Lluch expressa que desconeix si hi ha lloc al món on s’hagin fet les estructures de maó com a 

Catalunya.129 

Històricament a Barcelona el 1714 es destrueix la part de ciutat ocupada actualment per la Ciutadella 

(que era el 25% de l’antiga Barcelona). La població es trasllada a la resta de cases on es fan pisos per 

sobre dels existents, ja que la ciutat no pot créixer en els següents 150 anys aproximadament, fins quan 

s’enderroquen les muralles. Aquest fet va fer creixer les ciutats perifèriques, com Gràcia, Sant Andreu 

i Sants. 

Aquest fet provoca, com hem dit que creixin les plantes pis de les cases, apurant així la capacitat de la 

ceràmica, el què desconeix l’entrevistat és el número de cases que es deurien enderrocar. 

Ha vist caixes d’escala limitades per envans de maó de 5cm massís, que haurien de ser com a mínim de 

30cm segons la seva opinió. Pot ser que els envans col·laborin a la trava de l’edifici, el fet de ser envans 

                                                      
129 Amb aquesta frase expressa que a Catalunya s’han fet estructures de fàbrica d’obra amb molta esveltesa i amb una 

sol·licitud de càrrega important. 
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pot fer que la distribució es canviï, s’ha d’anar amb molt de compte al treure els envans,130 sobretot per 

evitar deformacions dels sostres, i el trencament dels envans de la planta superior. 

La llum de els cases de l’eixample a la que es podia arribar, depenien de la resistència de la paret a 

flexió, esforç que sempre es produeix, atès que les bigues tenien flexió tant si eren d’acer com de fusta. 

Les bigues de formigó apareixen a Barcelona a partir del 1928, i també tenen flexió que com les dels 

altres materials, transmeten amb major o menor quantia, a les parets. 

La llum té correlació amb la resistència de les parets per les càrregues i flexions que els transmeten els 

sostres. 

Es vol incidir sobre el tema de les deformacions dels sostres, en el sentit que el ferro és el material més 

noble amb que pot fabricar-se una biga, per la proporcionalitat de càrregues, esforços i deformacions 

amb manifestació instantània; el formigó armat té una deformació instantània i una diferida amb duració 

aproximada de 10 anys i la major part de les fustes, instantània i deferida de duració indefinida. 

Per costum  la construcció es regia per un bon fer, tot i que no es feien càlculs de projecte o justificatius. 

Hi havia errades amb patologies com a conseqüència. En determinats casos cada cop més freqüents, 

comencen a atrevir-se a substituir el mur de trava per un perfil d’ala estreta de 22 o inferior. Aquest 

perfil té una fletxa, o flexió que no té la paret, i transmet un excés de càrrega puntual que pot provocar 

esquerdes per desequilibri de tensions, i a més a més pot oxidar-se, fet que representa una autodestrucció 

del propi perfil, i de les parets sobre les que tingui influència. 

Recorda l’accident de Pineda i un al Carmel d’uns habitatges de 9 plantes executats amb totxana. En 

tots dos casos l’ensorrament es va produir en fase de construcció. 

La totxana als anys seixanta encara tenia una certa entitat i les seves parets interiors tenien un cert gruix, 

als anys setanta la totxana ja era fina, i menys resistent. 

Després de la construcció de l’Eixample hi ha una anarquia en la forma de construir, reduint, cada vegada 

més l’estructura de totxo. 

Es calculava, en el cas que es fes, sense majorar les càrregues i fent treballar la fàbrica massissa a 

15kg/cm2, el gero a 15kg/cm2 i la totxana a 10kg/cm2. La dispersió de càrregues entre trams de paret 

d’un mateix edifici era notable, i també el nombre d’esquerdes que apareixien. 

Sostres 

Cap al 1928 es van fabricar les primeres bigues armades, auto-resistents, sense tesar. 

Els sostres ceràmics no suporten bé el tallant. La ceràmica absorbeix l’aigua i oxida les barres que eren 

molt fines i sovint desapareixien per oxidació. Els cantells dels forjats ceràmics eren entre 13 i 16cm, 

molt inferiors als de sostres amb bigues, al ser tractats com a lloses. 

Causes de les patologies de la fàbrica 

Assentaments diferencials per variació de les característiques del terreny o per l’existència de  soterranis 

en una part de la planta i no a l’altre construïda sense soterrani. Construccions veïnes, fuites d’aigua o 

argiles expansives. 

                                                      
130 Es refereix que tot i que siguin envans poden tenir una funció estructural adquirida, o traspassada per la pròpia estructura. 
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Mal disseny de les estructures de parets. Falta de trava. Càrregues sobre el límit d’una obertura amb 

esquerdes quan el morter és de c.p. Insuficiència de secció per les sol·licitacions que rep. 

Càrregues excessives. 

Materials no adequats. 

Operacions de risc posteriors a la construcció de la casa. Remuntes, obertura de forats per pas amb més 

amplada. 

Òxid provocat pel contacte de la fàbrica de ceràmica i els caps de les biguetes (metàl·liques), o les 

armadures de les de formigó armat. 

Terrats amb moltes antenes de televisió amb els suports encastats a la fàbrica ceràmica, de les que només 

podem esperar esquerdes. 

Desintegració del totxo per falta de cocció i elevada proporció d’humitats. Un exemple són les jardineres 

de l’edifici Coderch de les Cotxeres de Sarrià, que tenen problemes de desintegració de la fàbrica. 

Regates a les parets. La totxana amb una regata horitzontal segueix tenint una secció resistent important, 

és difícil arribar a la segona cavitat, en canvi en el gero la regata es carrega tot el perímetre. 

 

Finalment exposa el comportament dels diferents tipus de totxos ceràmics enfront al foc. La totxana 

explota o per l’escalfor de l’aire interior, o perquè el gruix de la paret és petit. El maó massís pot suportar 

temperatures molt altes, perquè ha estat cuit a 1000ºC i un incendi pot arribar als 700ºC aproximadament, 

temperatura per cert superior al a fusió de l’alumini que és de 660,3ºC. 
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Entrevista arquitecte projectista en el període d’anàlisi. 

Entrevista amb el Sr. Xavier Sauquet  Dr. Arquitecte en data 23/12/2016 

 

A través de les obres realitzades pel Dr. Sauquet es parla del sistema constructiu de l’època i el doctor 

mostra diferent bibliografia. 

Al exposar el tema de la tesi, indica que tota l’edificació que es feia en aquell moment (anys 60 s. XX) 

era obra de fàbrica o prefabricat com Espronceda i Sant Julià que és prefabricat. 

Es comença comentant el “Proyecto de un grupo de viviendas para el Patronato Municipal de la Vivienda 

de Sabadell”, situat als carrers Alfons Salas, Conde Reus i Covadonga.(fitxa 97_401). 

Aquest projecte consta d’uns edificis alts d’estructura metàl·lica (no inclosos a l’anàlisi de la tesi) i uns 

edificis baixos amb façana al carrer Covadonga amb estructura d’obra de fàbrica , i tipologia 

constructiva igual que els edificis de la Cooperativa Vanguarda del carrer Dr. Gaurdiet. 

Els sostres dels edificis d’obra de fàbrica són de ceràmica armada que es feia a peu d’obra, d’un metre 

d’ampla i es pujava amb la grua tot sencer. No s’acostumava a posar perfils metàl·lics com a connectors 

en ziga zaga com a reforça de tallant. 

No pot recordar si el congreny anava sota forjat o a nivell de forjat, però pel cantell que es veu a les 

fotos de la façana, sembla que havia d’anar a sota forjat. A més a més a la fotogràfica del procés 

d’execució de les biguetes no es veu el connector horitzontal a través del qual s’hauria de lligar en cas 

que el congreny anés a nivell de forjat. Així que sembla que ha d’anar sota forjat. 

Quan se li pregunta què significa ..”zuncho a modo de dintel..” tal com s’indica a algunes memòries, i 

si  vol dir que està sota del forjat, la resposta és que no està indicant si anava a nivell de forjat o sota 

forjat ja que de les dues maneres treballa com a dintell de les obertures. 

Mostra fotos del procés constructiu i del sostre i del procés d’obra. 

Es segueix preguntant sobre els murs de trava i quines tècniques o càlculs utilitzaven. 

Utilitzaven el sistema de trava en forma de H, és a dir, utilitzaven el mètode Haller. Aquest mètode està 

explicat en el llibre Muros de fábrica de ladrillo  de J. Lahuerta i L.F. Rodríguez, on es fa una 

comparació de les diferents normes alamana, britànica,  i altres i s’exposa el mètode Haller. 

Anteriorment, quan calculaven la fàbrica no s’acostumava a passar del 15 kg/cm2, i normalment es 

calculava a 12 kg/cm2, amb Haller s’atreveixen a arribar als 25kg/cm2. Es considerava que la fàbrica 

treballava a 75kg/cm2 i s’utilitzava el coeficient de seguretat de 3. Les normes indicaven que els maons 

havien de trencar a 100kg/cm2, però normalment s’utilitzaven els que trencaven a 150 o 200 kg/cm2 i 

així es podia apurar més la fàbrica. 

Els edificis alts es calculava amb el mètode Haller i sempre “arriostrats”. 

Pel tema de la trava era important no estintolar tot l’edifici al sostre de la planta baixa, i fer baixar fins 

a fonaments les caixes d’escala que eren els elements rígids. 

Es pregunta si hi havia algun control de deformació dels diferents materials quan s’utilitzaven pilars 

metàl·lics i murs de trava. La resposta és que no es feia cap comprovació en aquest aspecte. 
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Quan es pregunta com és que utilitzaven la totxana, la resposta és que era una forma de tenir menys 

càrrega, era una de les formes d’alleugerir i a més a més era més barata. La totxana es considerava que 

podia arribar a treballar a 10 kg/cm2, i normalment se la feia treballar a 6kg/cm2. 

També es pregunta si era normatiu el fet que es col·loques un acodalament quan les llums eren superiors 

de 4mts, tal com s’indica a les memòries que calia fer. La resposta és que els fabricants dels forjats 

posaven les seves condicions, els fabricants preparaven els plànols de col·locació de les bigues i 

normalment demanaven una trava transversal quan hi havia més de 4m de llum per millorar el 

repartiment de la càrrega. 

Explica que l’edifici alt d’estructura metàl·lica del c/ Alfons Sala i Conde Reus (que no s’analitza en 

aquest treball de recerca) tenia les biguetes de ciment aluminós i que va ser rehabilitat pel Professor 

Nacenta de l’Escola del Vallès. Es va haver d’actuar just on hi havia el bar, a causa d’humitats, però que 

la resta de l’edifici estava bé, res a veure amb altres afectacions del ciment aluminós que es van trobar 

a Barcelona (Turó de la Peira). Les biguetes eren VEYGA, eren uns fabricants bons de Terrassa, que 

controlaven molt la relació aigua ciment. 

Es segueix amb el projecte “Grupo de 86 viviendas Sab. 67, para la Caja de Ahorros de Sabadell” (fitxa 

112_453) 

El doctor comenta que en aquest moment estan fent la rehabilitació d’aquest edifici situat al carrer 

Casablancas. Bàsicament estan reparant l’oxidació dels congrenys passivant i amb acabat de pintura 

anticarbonatan, també s’actua reparant les juntes de l’obra de fàbrica que s’havia rentat. 

D’aquest projecte se li pregunta per les obertures a trespol del tester que és portant, com s’havia 

considerat. Indica que es compta que el congreny ajuda a la nova repartició de la càrrega i afegeix que 

les obertures eren petites, ja que són obertures verticals de tota l’altura però poc amples. 

Comenta que l’I. Paricio va fer una publicació analitzant l’edifici en una de les revistes Quaderns131.1 

També es va publicar l’edifici al llibre La vivienda contemporánea del I. Paricio i X. Sust. Publicat per 

l’ITEC, Programa y tecnologia. 

Una altre publicació on hi ha aquest edifici és al llibre Habitatge i tipus de l’arquitectura catalana del 

C. Diaz i P.J. Ravellat 

En els plànols d’estructura de l’edifici s’indica unes grans obertures de mur portant a mur portant al 

punts on cal posar algun xunt. Indica que això era una grafia per tal que quedés clar que el forjat com a 

tal aquí tenia una variació i que posteriorment es cobria amb algun jou. 

En aquest projecte els sostres de les plantes superiors van recolzats sobre els murs de trava de les plantes 

inferiors. Llavors la pregunta és perquè giraven els sostres i perquè els giraven separant les plantes 

superiors de les inferiors i no de forma intercalada. La resposta és que aquesta idea va sortir del mètode 

                                                      
131El títol de l’article de la revista Quaderns és: Grupo de 86 viviendas y 10 locales Comerciales con garaje y edificio 

comunitario. De l’apartat Información Obras i redactat per Selección de Estudios del COACB. S’exposa un anàlisi de costos 

de les publicacions Predimensionado de costes en la vivienda Publicaciones del COACB pel mètode RC. 
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Haller, on si es feien treballar els forjats en les dues direccions, es podia arribar a pujar més plantes, 

perquè les parets de càrrega eren en les dues direccions. El fet de fer les plantes baixes en una direcció 

i les altes en l’altre era pel fet de lligar la tipologia i la distribució dels habitatges, i també en tot el 

conjunt dels edificis. Hi ha uns edificis més baixos i totes les plantes baixes tindrien la mateixa 

estructura, en canvi el edificis més alts, els hi giraven les parets de càrrega i també es modificava la 

distribució dels habitatges. 

El doctor també comenta que tot i que s’entra per la planta primera i hi ha rampes per accedir el primer 

pis, es va tenir cura de baixar l’estructura de l’ascensor fins la planta baixa, ja que es considerava que 

era la caixa que donava rigidesa a l’edifici. 

Se li pregunta pels pilars de fàbrica de la planta baixa i indica que sí que són de fàbrica de 45x45cm, i 

que al centre van armats i formigonats, perquè són uns pilars que estan articulats i per tal que tinguessin 

la rigidesa necessària s’havien d’armar. 

 

Finalment se li pregunta què significa quan a les memòries indica que hi havia l’escala formada per una 

llosa alleugerida ceràmica. I l’explicació és que és un forjat unidireccional de semi-bigueta i revoltó 

col·locat inclinat com l’escala. 

 

També indica que Can Deu va ser publicar a la revista JANO, el número 18 del juny-agost del 1974. On 

hi ha el comparatiu de les tres obres. Can Deu, c/ Alemanya i Collsalarca. 
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Càlculs 
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Annex B.  
En l’annex B s’adjunten les fulles de càlcul emprades per tal d’agilitzar els càlculs de les baixades de 

càrregues, i els càlculs amb els diferents sistemes utilitzats històricament com s’exposa al capítol 

d’anàlisi al subapartat de Càlcul de la tensió de treball. 
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Annex C 
L’annex C conté el llistat de tots els promotors recercats a l’Arxiu Històric de Sabadell. A partir 

d’aquestes empreses es busca tota l’obra promoguda per elles entre el 1940 i el 1979 ambdós inclosos. 

A continuació del llistat dels promotors objecte d’anàlisi, es llisten les obres localitzades a l’AHS 

promogudes per les empreses citades i que queden fora d’objecte del present estudi, indicant al mateix 

temps la causa per la qual no s’analitzen al present document. 

 

Llistat dels promotors: 

ARBO SA 

Bolsa de la vivienda SA 

Caja de Ahorros de Sabadell 

Caja de Pensiones para la Vejez 

Construcciones Casa Muns 

Cooperativa de viviendas “Creu de Barberà” 

Cooperativa de viviendas “La Creu Alta” 

Cooperativa de Viviendas Torrer Romeu 

Cooperativa de Viviendas Vanguarda 

Cooperativa (obrera) de viviendas de Can 

Oriach 

C.Y.R.S.A. Construcciones y reparaciones 

Edificaciones Sabadell SA 

EUDOM SA 

HEMARA 

INCOSA 

Inmobiliaria SEIRISA / SEYRISA 

Inmobiliaria Batllevell SA 

Inmobiliaria Borguño SA 

Inmobiliaria Calonge SA 

Inmobiliaria Gambus 

Inmobiliaria Goymer 

Inmobiliaria Junqueras SA 

Inmobliliarira TAIGASA 

Inmobiliaria Termas SA 

Inmobiliaria Social Vallesana SA 

(INSOVASA) 

Instituto Nacional de la Vivienda 

Marcet SA 

NUCONSA 

Obra Sindical del Hogar 

Patronato Municipal de la Vivienda 

PROBIRSA / PROBYR SA 

ROVIRSA (Roig Rovira SA) 

SAIDA 

Urbanizaciones Sabadell SA 

VIMUSA 

VISASA 

 

A continuació es llisten les obres dels promotors indicats anteriorment que no han estat objecte d’anàlisi 

i la causa per la que han estat exclosos.  

En la primera columna es llisten les promotores segons ordre alfabètic, el codi de referència de la tesi 

per ser localitzat al mapa, i el codi de referència per ser localitzat a l’Arxiu Històric de Sabadell.  

A continuació, a la quarta columna a objecte de llicència, s’indica si el projecte fa referència a un edifici 

plurifamiliar i per tant seria objecte d’anàlisi o si és un habitatge unifamiliar, o no existeix actualment, 

o es tracte d’un projecte d’ordenació urbanístic, o la promoció té menys de 6 habitatges. En aquesta 

columna la única categoria que fa que no quedi fora d’anàlisi és si es tracte d’un habitatge plurifamiliar 

de més de 6 habitatges, com s’ha exposat en els límits del tema de la metodologia. 
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A la cinquena columna s’exposa l’ajut econòmic, és a dir si el projecte va ser acollit a les polítiques de 

promoció pública. En el cas que no s’hagués sol·licitat l’ajut per part de l’Estat també es troba fora de 

la recerca. 

I finalment les dues últimes columnes fan referència al tipus d’estructura, si són de pilars132 i per tant 

queden fora de la recerca o si està en la zona de Sabadell que s’ha considerat zona consolidada abans 

del període d’anàlisi, i quedant fora de la recerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
132 Només es considera fora de la recerca si és una estructura bàsicament de pilars, en el cas que els pilars estiguin a la planta 

baixa i la resta de plantes siguin murs de càrrega d’obra de fàbrica sí que s’analitza. 
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Annexes 

Annex D. Fitxes dels edificis analitzats 

Per tal de dur a terme l’anàlisi exposat a la tesis doctoral és imprescindible recopilar informació de cada una de les 

promocions. Aquesta informació extreta dels projectes, (plànols, memòries, llicencies d’obres, i plecs de condicions 

entre altres) dipositats a l’Arxiu Històric de Sabadell es resumeix amb unes fitxes que exposen les principals 

característiques de cada una de les promocions. 

En la recerca s’observa que un mateix projecte està emprat en dues situacions diferents, en el cas que sigui així, es 

realitza una sola fitxa amb els dos edificis, ja que les característiques tècniques són les mateixes i per tant és la mateixa 

variant estructural, a la fitxa s’ indiquen les dues localitzacions.  

La recopilació d’informació no s’ajusta a la cronologia de la construcció, però al moment d’exposar la informació i 

manipular-la pel seu anàlisi sí que s’ordena cronològicament, i aquest és l’ordre en que es presenten les fitxes d’aquests 

annex. Aquest és el motiu pel que fa que la primera fitxa no tingui una numeració menor que alguna fitxa de més 

endavant, ja que el codi de la fitxa  es dóna segons l’ordre en que s’obté la informació. En qualsevol cas es pot conèixer 

la pàgina on es troba un fitxa determinada a través de l’índex ordenat numèricament de les mateixes al final de l’annex 

D. 

D’altra tots els expedients analitzats estan localitzats sobre el plànol de Sabadell utilitzant el Google maps. D’aquesta 

manera es pot conèixer molt fàcilment la localització exacta de l’expedient que s’analitza d’una forma detallada, a més 

a més de poder veure la façana de l’edifici i el seu entorn utilitzant l’streetview.  

Per tal d’accedir en aquest mapa és necessari entrar en el següent enllaç: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&authuser=0&mid=1G4tlQqp3FpU9AjyV9h3UO7EdG34&ll=41.5476

7875841923%2C2.1062770821264394&z=14 

 

Seguidament s’exposa una fitxa tipus on s’explica cada una de les parts de la mateixa i a continuació totes les fitxes per 

ordre cronològic de la data del projecte. 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&authuser=0&mid=1G4tlQqp3FpU9AjyV9h3UO7EdG34&ll=41.54767875841923%2C2.1062770821264394&z=14
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&authuser=0&mid=1G4tlQqp3FpU9AjyV9h3UO7EdG34&ll=41.54767875841923%2C2.1062770821264394&z=14


Fitxa d’anàlisi número fitxa                                                               
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Codi Biblio: número fitxa//número expedient AHS Any projecte:  data dels plànols o memòria  Any const.: data 

permís llicencia d’obres 

Nom del projecte:  El nom que figura als plànols o l’expedient de llicencia d’obres 

Adreça:  Adreça indicada a plànols o llicencia d’obres  Barri: Sector o barri 

Arquitecte/s:  Arquitecte/s redactor/s del projecte i Director/s d’obra  

Arquitecte tècnic: Aparellador de l’obra  Promotor: Persona física o jurídica promotora 

Constructora: Nom de l’empresa constructora   (Gerent / adreça d’empresa promotora ) 

(Gerent / adreça d’empresa constructora ) 

  

Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 

Tipologia bloc:   

Nom identificatiu de la tipologia : Adreça, número de blocs iguals, número de plantes que té el bloc, 

superfície útil dels habitatges i superfície útil dels habitatges. 

 

Total habitatges a analitzar:  número total d’habitatges analitzats i número de blocs en que es distribueixen.  

 

 

 

Documentació facilitada:  S’indica amb negreta i una X la documentació que hi ha a l’expedient de la llicencia 

d’obres.

 

 Memòria 

 Plantes 

 Seccions 

 Façanes. 

 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres. 

 

 

 

Indicació de la situació del bloc d’anàlisis de la fitxa a 

la ciutat de Sabadell a escala E: 1/6.000 

Situació del bloc d’anàlisis de la fitxa en un plànol de 

situació a E:1/300 
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Nom de la tipologia: Adreça, número de blocs, plantes que té el bloc, superfície útil i construïda dels habitatges 

Núm. Plantes: Número de plantes del bloc 

Núm. Habitatges: número de blocs iguals x número 

de plantes x número habitatges / planta = habitatges 

en total. 

Hab. Per planta: número d’habitatges que té cada 

replà. 

Ús planta baixa: indicació de l’ús de la planta baixa 

entre: locals comercials, habitatges, garatges,...

Tipus d’estructura: 

Estru. Vertical PB: Indicació si l’estructura de la 

planta baixa és de pilars o murs, i si són murs la 

dimensió dels mateixos. 

Estru. vertical plantes:  Indicació dels gruixos dels 

murs de càrrega portant de les plantes pis. 

Tipus forjat tipus: Tipologia de forjat, indicació del 

intereix de les biguetes i indicació d’on s’ha extret la 

informació de (pl) planta, (mem) memòria, (sec) de la 

secció. 

Alçada lliure: Indicació de l’alçada lliure de les 

plantes i del cantell del forjat si se sap. Indicant d’on 

s’ha extret la informació de (mem) memòria, (sec) de 

la secció. 

Tipus forjat coberta: Indicació del tipus de coberta o 

terrat i indicació d’on s’ha extret la informació (pl) 

plànols, (sec) secció o (mem) memòria. 

Tipus escala: Indicar si l’estructura de l’escala és de 

volta o de llosa massissa i d’on s’ha extret la 

informació (pl) plànols o (mem) memòria. 

% buit respecte planta : Superfície total en planta del 

bloc o escala en m2 – indicació dels diferents forats 

que hi ha en planta i la seva superfície, com és el forat 

d’escala, l’ascensor, passos d’instal·lacions,.. = 

superfície sense el forats de la planta; percentatge de 

superfície per planta plena respecta el total de la 

planta %. 

 

Hi ha junta de dilatació: S’indica si als plànols o 

memòria es descriu una junta de dilatació i la longitud 

màxima que té el bloc en el costat de més longitud.

Congreny perimetral: En negreta s’indica si existeix el congreny perimetral i on està descrit (mem) memòria o (pl) 

plànols. 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat. 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: S’indica l’estat de càrregues considerat i s’indica d’on s’ha extret la informació. 

Segons memòria: l’estat de càrregues està descrit a la 

memòria. 

Segons doc. gràfica:  l’estat de càrregues està descrit 

a la documentació gràfica. 

 

Segons bibliografia: no hi ha descripció de l’estat de 

càrregues al projecte i es pren el de les normes vigents 

en el moment. 

Segons càlcul: Estat de càrregues a partir del qual es 

fa la baixada de càrregues. 

Murs portants: Es posa en negreta Paral·lels a façana si els murs portants són paral·lels a façana i es posa en 

negreta perpendiculars a façana, si els murs portants són perpendiculars a la façana. 

Paral·lels a façana: Es posa en negreta si els murs 

portants són paral·lels a la façana principal. 

Perpendiculars a façana: Es posa en negreta si els 

murs portants són perpendiculars a la façana 

principal. 

Llum mínima: la llum mínima que hi ha a la planta, 

també s’indica la de l’escala. S’indica si és una crugia 

amb continuïtat (continuïtat) o sense continuïtat 

(extrem) 

Llum màxima: la llum màxima que hi ha a la planta. 

S’indica si és una crugia amb continuïtat (continuïtat) 

o sense continuïtat (extrem) 

Balcó volat vol màx.: S’indica la llum que té el balcó 

de màxima llum i la llum de la crugia que té 

continuïtat amb el balcó analitzat. 

%buit mur respecte ple: Es calcula el percentatge 

d’obertures que té la façana respecte la part opaca per 

cada una de les façanes que tingui el bloc. 

Façana principal ( si no s’indica el contrari l’escala 

en la que està dibuixada la façana és 1/50, en cas 

contrari s’indica aquí): dimensió en planta de la 

façana x alçada de la façana -  obertures número 

d’obertures iguals x dimensió en planta de l’obertura 

x alçada de l’obertura = superfície total de façana – 

superfície total de buits de la façana = superfície total 

zona opaca m2,  Percentatge de superfície opaca 

respecte el total de la façana % Indicació si la façana 

és portant o no portant (tancament). 

Repetir per totes les façanes de l’edifici. 

 

Esquem en planta de la planta baixa i la planta tipus, 

indicant la direcció de recolzament de l’estructura. 

 

Resistència de la fàbrica: Un cop feta la baixada de càrregues s’indica com està treballant la fàbrica en el punt mes 

desfavorable, o de màxima tensió. 

Teòrica:  

Segons càlcul: 

Segons informe
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Reparacions: S’indica en negreta i amb un X si es coneix alguna reparació en l’estructura vertical o horitzontal, als 

tancaments, si no s’ha reparat o si no es coneix. Per defecte no es coneix excepte quan s’ha visitat l’immoble i s’ha 

parlat amb la propietat dels mateixos. 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal·lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 

 

Descripció de la reparació: En el cas que hi hagi hagut una reparació s’indica aquí el tipus de reparació que la 

propietat ha indicat que s’han dut a terme. 

 

 

Marc normatiu: 

Norma vigent:  

 

 

 

 

 

 

Memòria   

En aquest apartat es transcriu la part de la memòria del projecte que es considera important per tal de fer l’anàlisi de 

l’edifici, estats de càrrega, tipologia dels murs, tipologia de la coberta,... 

 

 

 

 

 

 

 

Altres:  

S’indica qualsevol informació o observació que s’ha extret tant de la anàlisis dels plànols com de la memòria o altra 

documentació de l’expedient. 

 

 

Fotos interessants de les visites als edificis 
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Codi Biblio: 28_26//1949/455//AI 1307  Any projecte: agosto 1946   Any const.: agost 1949 
Nom del projecte:  Proyecto de urbanización y viviendas para  clase media en el término municipal de Sabadell  en 
la provincia de Barcelona. 
Adreça: carrers: Campoamor, Goya, Santa Cecilia, Clemencia Isaura y  Barri: Espronceda. Sant Pau/ Sector Sud 
Paseo Espronceda  
 
Arquitecte/s:  Arquitecte 1 i arquitecte 4 
Arquitecte tècnic: no indicat                 Promotor: Urbanizaciones Sabadell, S.A. 
Constructora: 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
  
1 tipologia: 15 blocs de PB+3, 2 habitatges per replà. 6 blocs donant façana als carreres de dues illes d’habitatges i 
tres blocs d’interior d’illa. Una illa amb dos bocs i l’altre amb un bloc. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

X Pressupost 
X Informes posteriors: accident d’obra a la 

llicencia d’obres de l’Ajuntament. Paren les obres. 

 Entrevista amb el tècnic 

 Altres. 
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TIPOLOGIA  
4 blocs façana carrer Goya, 4 blocs amb façana carrer Campoamor, dos blocs amb façana carrer Clemente Isaura, un 
bloc carrer Santa Cecilia i un altre al carrer Paseo Espronceda. Una illa amb un bloc central i una illa amb dos blocs 
centrals. Superfície útil per habitatge 60.60m2. 
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+3  
Núm. Habitatges: 15 edifici x 2 escales x 4plantes x 
2hab/ pl.=240 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge. 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana de 30cm i mur de 
càrrega de mitja llum de 15cm . 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm i 
mur de càrrega de mitja llum de 15cm. 
Tipus forjat tipus: unidireccional, biguetes de formigó 
y revoltó ceràmic amb ciment ràpid. Sinus omplerts 
amb formigó de “cascotes”. (mem) 
Alçada lliure pisos 2,5m,  PB 2.5, elevada del terra 
0.9m (sec). 

Tipus forjat coberta: a dues aigües. Biguetes de fusta a 
sobre encadellat ceràmic i teula àrab. (mem). 
Envanets conillers (sec). 
Tipus escala: volta catalana (mem i sec). 
% buit respecte planta: 144,42m2 – escala 6.6m2 = 
137,82; 95,42%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no queda clar , els blocs estan 
formats per dues escales, l total de 30ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.

 Sota forjat 

 Inexistent 

X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 350kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: murs de 30cm façana i 15cm 
interior (mem i pl) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 4.05m extrem. 3.95m interior. Nucli 
escala 2m. Central. 
Llum màxima: 4.75m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: hi ha balcó volat 0.95m respecta 
3.95m. 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal:  (1 escala): 15x12.6 -  obertures 
8x1.1x1.2 -  8x1.5x1.2 –  escala 3x1.1x1.2 – porta 1x2= 
189 –30.92 =158,08 m2,  83,64% ple portant 
Façana posterior: No hi ha alçat de la façana posterior. 
Tester: (1 escala)(E:1/200): 9,6x12,6 -  obertures 
8x1.6x1.1 -  4x0.6x0.9= 120,96 –16.24 =104,72 m2,  
86,57% ple tancament. 

 
Planta tipus 

 
Planta baixa 
     

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Les façanes estan pintades o arrebossades de nou.  
Hi ha veïns que s’han recrescut la garleria fent-la volar cap a l’exterior. Augmentant la càrrega del mur de càrrega 
però compensant el moment flector. 
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Memòria: 
“MEMORIA 
Acogiéndose a los beneficios que el Estado Español concede a la construcción de viviendas para la denominada 
“clase media” Ley de 25 de Noviembre de 1.944, motivado por la gran necesidad de vivienda que sufre la ciudad de 
Sabadell, una de las mas industrias y fabriles de la provincia de Barcelona se ha estudiado el proyecto de 
urbanización que de describe, el cual comprenderá la construcción de MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y SEIS 
viviendas, todas ellas de características y dimensiones suficientes para ser clasificadas y calificadas en el tipo más 
económico que la Ley citada autoriza con las calles, plazas y servicios públicos necesarios: agua potable, red de 
alcantarillado y saneamiento, líneas generales de fluido eléctrico previéndose en la misma incluso la construcción de 
un Capilla y escuelas públicas, plazas de mercado cubierta, etc. 
 
EMPLAZAMIENTO 
Los terrenos que se urbanizarán son sensiblemente llanos con un ligero declive… 
 
TIPOS DE INMUEBLES 
Los tipos de inmuebles que se adaptan son tres que son: tipo general, tipo chanflan y tipo plaza1  
El tipo general está formado por cuatro plantas edificadas por dos viviendas por plaza. El tipo chanflan es 
sencillamente igual al tipo general con las solas diferencias a que obliga la variación de fachadas. Las de la plaza 
circular… 
 
COMPOSICION DE LAS VIVIENDAS 
 
Superficie útil 60.60m2 
Atendiendo a su extensión las viviendas pertenecen al tercer grupo en que las clasifica la Ley de 25 de noviembre de 
1944 para la construcción de viviendas para la denominada clase media. 
 
CONSTRUCCIÓN 
CIMIENTOS.- El material de relleno de cimientos será hormigón de cemento portland con una dosificación 2.50K de 
cemento por cada m3 de hormigón. 
PAREDES.- Todas las paredes se construirán con fábrica de ladrillo con mortero de cal y cemento portland artificial. 
Las fachadas con 30cms de espesor y las interiores de 15cms. Antes de proceder a la construcción de paredes se 
enrasaran los cimientos con una verdugada de dos gruesos de ladrillo con mortero de cimiento portland y de 60cms 
de ancho. 
PISOS.- Se construirán con viguetas de hormigón armado y bovedillas de ladrillo unido con cemento rápido. Los 
senos se rellenarán con hormigón de cascote. Se calcularán para soportar una carga y sobre-carga en total de 350kg 
por m2. 
CUBIERTA.- Su estructura será a base de vigas de madera. El material de cubierta teja árabe colocada sobre 
machiembrado de tierra cocida.  La recogida de aguas para su conducción a las tuberías bajantes con canal de zinc ó 
fibro cemento. 
ESCALERAS.- Serán construidas con bóvedas tabicadas con tres gruesos de rasilla forjado el primero con mortero de 
yeso. Los dos restantes, así como también la unión entre ellos con mortero de cemento portland artificial. La 
barandilla con forjado de ladrillo y pasamano de madera barnizada. Los escalones de granito artificial. 
TABIQUES.- Se ejecutarán con ladrillo de 5cms de espesor, unidas las dos primeras hiladas con cemento rápido y l as 
restantes con yeso. 
PAVIMENTOS.- Todas las plantas se pavimentarán con buenas losetas de mosaico hidráulico. Antes de pavimentar 
las plantas bajas se construirá una capa de hormigón de 10cms de espesor colocada encima de una capa de escoria 
de 30cms para evitación de humedades. 
COCINAS.- La composición de las cocinas serán con banco colgado, una fregadera…. 
… 

                                                           
1 El tipus plaça no existeix a l’expedient. 
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De lo que se deduce en los párrafos precedentes de esta Memoria, todas las viviendas estarán construidas con 
materiales de suficientes riquezas para que sean calidades en la 3ª categoría en que las decide la Ley a los preceptos 
de la cual se acogen. 
….” 
 
Altres: 
Projecte de 1946, segellat el 1949 i amb sol·licitud que siguin bonificaves del 1956. 
Indica que són bonificables “quince grupos de dieciséis viviendas cada uno en los solares situados en las calles 
Campoamor, Goya, Santa Cecilia, Clemencia Isaura y Paseo Espronceda” 
 
No es construeix fins l’agost de 1949, perquè l’ajuntament ha de fer un estudis ja que els solars estaven lluny del 
casc antic. Firmat per l’arquitecte municipal el 29 de març de 1955. 
 
Memòria hi ha el plànol d’urbanització i explica que es projecten 1496 habitatges sota el nom: Proyecto de 
urbanización y viviendas para “clase media” en los términos municipales de Sabadell y Santa María de Barbera en 
la provincia de Barcelona. Però realment només es dóna llicencia d’obres en aquest expedient a 15 edificis de 16 
habitatges (240 habitatges) 
 
 
Tipologia molt semblant a la  de l’expedient 27_26, però llums amb diferències de 5cm indicat amb cotes. 
Obertures de la façana d’aquest expedient mesures a escala 1/50, i de l’expedient  27_26 a 1/100, la variació de les 
dimensions de la obertura és molt petita però al mesurar amb l’escalímetre surt d’aquesta manera. 
 
 
 

   
Petites fissures a l’acabat exterior i marcant una mica alguna obertura. 
 

     
Es marca quan s’amplien obertures. Es recreixen les galeries. Inexistència de congreny o eliminat. 
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Codi Biblio: 95_371//1948/860/D04 13489    Any projecte:  octubre 1947       Any const.: 30 novembre 1948 
Nom del projecte:  Construcción de un grupo de 15 casas con un total de 130 dependencias distribuidas en 112 
pisos y 18 tiendas proyectadas en la manzana delimitada por la carretera de Barcelona, Paseo Espronceda, calle 
Jose Antonio y calle Clemencia Isaura, en la ciudad de Sabadell para la entidad “Caja de ahorros de Sabadell” 
Adreça: Ctra. Barcelona, Paseig Espronceda, c/ Clemensia Isaura Barri: Sant Oleguer 
Arquitecte/s:  Arquitecte 2 
Arquitecte tècnic:  Promotor: Caja de Ahorros de Sabadell           
Constructora: D.      
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Habitatges tipus A: 13 blocs: 4 blocs carrer José Antonio (2 bl. PB+4 i 2bl PB+3); 3 blocs a Clemencia Isaura 
(2bl PB+3 i 1bl PB+4), 4 blocs a carretera de Barcelona (no hi ha façanes es desconeix alçades), 2 blocs a carrer 
Espronceda. PB+4. Superfície útil 68,92m2  per habitatge. 

 
Habitatges tipus B: 2 blocs: 1 bloc a c/ José Antonio PB+4, i 1 bloc a carretera de Barcelona (es desconeix 

l’alçada). Superfície útil 78,70m2   
 

 
Total habitatges a analitzar:  total 15 bloc i 112habitatges.  
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes.  

 Seccions 
X  Façanes. (falta una de les façanes) 
X Memòria (molt explicita constructivament) 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres. 
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Habitatges tipus A: 13 blocs: 4 blocs carrer José Antonio (2 bl. PB+4 i 2bl PB+3); 3 blocs a Clemencia Isaura (2bl PB+3 i 
1bl PB+4), 4 blocs a carretera de Barcelona (no hi ha façanes es desconeix alçades), 2 blocs a carrer Espronceda. 
PB+4. Superfície útil 68,92m2  per habitatge. 
Tipologia habitatges tipus A: 4 blocs carrer José Antonio; 3 blocs a Clemencia Isaura,  4 blocs a carretera de 
Barcelona; 2 blocs a carrer Espronceda
Núm. Plantes: PB+3 i PB+4 
Núm. Habitatges: 6blx4pl.x 2hab/pl +5blx5pl.x 2hab/pl 
– 6 botigues = 92hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges. 
Ús planta baixa: habitatges i locals

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana principal murs de 45cm. 
Murs interiors i façana posterior de 30cm. i trava 
15cm. 
Estru. vertical plantes:  Façana murs de 30cm. Murs 
interiors de 15cm. i trava 10cm. 
Tipus forjat tipus: Unidireccional biguetes de formigó 
armat revoltó ceràmic amb reomplert als sinus. (mem) 
Alçada lliure: PB 3.3m i pisos 2.8 amb els forjats de 
0.27m. (indicat a la façana) 

Tipus forjat coberta: Terrat a la catalana i cobertes a 
quatre aigües sobre envanets (mem)  
Tipus escala: volta catalana (mem) 
% buit respecte planta (1 bloc): 163,68m escales 
5,45m2   = 158,23; 96,67%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No s’indiquen juntes, blocs de  
13m i conjunt de blocs de  64,15m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral·lels a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,5m extrem, 2m escala. 
Llum màxima: 4,1m.  interior. 
Balcó volat vol màx.: Inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (PB+4): 13,6 x 15,7-  obertures 
10x1.2x1.6  - 2x1.2x2.3 – àtic 8x1.2x1.2 – porta 
1.2x2.5 –  locals 2x 1.75x2.5 = 213,52– 47,99= 
165,53m2,  77,52% ple, portant. 
Façana posterior (PB+4): 13,65x15,6 -  obertures 
6x0.9x1.5- 6x1.8x1.5 – 6x1.2x1.5 – 2x0.9x1.2 – 
2x1.8x1.7-2x1.2x1.7 – àtic 2x0.9x1.25 – 2x1.8x1.25 – 
2x1.2x1.25 – escala 3x1.1x1.6 = 212,94– 62,49= 
150,45m2,  70,65% ple, portant. 
Façana  lateral (tester, també pot ser mitgera 100% 
opaca, PB+4): 11,35 x 15,7-  obertures 1.2x1.5 - 
2x1.2x1.6 – àtic3x2.7x1.2 – porta  3x2.7 = 178,19– 
23,46= 154,73m2,  86,83% ple, tancament. 

   
Planta tipus 

 
Planta baixa 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
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Tipologia habitatges tipus B: 1 bloc a c/ José Antonio PB+4, i 1 bloc a carretera de Barcelona (es desconeix l’alçada). 
Superfície útil 78,70m2   
Núm. Plantes:  PB+4 
Núm. Habitatges: 2blx4pl. = 8hab. 

Hab. Per planta: 1 habitatges. 
Ús planta baixa: local.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana principal murs de 45cm. 
Murs interiors i façana posterior de 30cm. i trava i 
mitgera 15cm. 
Estru. vertical plantes:  Façana murs de 30cm. Murs 
interiors de 15cm. i trava 5cm. Mitgera 15cm 
Tipus forjat tipus: Unidireccional biguetes de formigó 
armat revoltó ceràmic amb reomplert als sinus. (mem) 
Alçada lliure: PB 3.3m i pisos 2.8 amb els forjats de 
0.27m. (façana) 

Tipus forjat coberta: Cobertes a quatre aigües sobre 
envanets (mem)  
Tipus escala: volta catalana (mem) 
% buit respecte planta (1 bloc): 108,3m escales 
5,46m2   = 102,84; 94,96%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No s’indiquen juntes, blocs de  
9,6m i conjunt de blocs de  64,15m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral·lels a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,5m extrem, 2m escala. 
Llum màxima: 4,1m.  interior. 
Balcó volat vol màx.: Inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (PB+4): 9,6 x 15,6-  obertures 
6x1.25x1.6  - 3x1.2x2.3 – àtic 3x2.2x1.2 – porta i   
locals 3x 2x2.6 = 149,76– 43,8= 105,96m2,  70,75% 
ple, portant. 
Façana posterior (PB+4): 9,6x15,6 -  obertures 
6x3.2x1.5- 2x3.2x1.25 – escala 4x0.85x1.1 – PB 
0.85x1.4 – 4x1.4x1.6 = 149,76– 50,69= 99,07m2,  
66,15% ple, portant. 

Façana  lateral mitgera 100% opac, tancament 

     
Planta tipus        Planta baixa 

 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
 
Marc normatiu: 
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Memòria   
“MEMORIA  DESCRIPTIVA  
Al amparo de los beneficios concedidos por la Ley de 25 de Noviembre de 1944 y Reglamento de 78 de Febrero de 
1945, se proyecta la construcción de un total de 15 casas con un total de 130 dependencias, distribuidas en 112 
pisos y 18 tiendas, emplazado en el lugar indicado en el encabezamiento y para la Entidad “Caja de Ahorros de 
Sabadell”. 
El proyecto adjunto comprende 5 grupos de viviendas, con 15 edificios que constan de los siguientes elementos: 
… 
Formarán cuatro cuerpos de edificios unidos entre sí por unos pórticos edificados solamente en planta baja, 
quedando en el interior de la zona edificada, un gran espacio libre, que podrá destinarse a jardines a parte infantil. 
Se ha porcurado que el conjunto tena un agradable aspeco para lo cual se ha evitado la excesiva monotonía, 
principalmente en los remates de los edificios, cubriéndolos alternativamente cin cubiertas de teja árabe y azoteas, 
avanzando ó retrocediendo algunas líneas de la general alineación de fachadas, para formar lo cuerpos salientes. 
Extremos reglamentarios.- El tipo de casas del presente proyecto se considera incluido en lo que prescribe el 
apartado (e) del artículo segundo de la Ley de 25 Noviembre 1944, referente a la construcción de edificios de nueva 
planta sobre solares existentes, destinados a viviendas  
2º.- El proyecto consta de 112 viviendas de dos tipos diferentes. 
3º.- Las viviendas deberán ser, de acuerdo con el Regalmento, clasificadas en el Grupo tercero, Categoría tereca. 
4º.- La superficie útil de las viviendas: 
… 
5º.- Por ser viviendas de tercera categoría quedan exceptuadas del 60% útil previsto pata habitaciones ed estar, a 
pesar de que las superficies proyectadas, cumplen esta condición, como si se clasificasen en segunda categoría. 
6º.- Descripción de las viviendas: 
 (a)- Construcción.- El sistema constructivo será el siguiente: La cimentación con zanjas rellenadas con 
hormigón de cemento portland. Las paredes con fábrica de ladrillo. Los techos formados con viguetas de hormigón 
armado y bovedillas de ladrillo con relleno de senos. Las cubiertas serán de teja árabe sobre machiembrado 
cerámico, alternando con terrazas a la “catalana”. Los tabiques serán de ladrillo. Los pavimentos serán de mosaico 
hidráulico de unasola entonación. Los interiores serán revocados y enlucidos con yeso. Las superficies exteriores 
serán revocadas y enlucidas con cal. Las escaleras serán formadas con bóvedas tabicadas de rasilla y peldaños de 
granito artificial con cemento blanco. 
La carpintería será con madera de Pino, de 58mm. De grueso la exterior y de 48mm la interior. Las ventanas y 
balcones cerrarán por medio de postigos y fallebas.  
Las cocinas serán de tipo económico, con fregadera de mármol, tablero con hornillo auxiliar a carbón, y armario. 
Los cuartos de aseo constarán de:…. 
… 
7º.- Siendo el coste total de las edificaciones de…” 
 
 
Altres:  
Es dibuixa amb escalímetre perquè les cotes no són suficients. 
El gruix dels mur a la planta baixa és diferent que a les plantes altes. Tensions poden ser superiors al cap de la planta 
baixa i hi pot haver excentricitats. 
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Codi Biblio: 27_26 Any projecte: març 1949   Any const.:  (vegeu apartat “Altres” d’aquesta fitxa).  
Nom del projecte:  Proyecto 80 viviendas protegidas en la ciudad de Sabadell para Sociedad Anónima Industrial del 
algodón (S.A.I.D.A.) 
Adreça: carrers: Façanes a c/Campoamor i paral.lel. Testers a c/ Clemente Isaura i Paseo Espronceda.  
Barri: Espronceda. Sant Pau 
 
Arquitecte/s:  Arquitecte 1 i Arquitecte 4 
Arquitecte tècnic: no indicat              Promotor: Sociedad Anónima Industrial del Algodón (S.A.I.D.A) 
 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
  
1 tipologia: 10 blocs de PB+3, 2 habitatges per replà. 
 
Documentació facilitada:(1 plànol amb tota la documentació facilitada) 
 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 

 Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 

 Altres. 
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TIPOLOGIA Façanes a c/Campoamor i paral.lel. Testers a c/ Clemente Isaura i Paseo Espronceda.  
10 blocs de PB+3, 2 habitatges per replà. 
PB+3 10 blocs de 4 plantes de 2 habitatges per replà. 80 habitatges. 
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+3  
Núm. Habitatges: 10 edifici x 4plantes x 2hab/ pl.=80 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge. 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana de 30cm i mur de 
càrrega de mitja llum de 15cm. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm i 
mur de càrrega de mitja llum de 15cm. 
Tipus forjat tipus: unidireccional  
Alçada lliure pisos 2,7m,  PB 2.8. 
Tipus forjat coberta: a Quatre aigües. 

Tipus escala: no indicada. 
% buit respecte planta: 143,84m2 – escala 5,9m2 – 
ventilació 2x0.1 -  0.36m2    = 137,38; 95,50%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no queda clar si hi ha junta 
entre els diferents blocs. Hi pot haver fins a 6 blocs 
alineats.(6 blocs x15ml=90ml) 

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.

 Sota forjat 

 Inexistent 

X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: murs de 15cm (pl) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 4m extrem. 
Llum màxima: 4.8m.extrem.(5.9 al menjador?)  
Balcó volat vol màx.: no hi ha balcó. 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal:  (1 escala): 14,9x11,9 -  obertures 
8x1.1x1.1 -  4x1.6x1.1 –  escala 3x1.1x1.1 – porta 1x2= 
177,31 –22,35 =154,96 m2,  87,39% ple portant 
Façana posterior: No hi ha alçat de la façana posterior. 
Tester: (1 escala): 9,5x12 -  obertures 4x1.6x1.1 -  
4x2.5x1.5= 114 –22,04 =91,96 m2,  80,66% ple 
tancament 

 
Planta tipus  

  
Planta baixa 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent:  
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Altres: 
Només hi ha un plànol amb la situació, la planta baixa i planta tipus a la mateixa planta indicant simetries. Una petita 
secció d’alçades totals de l’edifici. I les dues façanes principals. Indicació del clavegueram. 
 
No hi ha llicència d’obres, és un expedient pendent de classificar a l’AHS. S’ indica que es classificarà amb l’expedient 
d’aquesta tesis 28_26. 
 
Tipologia molt semblant a la  de l’expedient 28_26, però llums amb diferències de 5cm indicat amb cotes. 
Obertures de la façana d’aquest expedient mesures a escala 1/100, i de l’expedient  28_26 a 1/50, la variació de les 
dimensions de la obertura és molt petita però al mesurar amb l’escalímetre surt d’aquesta manera. 
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Codi Biblio: 33_19//1952/695/ai 1336 Any projecte: maig 1951  Any const.: juliol 1955 (llicencia 1952) 
Nom del projecte:  Grupo de casas para (140) viviendas de obreros en la “Cruz Alta”- Sabadell 
Adreça:  Carretera de Sabadell a Prats de Llusanés, calle Pirineos, Ribot y Serra y Aparici Guijarro. 
Arquitecte/s: Arquitecte 3 
Arquitecte tècnic:     Promotor: Caja de Ahorros de Sabadell 
Constructora: 
 
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  

Tipus IA: 2 edificis, pb+4, 40hab. Superfície útil ≈55,34m2 Carretera Sabadell a Prats de Lluçanes. 
Tipus IB: 1 edifici, pb+4  20hab. Superfície útil ≈55,34m2 Carretera Sabadell a Prats de Lluçanes. 
Tipus IC: 2 edificis, pb+4  32hab. Superfície útil ≈55,34m2 Interior d’illa amb Aparisi Guijuano i l’altre amb c/ 

Ribot i Serra. 
Tipus II: 2 edificis, pb+4  31hab. Superfície útil ≈55,34m2 Carretera Sabadell a Prats de Lluçanes amb Aparisi 

Guijuano i l’altre a la cantonada Sabadell a Prats de Lluçanes amb Carrer Pirineus. 
Tipus III: 2 edificis, pb+3  16hab. Superfície útil ≈55,34m2 Interior d’illa davant escola. 

 Un habitatge sol en PB 
 
Total habitatges a analitzar:  total 9 blocs, 140 habitatges.  
 
Documentació facilitada: 

X Plantes 
X Seccions 
X Façanes 
X Memòria 
X Amidaments 

X  Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 
X Altres: Plec de condicions i estudi geotècnic 
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TIPOLOGIA I 
Edifici:  Tipus IA 2 blocs. pb+4, 40hab. Superfície útil ≈55,34m2 Carretera Sabadell a Prats de Lluçanes. 
Tipus IB: 1 edifici, pb+4  20hab. Superfície útil ≈55,34m2 Carretera Sabadell a Prats de Lluçanes. 
Tipus IC: 2 edificis, pb+4  32hab. Superfície útil ≈55,34m2 Interior d’illa amb Aparisi Guijuano i l’altre amb c/ Ribot i 
Serra. 
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 4bl. x 5 pl. x 4hab/ pl.=92hab 
 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà 
Ús planta baixa: Tipus IA i IB habitatge. Tipus IC 
habitatge i botigues.

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: 30cm façana i 15cm interiors (mem) 
Estru. vertical pisos: 30cm façana i 15cm interiors 
(mem) 
Tipus forjat tipus: bigueta de formigó i cassetó(mem) 
Tipus forjat coberta: biguetes de fusta i encadellat 
ceràmic. (mem) 

Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.8m, planta 
soterrani 2-2.8m,  sostre de 25cm amb paviment 
(sec.).  
Tipus escala: volta catalana (sec).  
% buit respecte planta: 287,54m2 – escala i pati 
interior 17,62 = 269,92m2; 93,87% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits. 18ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2.9m., 2.35 zona escales. 
Llum màxima: 4.35m. 
Balcó volat vol màx.: balcó inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: 18x16.1-obertures 8x1.8x1.5 - 
18x1x1.5 - 2x1.8x2.2 – porta 1.6x 3 = 289,8-61,32 = 
228,48m2;  78,84% portant 
Façana posterior: desconeguda. 
Façana lateral: 15.6x16.1-obertures 10x0.6x1 – 
10x2.15x1.5 – ventilació 6 x 0.0078 = 251,16-38,29 = 
212,87m2;  84,75% tancament 
 

 
Esquema:  

     
Planta baixa                         Planta tipus  
 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
 

 
 
Normativa vigent: 
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TIPOLOGIA II 
Edifici:  Tipus II: 2 edifici, pb+3  31hab. Superfície útil ≈55,34m2 Carretera Sabadell a Prats de Lluçanes amb Aparisi 
Guijuano i l’altre a la cantonada Sabadell a Prats de Lluçanes amb Carrer Pirineus. 
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 2blocs x 4 plantes x 4hab/ pl.=31hab 

Hab. Per planta: 2+2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatges i botigues.

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: 30cm façana i 15cm interiors 
(mem). Pilastres de 35x35, 45x45, 25x150 a pati 
interior i botigues. 
Estru. vertical pisos: 30cm façana i 15cm interiors 
(mem) 
Tipus forjat tipus: bigueta de formigó i cassetó(mem) 
Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.8m, planta 
soterrani 2-2.8m,  sostre de 25cm amb paviment 
(sec.).  

Tipus forjat coberta: biguetes de fusta i encadellat 
ceràmic. (mem) 
Tipus escala: no indicada.  
% buit respecte planta: 289,68m2 – escala 2x6,2 = 
277,28m2; 95,72% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits. 27ml. Màx.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2.9m., 2.35 zona escales. 
Llum màxima: 4.35m. 
Balcó volat vol màx.: balcó inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (carretera): 14,1x13,10 -obertures 
6x1.8x1.4 – 9x1.1x1.5 - porta 1.6x 3 – entrada 
botigues 3x2x3.2 = 184,71-53,97 = 130,74m2;  70,78% 
portant 
Façana pati: 8,80x13,1 – obertures 5x1x1.5 – 
6x0.9x1.6 – 1.7x1.5- 3x2.2x2.2 = 115,28-33,21 = 
82,07m2;  71,19% portant 
Façana lateral (Aparici Guijarro): 24,85x13,10 -
obertures 11x 1.75x1.5 – 20x1.1x1.5 – escala 1x2.1 – 
diàmetre 0.7 (0.385)– porta 1x2.3 – botigues 2x 2x3.2 
- ventilació 9 x 0.0078 = 325,53-79,53 = 245,99m2;  
75,57% portant 
Esquema:  

 
Planta tipus  

 
Planta baixa

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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TIPOLOGIA III 
Edifici:  Tipus III: 2 edificis, pb+3  16hab. Superfície útil ≈55,34m2 interior d’illa (davant l’escola) 
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 2bloc x 4 plantes x 2hab/ pl.=16hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatges.

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: 30cm façana i 15cm interiors 
(mem).  
Estru. vertical pisos: 30cm façana i 15cm interiors 
(mem) 
Tipus forjat tipus: bigueta de formigó i cassetó(mem) 
Tipus forjat coberta: biguetes de fusta i encadellat 
ceràmic. (mem i sec) 

Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.8m, planta 
soterrani 2-2.8m,  sostre de 25cm amb paviment 
(sec.).  
Tipus escala: volta catalana (sec) 
% buit respecte planta: 145,49m2 – escala 6,2 – 
ventilació 2x0.071 = 139,14m2; 95,64% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits. 36ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2.8m., 2.00 zona escales. 
Llum màxima: 5.00m. 
Balcó volat vol màx.: tribuna vola 0.5m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana pati: 17,7x13,1-obertures 16x1.0x1.5 - 
8x1.8x1.5 – ventilació inferior 2x0.4x0.55 – superior 
6x0.0078 = 231,87-46,08 = 185,78m2;  80,12% portant 
Façana llevant: 17,7x13,1-obertures 16x0.8x1.4 – 
1x1.5 – 8x2.25x 1.5escala 1x2 – diàmetre 0.7(0.385) – 
porta 1.3x3 - ventilació 5 x 0.0078 = 231,87-52,74 = 
179,12m2;  77,25% tancament 
 
 
Esquema:  

 
Planta tipus  

 
Planta baixa 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
 

 
 
Normativa vigent:  
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Memòria: 
“… Descripción del Proyecto: Los trabajos a realizar comprenden dos partes: 1º - La construcción de los edificios y 2ª 
– la urbanización de su alrededor. –El proyecto consta de ocho edificios destinados a  viviendas y un edificio de dos 
cuerpos para escuelas de clase elementales para niños y niñas formando todo ellos un conjunto de 140 viviendas y 
seis tiendas, distribuidas de la manera siguiente: 
 
2 edificios tipo IA que constan de bajos y cuatro plantas, con un total de 20 viviendas. 
1 Edificio tipo IB que consta de bajos y cuatro plantas con un total de 20 viviendas y 4 tiendas. 
2 Edificios tipo IC que constan de bajos y tres plantas con un total de 16 viviendas. 
1 Edifico tipo IIA que consta de bajos y tres plantas con un total de 16 viviendas. 
1 Edifico tipo III que consta de bajos y tres plantas con un total de 16 viviendas. 
 
El edificio escuela consta de dos cuerpos, con dos aulas cada uno para 40 alumnos, con sus correspondientes 
departamentos para vestíbulo, despacho de profesores, vestuarios, lavabos.- 
 
Las viviendas constan de una sala-comedor, cocina independiente con sus armarios para utensilios y alimentos, tres 
dormitorios de dos camas, un aseo con ducha, lavabo y W.C. y con una galería para un lavadero. – Las tiendas….” 
 
 Altres:  
Memòria un sol full. No indica estats de càrrega ni res. 
 
En els plànols, al plànol de situació hi ha la següent descripció constructiva: 
“SISTEMA CONSTRUCTIVO: Cimientos de hormigón en masa, muros exteriores de fabrica de ladrillo 0’30m, paredes 
de crujía interior de 0’15m. Ladrillo, techos con viguetas hormigón y bovedillas, Tejados de teja árabe amorterada 
sobre machihembrado y viguetas de madera, tabiquería de distribución con ladillos y tochanas tomados con yeso, 
escaleras de granito artificial y bovedillas 3/g rasilla, barandas metálicas y rodapiés de granito art. Bajantes de 
“Fibrocemento”, enyesados interiores a buena vista, carpintería tipos unificados, mosaicos 20x20 buena calidad, 
aplacados cerámicos de 20x20, electricidad semi-empotrada, pintura al temple, vidrios claros sencillos. Acera de 
protección contorno casas 0’60m estuco fachada agua elevada con bomba, instalaciones de gas.” 
 
Hi ha tribunes. El mur de càrrega central no és continuo. 
 
Es dóna llicencia d’obres el 1952, però hi ha documentació que mostra que hi ha algun tema legal amb la compravenda 
del solar que s’acaba solucionant el 1955, i es comença la construcció. 
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Codi Biblio: 29_103// 1953/1215/D04 13566  Any projecte: novembre 1953 Any const.:   
Nom del projecte:  Viviendas protegidas en Sabadell (Prov. de Barcelona)       Adreça:  calle Goya, Calle 
Campoamor, Calle A, Calle B i Calle C 
Arquitecte/s: no firmat.    Barri: Sant Pau 
Arquitecte tècnic:     Promotor: I.N.V. (Instituto Nacional de la Vivienda) 
Constructora:   
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  
Tipus 1: 8 blocs de PB+4, edifici de cantonada. Habitatges entre 45 i 55m2. Tres tipus d’habitatge per replà. 
Tipus 2:  2blocs de PB+4 Entrada per c/ Campoamor i carrer B. Habitatges de 43m2 de superfície útil 
aproximadament. 
Tipus 3:  16 blocs de PB+4 Bloc de cantonada. Entrades per carrer Goya, Campoamor i carrer  A i carrer B. Habitatges 
de 50m2  aproximadament. Dos tipus d’habitatge per replà. 
Tipus 4:  1bloc de PB+8. És social?? Molt grans 
 
Total 476, igual com s’indica al diari Sabadell. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes 
X Seccions  
X Façanes 

 Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 

 Altres.   
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Tipus 1 
Edifici:  Tipus bloc 1: 8 blocs. Bloc de cantonada. Entrades per carrer A i carrer C. Habitatges entre 45 i 55m2. Tres 
tipus d’habitatge per replà. 
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 8bl. x 5pl. x 3 hab/ pl.=120 

Hab. Per planta: 3  
Ús planta baixa: habitatge. 

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: Façana exterior de 30cm (pl). Murs 
interiors 15cm. Pilastra de 40x30cm. 
Estru. vertical pisos: Façana exterior de 30cm (pl). 
Murs interiors 15cm. Pilastra de 50x30cm.  
Tipus forjat:  No explícit.  Cantell ~20cm. 
Alçada lliure de 2.8m a PB i pisos (sec) 
 

Tipus forjat coberta: es desconeix, pels alçats i secció 
esquemàtica sembla terrat, coberta a la catalana. 
Tipus escala: es desconeix. 
% buit respecte planta: 197,61 – escala 7,2 – xunts 
2x0.123 - 0.14 = 190,02m2; 96,16% 
 
Hi ha junta de dilatació: No indicada en plànols.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: 
Perpendiculars a façana: 
Llum mínima: 3.0m 
Llum màxima: 4.05m 
Balcó volat vol màx.: No volat.  
%buit mur respecte ple:  
Façana entrada: 15,75x16,5 – finestres 25x1.2x1.4 – 
galeria 4x2.9x2.7 -  porta 1.2x2.3 = 259,87 – 76,08 = 
183,79m2; 70,72% portant 
Façana carrer lateral: 16x16,6 – finestres 10x1.1x1.4 – 
3x1.5x1.5 – galeries 8x 2.8x2.7 – 4x1.5x2.1= 265,60 – 
95,23= 170,37m2; 64,14% portant 

Façana posterior: no definida. 

 
PB    Tipus 

 
 
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
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Tipus 2 
Edifici:  Tipus bloc 2: 2 blocs. Entrada per c/ Campoamor i carrer B. Habitatges de 43m2 de superfície útil 
aproximadament.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 2bl. x 5pl. x 2 hab/ pl.=20 

Hab. Per planta: 2 
Ús planta baixa: habitatge. 

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: Façana principal de 30cm, façana 
posterior de 15 i 30cm. 
Estru. vertical pisos: Façana principal de 30cm, façana 
posterior de 15 i 20cm. 
Tipus forjat:  No explícit.~20cm (sec)  
Alçada lliure: inexistent a la documentació gràfica. 
Tipus forjat coberta: es desconeix, pels alçats i secció 
esquemàtica sembla terrat, coberta a la catalana. 

 
Tipus escala: no indicada. 
% buit respecte planta: 122,92 – escala 5,98 – xunt 
2x0.11 = 116,72m2; 94,95% 
 
Hi ha junta de dilatació: No indicada en plànols, el bloc 
tipus 2 té 15.2ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de  forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: 
Perpendiculars a façana: 
Llum mínima: 2.5m, davant voladís. 
Llum màxima: 3.90m 
Balcó volat vol màx.: No volat, vola 0.5cm d’un costat i 
recolzat pel l’altre costat. Vol respecta suport 1.3 
darrera 2.5m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: inexistent a la documentació gràfica. 
Façana posterior: inexistent a la documentació 
gràfica. 
Façana tester: inexistent a la documentació gràfica. 
 
 

 
Tipus 

 
PB 

 
 

 
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
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Tipus 3 
Edifici:  Tipus bloc 3: 16 blocs. Bloc de cantonada. Entrades per carrer Goya, Campoamor i carrer  A i carrer B. 
Habitatges de 50m2  aproximadament. Dos tipus d’habitatge per replà. 
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 16bl. x 5pl.x 4 hab/ pl=320 

Hab. Per planta: 4  
Ús planta baixa: habitatge. 

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: Murs exterior de 30cm (pl). Murs 
interiors 15cm. Pilastra no indicada i corregida a llàpis. 
Estru. vertical pisos: Murs exterior de 30cm (pl). Murs 
interiors 15cm. Pilastra de 30x30cm. 
Tipus forjat:  No explícit. ~ 20cm (sec) 
Alçada lliure de 2.8m a PB i pisos (sec 

Tipus forjat coberta: es desconeix, pels alçats i secció 
esquemàtica sembla terrat, coberta a la catalana. 
Tipus escala: es desconeix. 
% buit respecte planta: 289,68 – escala 8,39 – xunts 
4x0.106 = 280,86m2; 96,95% 
 
Hi ha junta de dilatació: No indicada en plànols.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: 
Perpendiculars a façana: 
Llum mínima: 1.90m 
Llum màxima: 3.97m 
Balcó volat vol màx.: No volat.  
%buit mur respecte ple:  
Façana entrada: 19,8x 16,50– finestres 20x1.1x1.4 – 
2x1.4x1.4 – galeria 8x2.7x2.7 -  porta 1.2x2.3 – escala 
1.2x10.8 = 326,7 – 108,76 = 217,94m2; 66,71% 
portant 
Façana carrer lateral: no definida. 
Façana posterior: no definida. 

 
Tipus, PB inexistent. 

 
 

 
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
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Tipus 4.  
Edifici:  Tipus bloc 4: 1 bloc. Entrada per cantonada c/ Campoamor i avinguda. Habitatges de 86m2 de superfície útil 
aproximadament, amb les galeries la superfície útil per habitatge és de 117,23m2. Superfície construïda 138,58m2.
Núm. Plantes: PB+8 
Núm. Habitatges: 1bl x 8pl x 2 hab/ pl=16 hab. 

Hab. Per planta: 2 
Ús planta baixa: consultori mèdic i oficines. 

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: Façana de 45cm, interiors de  30cm. 
Estru. vertical pisos: Façana de 30cm, interiors de  
15cm. 
Tipus forjat:  No explícit. 
Tipus forjat coberta: es desconeix, sembla terrat a la 
catalana segons secció esquemàtica. 

 
Tipus escala: no indicada. 
% buit respecte planta: 278,12 – escala 2,52 – 7,14 – 
xunt 2x0.214 = 268,03m2; 96,37% 
 
Hi ha junta de dilatació: bloc únic

Congreny perimetral: 

 A nivell de  forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: 
Perpendiculars a façana: 
Llum mínima: 3,0m.  
Llum màxima: 4,20m 
Balcó volat vol màx.: Vola 0.5cm d’un costat 2m  per 
l’altre costat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana lateral: 13x29,1– finestres 4x1.4x1.4  – 
14x1.4x1.6- 4x1.1x1.4 – 14x1.1x1.6  = 384,8 – 120,4 = 
264,4m2; 68,71% portant 
Façana principal: inexistent en magnitud real, està en 
prespectiva. 
Façana posterior: inexistent a la documentació 
gràfica. 
 

 
Alçada lliure: 3m a tots els pisos excepte sota coberta 
2.8. 
Esquema: 

 
PB    Tipus 
 

 
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
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Memòria 
No hi ha memòria 
 
Altres: 
En els plànols indica decreto 22-2-52, com si es construïssin a causa d’aquest decret. 
No hi ha la documentació administrativa de la llicència d’obres tot i que està identificat a l’arxiu a la sèrie de 
Llicencies d’obres. 
Tipus 1: Les pilastres dels pisos superiors són majors (50x30) que les de la planta baixa (40x30). 
Tipus 2: La divisòria d’habitatge dos envanets en comptes d’una paret de 15cm. Els envanets es recolzen al mig de 
l’entrada de la planta baixa. 
Tipus 4: Habitatges de 130m2, no sembla que siguin de renta limitada, potser són més per donar servei a professors i 
metges dels nous equipaments?? 
Hi ha ascensor. 
Es marquen pilastres a façana als pisos d’habitatges de planta pis a planta 8a. 
Es marquen pilastres a façana. 
No hi ha llicencia d’obres, només plànols de l’arquitecte, com si fossin plànols de treball. 
Hi ha un document administratiu on l’Alcalde Marcet agraeix que es construeixin les cases al Director General de 
l’Instituto Nacional de la Vivienda. 
(AMH 2815/35 arxiu de cultura) 
 
Moltes modificacions d’ADIGSA.  
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Codi Biblio: 103_425//1955/396/D04 13580    Any projecte:  Juliol 1954        Any const.: 3 gener 1955 
Nom del projecte:  Proyecto de un grupo de viviendas, para la clase media de Sabadell. 
Adreça:  c/ Paco Mutlló, c/ Montseny, c/ de las Balsas   Barri: La Creu Alta 
Arquitecte/s: Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic: Promotor: Caja de Pensiones para la Vejez y  
Constructora: Construccions Roig    de Ahorros.  
  
  
 
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Bloc A: c/de las Balsas, 1 bloc, 2 escales, 1 escala  PB+3, l’altra escala PB+4. 31 hab.  
Bloc B: c/Paco Mutlló, 1 bloc, 2 escales, PB+3. 14 hab.  
Bloc C: c/Montseny, 1 bloc, 2 escales, 1 escala  PB+3, l’altra escala PB+4. 31 hab.  Simètric Bloc A. 
 

 
Total habitatges a analitzar:  total 3 blocs i 76 habitatges i 10 locals.  
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  

 Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres 
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Bloc A: c/de las Balsas, 1 bloc, 2 escales, 1 escala  PB+3, l’altra escala PB+4. 31 hab.  
Bloc C: c/Montseny, 1 bloc, 2 escales, 1 escala  PB+3, l’altra escala PB+4. 31 hab.  Simètric Bloc A. 
Tipologia A i C:  2 escales c/ de las Balsas (bloc A), 2 escales c/ Montseny (bloc C), PB+3 
 i PB+3+àtic 56 hab. per bloc.  
Núm. Plantes: PB +3+àtic, PB+4. 
Núm. Habitatges: 2escx3pl.x 4hab/pl + 2escx4pl.x 
4hab/pl + 6 hab a PB = 62hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per escala. 
Ús planta baixa: botigues i botigues.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Zona botigues, façana principal i  
cruixia interior de 45cm, amb pilastres de 45x45x o 
45x120, façana interior edifici de 30cm.  
Zona habitatges façanes principal 45cm, façana 
interior edifici 30cm  i cruixia interior de 15cm. 
Mitgeres mur de 15cm interior càmera i envanet 
exterior. (pl)  
Estru. vertical plantes: : Façana  carrer i interior edifici 
murs de 30cm, murs interiors de càrrega de 15cm i 
mitgera amb paret de 15 de càrrega interior i càmera 
més envanet exterior. Zona volada murs de 15cm (pl). 
Façana enrasada per l’exterior. 
Tipus forjat tipus: Unidireccional. 

Alçada lliure: Alçada plantes. PB 4m, locals 4,5m. i pis 
2,80m, sostre de ~20cm amb paviment (sec.) 
Tipus forjat coberta: A dues aigües amb encavallada 
de fusta, corretges i teula àrab. (sec.).  
Tipus escala: volta (sec).  
% buit respecte planta (principal): 880,91m2 - escales 
2x6.46 m2  -  patis interiors  31,9 – 46,26 – 15,56m2 – 
instal.lacions 8x0.14 – 6x0.022m2   = 774,12m2; 
87,88%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No s’indica cap junta, Lmàx  
39,2m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,9m extrem. 
Llum màxima: 4,0m, extrem i 4,7m escala. 
Balcó volat vol màx.: Façana vol 0,8m darrer 3,9m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (escala de PB+4): 19,2 x 17,5 -  
obertures 14x1.3x1.8  - 6x3.1x1.8 – 2x3.2x1.9 – 
2x1.4x1.9  –porta 2.5x4.3 – local  2x3x4 – 2.4x4 – 
ventilació 2x1.3x0.2 = 336,00 – 128,59 = 207,41m2,  
61,73% ple, portant. 
Façana posterior idem a la principal. 
Façana lateral: 21,9x 17,2 -  obertures 16x1.75x1.5  - 
àtic 2x4x3.4 - locals 4x2.5x3.7 – 2x2.1x3.9= 376,68 – 
122,58 = 254,1m2,  64,46% ple, tancament. 
 

 
Tipus 

 
 PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Bloc B: c/Paco Mutlló, 1 bloc, 2 escales, PB+3. 14 hab.  
Tipologia B:  2 escales entrada pel lateral c/ Paco Mutlló ,PB+3 14hab. 
Núm. Plantes: PB +3 
Núm. Habitatges: 2escx3pl.x 2hab/pl + 2hab a PB = 
14hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per escala. 
Ús planta baixa: habitatge i botigues.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes 45cm. Murs paral.lels a 
façanes longitudinals i tancament pati interior de 
30cm. Murs interiors de 15cm.(pl) 
Estru. vertical plantes: Façanes 30cm. Tancament pati 
interior de 30cm. Murs interiors de 15cm. Façana 
enrasada per l’exterior. 
Tipus forjat tipus: Unidireccional. 
Alçada lliure: Alçada plantes. PB ~4m i pis ~2,80m, 
sostre de ~20cm amb paviment (sec.) 

Tipus forjat coberta: A dues aigües amb encavallada 
de fusta, corretges i teula àrab. (sec).  
Tipus escala: volta (sec).  
% buit respecte planta (principal): 435,45m2 - escales 
2x6.82 m2  -  pati interior 37,59m2 – instal.lacions 
4x0.163m2   = 383,57m2; 88,08%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No s’indica cap junta, Lmàx  
20,8m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Paral.lels a les 4 façanes. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,5m extrem. 
Llum màxima: 4,1m, extrem i 4,2m escala. 
Balcó volat vol màx.: Façana vol 0,8m darrer 3,6m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (únic alçat): 21 x 13,9 -  obertures 
6x2.6x1.5  - 6x1.8x1.5 - locals  2x2.5x3.5 – 2x2.7x3.5 – 
2x2x3.5 = 291,90 – 90 = 201,9m2,  69,17% ple, 
portant. 

 
PB      Tipus 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
 
 
 
 
Memòria   
Memòria inexistent. 
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Altres:   
“Excención del impuesto del Timbre. Ley 27 febrero 1908. R.O. 8 mayo 1909 R.O. 3 marzo 1930 y D. 14 marzo 1939.” 
 Hi ha una nota als plànols que indica que els murs que suportin terres per dos costats o un costat cal que sigui de 
30cm i amb morter impermeable. 
El pilar de la cantonada indica que és de formigó de 20x20 revestit de pedra artificial. 
Les intal.lacions no estan empotrades a la fàbrica, està a les cantonades i camuflades. 
Segons la numeració dels plànols falten diferents plànols de cada bloc, possiblement plànols d’estructures entre altres. 
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Codi Biblio:   06.2_15// 1958/1659/D04 13050/1 Any projecte:31/05/1955 i 1956 Any llicencia.: 19/11/1957. 
Nom del projecte: Grupo de vivendas de renta limitada para Sociedad Anónima Marcet 
 191 vivendas (153 de 3a categoria y 38 de 2a categoria) 2 tienda y una escuela     
 Adreça: Calles Ingeniero Playá, Caresmar, Rambla de Ibreia, San Bonifacio y Paseo Can Feu.  
Arquitecte/s:  Arquitecte 6    Barri: Can Feu 
Arquitecte tècnic:      Promotor:  Marcet S.A. 
Constructora: 
 
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  

Tipus As  10 blocs , 8hab cada bloc, 80 hab. total. Superfície útil Pl. Baixa 1a 54,76m2, PB2a 58,04m2, pisos 
Tipus An 2 blocs, 8 hab cada bloc, 16 hab. total. Superfície útil Pl. Baixa  68,54m2, pisos 71,84m2 
Tipus T No existent actualment 
Unifamiliars 

 
 
Total habitatges a analitzar:  total 13 blocs 15 escales, 117 habitatges. 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
       X  Seccions 

X Façanes 

 Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 
X Altres. Plànol situació. Justificació urbanística 
dels terrenys.  
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Tipus As 
Edifici:  As 10 blocs . (4 blocs en diagonal al carrer Rambla Iberia, 4 blocs a la façana carrer Ingeniero Playà, 2 blocs 
carrer interior continuació calle Onesimo Redondo) Superfície útil Pl. Baixa 1a 54,76m2, PB2a 58,04m2, pisos 
58,66m2     
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 10 blocs x 4 plantes x 2hab/ plan=80 

Hab. Per planta: 2  
Ús planta baixa: habitatge. 

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: Mur de 30cm façana i interiors de 
15. Mur mitgera blocs, doble els murs. (pl) 
Estru. vertical pisos: Mur de 30cm façana i interiors de 
15. Mur mitgera blocs, doble els murs. (pl) 
Tipus forjat tipus: unidireccional intereix ~75cm. 
Alçada: Alçada lliure ~ 2.5m i total ~ 2.7m (sec.). 
Cantell forjat ~20cm. 

Tipus forjat coberta: coberta a dues aigües, semblen 
bigues de fusta sobre murs per la secció. 
Tipus escala: volta catalana (sec) 
% buit respecte planta:  144,47m2 – 4,67escala= 
139,80m2, 96,76% 
 
Hi ha junta de dilatació: Màxim hi ha tres blocs 
seguits. Lmàx.= 57m. 

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat 
 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: 
Perpendiculars a façana: 
Llum mínima: 2.3m 
Llum màxima: 3.40m 
Balcó volat vol màx.: No està volat, arriba a fonaments 
o vola 20cm. 
%buit mur respecte ple:  
Façana Principal: 19x12.2m  – obertures 8x1.1x1.3 – 7 
x0.7x1 – porta 1.15x2.9 – 1.5x10.25 -8x3x2.5 = 
231,8m2 – 95,05m2 = 136,75, 58,99% tancament. 
Façana posterior: 19x12.2 – obertures 8x1.2x1.45 – 
8x1.1x1.2- 2x1.5x1.2 -6x1.5x2.2 = 231,8m2 – 47,88 = 
183.92m2, 79,34%. Tancament. 
 
 

 
Tipus 

 
PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: 
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Tipus An 
Edifici:  As 2 blocs . (2 carrer interior continuació calle Onesimo Redondo) Superficie útil Pl. Baixa  68,54m2, pisos 
71,84m2     
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 2blocs x 4 plantes x 2hab/ plan=16 

Hab. Per planta: 2  
Ús planta baixa: habitatge. 

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: Mur de 30cm façana i interiors de 
15. Mur mitgera blocs, doble els murs. (pl) 
Estru. vertical pisos: Mur de 30cm façana i interiors de 
15. Mur mitgera blocs, doble els murs. (pl) 
Tipus forjat tipus: unidireccional intereix ~65cm. 
Alçada: Alçada lliure ~ 2.5m i total ~ 2.7m (sec.). 
Cantell forjat ~20cm. 

Tipus forjat coberta: coberta a dues aigües, semblen 
bigues de fusta sobre murs per la secció. 
Tipus escala: Volta catalana (sec) 
% buit respecte planta:  172,42m2 – 6,77, escala= 
165,65m2, 96,07% 
 
Hi ha junta de dilatació Màxim hi ha tres blocs seguits. 
Lmàx. 60m.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat 
 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: 
Perpendiculars a façana: 
Llum mínima: 2.3m, escala 2.1m 
Llum màxima: 3.50m 
Balcó volat vol màx.: zona galeria 1m, “lavadero “no 
volat, entre murs. 
%buit mur respecte ple:  
Façana Principal: 20x12.2m – obertures 8x1.1x1.4 – 
safareig 8x4.5x2.5 = 244,00m2 – 102,32 = 141,68m2, 
58,06%. Tancament. 
Façana posterior : 20x12.2m  – obertures 16x1.2x1.5 -
2 x1.8x1.4 – 6x1.8x2.2 = 244,00m2 – 57,6 = 186,40m2, 
76,39%. Tancament. 

 
Planta tipus  

        Planta baixa  
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
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Memòria: 
No hi ha memòria. 
 
Altres: 
A la documentació gràfica s’indica: 
“La superficie total útil por vivienda es superior al 75% de la total edificada. 
Ventilaciones: Todas las ventilaciones son > 10% de la superficie útil por habitación.” 
 
A la T, indica que la superfície és inferior a 13m2 per habitant. 
 
Segons secció sembla que la fonamentació tenia pous al tipus As.  
 
A la llicència d’obres no apareixen tots els blocs, hi hagut diferents projectes i avantprojectes que s’han pogut veure 
de l’arxiu particular de l’empresa Marcet SA, però que no s’ha trobat la llicència d’obres. 
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Codi Biblio: 32_106//1958/193/D4 13050/4 Any projecte: octubre 1956   Any const.: 11 agost 1958 
Nom del projecte:  Construir 96 Viviendas de Renta Limitada 2º Grupo, 2ª Categoría. 
Adreça: carrers: c/ Goya, Felipe Ozanam, José Guardiet i José Ferrer Vidal  Barri: Goya Espronceda 
Arquitecte/s:   
Arquitecte tècnic:     Promotor: Patronato Municipal de la Vivienda 
Constructora: 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia 1: 3 edificis de 2 blocs  PB+ 3, 48 habitatges; 1 edifici de 2 blocs de PB+4, 20 hab.; 1edifici de 2 bl. de PB+2, 
12hab.; i 1edifici d’un bloc de PB+2, 6hab.  Total 86 habitatges. Façanes al carrer Federico Ozman (edifici de PB+2), i 
carrer Goya (edifici 1 bloc), quatre edificis perpendiculars al carrer Goya. Superfície útil 74,12 – 78,46m2. 
Tipologia 2: 1 edifici  PB+ 4, 10 Habitatges. Xamfrà carrer Goya i José Ferrer Vidal. Superfície útil 84,5 i 84,44m2. 
 
  
Total habitatges:  96, 7 edificis. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres. 
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Tipologia 1. Perpendiculars al carrer Goya. 
3 edificis de 2 blocs  PB+ 3,   48 habitatges.  Superfície útil 74,12m2 84,28m2. 
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 3ed x 2bl.x4plantes x 2hab/ pl.=48 
hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: Habitatge.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes de 30cm  i interiors 15cm. 
Estru. vertical plantes pis: Façanes 30cm i interiors 
15cm. 
Tipus forjat tipus: Ceràmica armada (mem) intereix 
70cm.(pl). 
Alçada lliure 2,84m. (sec) cantell forjat <20cm (sec) 
Tipus forjat coberta: Plana. (alç) a la catalana (mem) 

Tipus escala: volta catalana. 
% buit respecte planta: 212,18m2 – escala  6,4m2 – 
instal.lacions 2x 0,20m2= 205,38; 96,79%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No està indicada cap junt 
longitud total 40m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Mur exterior 30cm i mur interior 
de 15cm. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,4m extrem.  
Llum màxima: 4,4m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: 1.5m.  
%buit mur respecte ple: (1 escala) 
Façana principal:   20,1x12,9 -  obertures 6x1.2x1.4-  
6x1.1x1.9 – 8x1.5x1.5 – porta 1.5x2.1 = 259,29 – 43,77 
=215,52m2,  83,12% ple portant 
Façana posterior: 20,1x12,9 -  obertures 20x1.2x1.0-  
4x0.7x1 – finestra escala  2x1x2.8 – 1x2.1 = 259,29 – 
34,5 =224,79m2,  86,69% ple portant 
Tester / façana: 14,5x12,7-  obertures 8x1.2x1.4 = 
184,15m2 – 13,44 =170,71m2,  92,70% ple tancament. 

    
Planta tipus      

 
Planta baixa  

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
Ceràmica malmesa 
 
 
 



Fitxa d’anàlisi   32_106 
 

183 

 

Tipologia 2. Xamfrà carrer Goya i José Ferrer Vidal.  
Edifici: 1 edificis PB+ 4,   10 habitatges.  Superfície edificada 109,48m2 107,51m2 en planta baixa i 113,33m2 111,36m2 
en planta pis.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 1bl.x5plantes x 2hab/ pl.=10 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: Habitatge.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs portants de 30cm (15+10+5) 
façanes i interiors 15cm. 
Estru. vertical plantes pis: Murs portants de 30cm 
(15+10+5) façanes i interiors 15cm. 
Tipus forjat tipus: indefinit. Ceràmica armada  
Alçada lliure 2,84m. (sec) cantell forjat <20cm (sec) 
Tipus forjat coberta: Plana. (alç) a la catalana (mem) 

Tipus escala: volta catalana. 
% buit respecte planta: 224,6m2 – escala  4,83m2 – 
instal.lacions 2x 0,226m2= 219,32; 97,64%. 
 
Hi ha junta de dilatació: un sol bloc, longitud total 
27m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Mur exterior 30cm (15+10+5) i mur 
interior de 15cm. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,3m extrem. 2,1 escala 
Llum màxima: 3,7m. extrem. (<4,5m mem) 
Balcó volat vol màx.: no volat 0,5-2m.  
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: (desenvolupada)  37,4x16,2 -  
obertures 30x1.3x1.4-  10x1.5x1.5 – balcó 8x3,2x2,8 – 
4x2,4x2,6 – porta 1.4x2.8 = 605,88 – 177,66 
=428,22m2,  70,68% ple portant i tancament. 
Façana posterior: (un costat) 13,2x16,2 -  obertures 
15x1.1x1.0-  5x0.7x1 – safareig 5x1.8x2.5 - finestra 
escala  3x1x2.8 = 213,84 – 50,9 =162,94m2,  76,20% 
ple portant 
Tester completament opac  100% ple tancament. 
       

 
Planta tipus  

 
Planta baixa  

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
 
 
 
Memòria  
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“Memoria 
Por encargo del Patronato Municipal de la Vivienda se ha redactado este proyecto que comprende un grupo de 96 
viviendas de Renta Limitada del 2o Grupo y 2a Categoría. 
El solar destinado a este efecto… 
… 
Las 96 viviendas se distribuyen en cinco bloques; cuatro dispuestos en línea perpendicularmente a la calle Goya 
orientando así su fachada principal a Mediodía. El otro bloque se compone de tres cuerpos, con un patio interior 
abierto. El cuerpo central se dispone perpendicular al eje de la plaza, dándole mayor altura que a los laterales para 
acentuar su posición con respecto a dicha plaza. 
Los espacios entre bloques se destinan a jardín y se prevé un cerramiento mediante la construcción de unos locales 
de planta baja que podrán destinares a tiendas o servicios para el núcleo en proyecto. 
…. 
Los tipos de viviendas son dos con las variantes de planta baja i piso. La composición en ambos tipos es idéntica. 
Constarán de comedor,…. 
… 
Construcción 
Cimientos: se proyectan de hormigón en masa de 150 kg. 
Muros: Serán de fábrica de ladrillo macizo a cara vista en fachada para eliminar el deterioro que con el tiempo se 
produce en los revocos. 
Forjados: Serán de cerámica armada de uno de los tipos aprobados por el I.N.V. las luces máximas son inferiores a 
4’5m. 
Cubierta: Se elige el tipo de “azotea a la Catalana” no accesible salvo revisiones y reparaciones. 
Tabiques: serán de fábrica de ladrillo a penderete. 
Revestimientos: Los exteriores de mortero de cemento y de yeso los interiores. 
Escaleras: La construcción con bóvedas tabicada y peldaños de granito artificial. 
Solados: Serán de baldosa hidráulica en el interior y de rasilla recortada en galería y azotea. 
Instalaciones: … 
…” 
 
 
Altres: 
Els alçats de la tipologia 2 i la planta no casen. 
La secció està a E1/100 molt difícil d’indicar el cantell del forjat. 
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Codi Biblio: 26_06//1956-66/ D10 36 (metal·lúrgics)  Any projecte: desembre 1956 Any const.:  inici 
obres 1959, acabades les obres el 1964. 
Nom del projecte:  Proyecto de 80 viviendas de Renta Limitada       Adreça:  Dr. Guardiet, Espronceda, i Goya 
Arquitecte/s: Arquitecte 7    Barri: Sector Sud 
Arquitecte tècnic:     Promotor: Patronato Municipal de la Vivienda de Sabadell 
Grupo Empresas del Gremio Metalúrgico 
Constructora:  HELMA SA, SUÑE SA 
   
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  
Tipus 1: 4 blocs de PB+3, amb habitatges de 57,92m2útils amb terrassa i habitatges de 54,077m2 útils sense terrassa. 
4 habitatges per planta amb un total de 64habitatges de 3a categoria. 
Tipus 2: 2 blocs de PB+3, amb 2 habitatges per planta amb habitatges de 76,11m2 de superfície útil i 96,84m2 de 
superfície edificada i 77,79m2 de superfície útil i 99,63m2 de superfície edificada. 16 habitatges de  2a categoria. 
 
Total 80 habitatges. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes 
X Seccions (tipus i detall façana) 
X Façanes 
X Memòria 
X Amidaments 
X Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 
X Altres. Adjudicacions, informació de la 
constructora,...
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Tipus 1 
Edifici:  Tipus bloc 1: 4 blocs. Entrada per Espronceda o Dr. Guardiet des del centre de l’illa de cases.  Habitatges 
amb habitatges de 57,92m2útils amb terrassa i habitatges de 54,077m2 útils sense terrassa 
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 4blocs x 4plantes x 4 hab/ plan=64 

Hab. Per planta: 4  
Ús planta baixa: habitatge. 

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: Façana exterior de 25cm 
(15+5+5)(sec). Murs interiors i part de façana de 
l’escala i  de la zona interior d’illa, 15cm. 
Estru. vertical pisos: Façana exterior de 25cm 
(15+5+5)(sec). Murs interiors i part de façana de 
l’escala i  de la zona interior d’illa, 15cm. 
Tipus forjat:  No explícit.16cm Secció constructiva. 
Alçada lliure de 2.65m a PB i pisos (sec) 
Tipus forjat coberta: Envanets conillers cada 1.5m, 
Biguetes de fusta i encadellat ceràmic. Cornisa volada 

de formigó amb detall de la trobada. Congreny  per 
recollir la cornisa. 
Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: 300,94 – 4,48 = 296,46m2; 
98,52% 
 
Hi ha junta de dilatació: No indicada en plànols, els 
blocs a façana s’observa que son sense junta, amb 
39,9ml

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat (a planta coberta per recollir 
cornisa) 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat (planta diferent a planta 
coberta)

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: 
Perpendiculars a façana: 
Llum mínima: 2.2m 
Llum màxima: 3.70m 
Balcó volat vol màx.: No volat recolzat a pilastres de 
formigó fugades a façana principal i volat a galeria 
interior 1.05 respecte 1.35 amb continuïtat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana carrer: 19,9x11,7 – finestres 16x1.1x1.4 – 
2x1.4x1.4 – 6x1.4x2.1 = 232,83 – 46.2 = 186,63m2; 
80,16% portant 
Façana interior (1/2 bloc): 10,1x12,1 – finestres 
4x1.25x1.2 – 4x0.85x1.35 – 4x2.5x2.25 balcó = 122,21 
– 33,09= 89,12m2; 72,92% portant 
Entrada central al bloc: 6x11,5  – finestres 9x0.7x1.1 – 
porta 2x2.1 = 69 – 11,13 = 57,87m2; 83,87% portant 

 
 
 

     
Planta tipus             Planta baixa 
 
 

 
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Elements de formigó en mal estat. 
Marc normatiu: 
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Tipus 2 
Edifici:  Tipus bloc 2: 2 blocs. Entrada per c/ Goya.  Habitatges amb habitatges de 76,11m2útils 96,84m2 de superfície 
edificada i 77,79m2 de superfície útil i 99,63m2 de superfície edificada. 16 habitatges de  2a categoria. 
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 2blocs x 4plantes x 2 hab/ plan=16 

Hab. Per planta: 2 
Ús planta baixa: habitatge. 

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: Façana exterior de 30cm, zona 
finestres(15+5+5)(sec). Murs interiors i part de façana 
de l’escala i  de la zona interior d’illa, 15cm. 
Estru. vertical pisos: Façana exterior de 30cm, zona 
finestres(15+5+5)(sec). Murs interiors i part de façana 
de l’escala i  de la zona interior d’illa, 15cm. 
Tipus forjat:  No explícit.16cm Secció constructiva. 
Tipus forjat coberta: Envanets conillers cada 1.5m, 
Biguetes de fusta i encadellat ceràmic. Cornisa volada 

de formigó amb detall de la trobada. Congreny  per 
recollir la cornisa. 
Tipus escala: volta catalana (sec). 
% buit respecte planta: 197,57 – 6,4 = 191,17m2; 
96,76% 
 
Hi ha junta de dilatació: No indicada en plànols, els 
blocs a façana s’observa que son sense junta, amb 
21,6ml

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat (a planta coberta per recollir 
cornisa) 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat (planta diferent a planta 
coberta)

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: 
Perpendiculars a façana: 
Llum mínima: 2.7m, davant voladís 1.7m 
Llum màxima: 4.30m 
Balcó volat vol màx.: No volat recolzat a pilastres de 
formigó fugades a façana principal i volat a galeria 
interior 1.3 respecte 1.35 amb continuïtat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: 21,5x12,2 – finestres 8x1.4x1.3 – 
8x1.2x1.3 – porta  1.3x2.2  escala 3x1.2x2.5= 262,3 – 
38,9 = 223,4m2; 85,17% portant 
Balcó opac a façana, accés lateral. 
Façana posterior: 21,5x12,0 – finestres 8x1.2x1.35 – 
2x1.1x2.8 – 1.1x2.1 – galeria de pavés 8x 2x2.8 = 258 – 
66,23= 191,77m2; 74,33% portant 
Façana tester: 7,75+3.35 x12 – finestres 12x1.2x1.35 – 
balcons 4x1x2.8 = 133,2 – 30,64 = 102,56m2; 77,0% 
tancament 
 

Alçada lliure de 2.8m a PB i pisos (sec) 
Esquema: 

  
Planta tipus 

 
Planta baixa 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Obra de fàbrica amb falta de morter a les juntes 
Modificación per part dels usuaris. 

Marc normatiu: 
 
 



Fitxa d’anàlisi   26_06 
 

188 

 

Memòria 
...  
“Construcción: 
Cimientos: Se proyectan de hormigón en masa de 150kgs. 
Muros: Serán de fábrica de ladrillo mazico a cara vista en fachada para eliminar el deterioro que con el tiempo se 
produce en los revocos. 
Forjados: Serán de cerámica armado de un de los tipos aprobados por el I.N.V. Las luces máximas son inferiores a 
4’5m. 
Cubierta: Consiste en un tejado de teja árabe amorteras sobre una solera de machihembrado montado sobre 
tabiquillos. 
Tabiques: Serán de fábrica de ladrillo a panderete. 
Revestimientos: Los exteriores de mortero de cemento y de yeso los interiores. 
Escaleras: La construcción con bóveda tabicada y peldaños de granito artificial. 
Salados: Serán de baldosa hidráulica en el interior y de rasilla recortada en galerías y azoteas. 
Instalaciones: La eléctrica irá bajo tubo Bergman… 
… 
Carpintería de taller: De madera de pino del país de 1ª calidad de los tipos y secciones aprobadas por el I.N.V. 
Pintura:… 
 
 
Plec de condicions. 
 
… 
Artículo 3º.- CONDICIONES DE LOS MATERIOALES.- Los materiales que se empleen, serán de buena calidad, siendo el 
Arquitecto – Director quién deberá comprobarlos y admitirlos, siempre que cumplan las condiciones que a 
continuación se expresan. 
ARENA.- Será sólida, limpia de tierras, suelta y crujiente, la de riera, y limpia, la de mar o playa, usando la indicada para 
daca caso, en la descomposición de precios. 
CEMENTO.- Todo el que se emplee será cemento Portland el cual deberá reunir las condiciones necesarias para su 
perfecto fraguado y emplearse en excelente estado de conservación remitiéndose en caso de duda al Pliego Oficial de 
Condiciones para obras civiles del Estado. 
CALES.- Tanto la grasa como la hidráulica serán las usuales en la localidad. 
LADRILLOS Y DEMAS PIEZAS DE ALFABRERIA.- Serán de buena arcilla, forma regular y cocidos de tal manera que 
proporcionen sonidos metálicos con dimensiones usuales en la localidad debiendo emplease convenientemente 
mojados; serán bien cocidos. 
MOSAICO HIDRAULICO.- Serán de colores lisos, uniformes, seleccionados por la Dirección, y aristas vivas y bien 
cuadradas. 
MADERA.- Se empleará de pino de Soria o similar del país, completamente seca, con fibra recta y continua en toda su 
longitud, exenta de enfermedades y de albura, sujetándose a las escuadrías e indicaciones que la Dirección exija. 
HIERRO.- Reunirá lares condiciones que a no ser agrio ni quebradizo merecerá la aprobación del Sr. Arquitecto, el cual 
podrá desechar aquellos que debido su precedencia no le merezcan la suficiente garantía. 
VIDRIOS.- … 
… 
HORMIGÓN.- Tanto la arena, como la grava que se procuraré tenga cantos vivos, deberá ser bien lavada, mezclándose 
con el aglutinante de tal manera que forme pasta homogénea y en las proporciones indicadas para cada caso en las 
descomposiciones de precios. 
MORTERO DE CAL.- Cada día Deberá fabricarse la cantidad que prudentemente se considere necesaria para invertir 
en la jornada, siendo siempre la mezcla homogénea. 
 
Artículo 4º.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.- Se deberá ajustar a las rasantes que se fijan en los adjuntos planos …. 
 
Artículo 15º CUBIERTA.- Será de teja curva amorterada sobre solera de machihembrado de 3cm. Y cabios 7’5x7’5.” 
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Altres: 
Amb les riades del 62, es van utilitzar els habitatges per allotjar els magnificats de les riades. Posteriorment l’any 65-
66 es van reparar el banys, miralls, claus de pas d’aigua i electricitat per tal d’entregar els pisos a les famílies que 
havien de ser allotjades definitivament. Informació segons documents de l’AHS. 
 
Promotors:  
18 empreses metal·lúrgiques de Sabadell que tenien més de 50 treballadors. 
Agost de 1956, 8 d’elles són obligades a construir les cases pels treballadors. 
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Codi Biblio: 51_132//1958/191/D4 13759 Any projecte: juny 1957   Any const.: 30 gener 1958 
Nom del projecte:  Construir un núcleo de Viviendas de Renta Limitada 
Adreça: carrers: Carretera Castellà i adjacents.    Barri: La Creu Alta 
Arquitecte/s:  Arquitecte 8 
Arquitecte tècnic:       Promotor: Inmobiliaria Ganbus 
Constructora: 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 
Tipologia A: 5 edificis de 2 blocs  PB+ 5,  locals i 40 habitatges.  Total 200 habitatges. Façanes al carrer Junqueras i 
Carretera Castellar 
Tipus A1: 1 edifici de 2 blocs PB+8, locals i 64 hab. Total 64 habitatges. Cantonada carrer Junqueras i carrer Batllevell. 
Idem a tipus A però 3 plantes més. 
Tipus A2: 1 edifici 1 bloc PB+5, locals i 20 habitatges. Total 20 hab. Façana al carrer Martin Trias. Idem tipologia A 
però només un bloc ( la meitat). 
Tipologia B: 3 edificis de PB+ 8, locals i 16 habitatges. Total 48 hab. 2 edificis façana carrer Martin Trias, i un tester al 
carrer Batllevell. 
Tipologia B1: 2 edificis de PB+ 5, locals i 10 habitatges. Total 20 hab. 1 edifici façana carretera Castellar, i un tester al 
carrer Batllevell. Idem tipologia a B però 3 pisos menys. 
Tipologia B2: 1 edifici de PB+ 10, locals i 20 habitatges. Total 20 hab. Façana carretera Castellar. Idem tipologia a B 
però 2 pisos més. 
Tipologia B3: 2 edificis de PB+ 9, locals i 18 habitatges. Total 36 hab. 1 edifici façana carretera Castellar, i l’altre 
carrer Junqueras. Idem tipologia a B però 1 pis més. 
Tipologia C: 1 edifici de PB+ 12, 8 locals i 48 habitatges. Situat al centre de l’illa. 
 
 Total habitatges:  456 hab., 22 blocs. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 

 Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres.
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Tipologia A . Façanes al carrer Junqueras (3 edificis) i Carretera Castellar (2 edificis) 
5 edificis de 2 blocs  PB+ 5,  locals i 40 habitatges.   
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+5 
Núm. Habitatges:  10bl.x5pl. x 4hab/ pl.=200 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: botiga 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs portants de 30cm,  zones amb 
grans obertures amb pilastres. Murs caixa escala 
15cm. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana  25cm,  i 
mur de càrrega interior de 15cm. 
Tipus forjat tipus: indefinit. 
Alçada total entre paviments 2,70m a plantes pis. Es 
pot deduir que hi ha 20cm de forjat.(alç). 

Tipus forjat coberta: Plana. (alç)  
Tipus escala: no definida. 
% buit respecte planta: (mitja planta)174,79m2 – 
escala  2,64m2 – instal.lacions 0,215 + 0,24m2= 171,69; 
98,23%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No està indicada cap junt 
longitud total 34,5m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Mur interior de 15cm i de 25 o 
30cm amb grans obertures a PB. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2m extrem. Escala 2.2m. 
Llum màxima: 3,75m. extrem.  
Balcó volat vol max.: 1.3-1.65m. (safareig 1.8m) 
%buit mur respecte ple: (1 escala) 
Façana principal:   19,5 x 18,5 -  obertures 15x1x1.2 -  
10x1.35x2.2 – porta 1.6x3  - botigues 2.7x2.9 – 3.4x2.9 
– 1.7x2.9= 360,75 – 75,12 =285,63m2,  79,17% ple 
portant 
Façana posterior: inexistent 
Tester: 19,8x17,5 -  obertures 20x1.4x1 – botigues 
2.8x2.5 – 2x2.5x2.5 – 2x2.5  -  gelosia pati 3.8x2.8 – 
4x3.8x2.4 = 346,5 –99,62 =246,88m2,  71,25% ple 
(tancament) 

    
Planta pis         Planta Baixa 

       
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent:  
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Tipologia B . Façanes al carrer Martin Trias (2 edificis) i tester al carrer Batllevell ( 1 edifici) 
3 edificis de  PB+ 8,  locals i 16 habitatges.  
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+8 
Núm. Habitatges:  3bl.x8plantes x 2hab/ pl.= 48 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: botiga 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs portants de 30cm,  zones amb 
grans obertures (2.8ml). Murs caixa escala 15cm. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana  25-30cm,  i 
mur de càrrega interior de 15cm. 
Tipus forjat tipus: indefinit. 
Alçada total entre paviments 2,70m a plantes pis. Es 
pot deduir que hi ha 20cm de forjat.(alç. zona balcó). 

Tipus forjat coberta: Plana. (alç)  
Tipus escala: no definida. 
% buit respecte planta: 174,50m2 – escala  2,55m2 – 
ascensor 2,2m2 –  instal.lacions 2x0.39m2= 168,97; 
96,83%. 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs aïllats 18,5m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Mur interior de 15cm i de 25 o 
30cm amb grans obertures a PB. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 4m extrem. Escala 2,15m. 
Llum màxima: 4,5m. extrem.  
Balcó volat vol max.: 1.5-1.8m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:   18,5x24,9 -  obertures 16x0.7x1 -  
16x1.4x2.2 – porta 1.7x2.2  - botigues 2x2.4x2.6 = 
460,65 – 76,7 =383,95m2,  83,35% ple portant 
Façana posterior: inexistent 
Tester: 10,9x25 -  obertures 8x1.2x1 – accés passatge 
2x3 = 272,5 –15,6 =256,9m2,  94,27% ple (tancament   
 

   
Planta tipus  

 
Planta baixa 
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent:  
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Tipologia C . Edifici interior d’illa.  
PB+12, tipologies d’habitatge 4, molt semblants. Superfície útil des de 54,6 a 64,26m2. Superfície construïda des de 
73,74 a 80,75m2.
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+12 
Núm. Habitatges:  12plantes x 4hab/ pl.= 48 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: botiga 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs portants de 45cm,  murs no 
portants de 15cm i pilastres de 45x45cm. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana  30cm,  i 
mur interior de 15cm.  
Tipus forjat tipus: indefinit. 
Alçada lliure 2,50m a plantes pis i 3.5 PB. . Cantell 
forjat 20cm.(sec.). 

Tipus forjat coberta: Plana a la catalana (ventilada). 
(sec.)  
Tipus escala: no definida. 
% buit respecte planta: 320,26m2 – escala  7,51m2 – 
ascensor 3,75m2 –  instal.lacions 4x0.35m2= 307,6; 
96,05%. 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs aïllats 18,5m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Mur interior de 15cm i de  30cm a 
façana. 
Perpendiculars a façana: Mur interior de 15cm i de  
30cm a façana. 
Llum mínima: 1,9m extrem. 
Llum màxima: 4,0m. extrem.  
Balcó volat vol max.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (desplegada):   26,5x38,2 -  obertures 
24x1x1.3 -  12x0.8x1 –  12x1x1- 5x.25x.85 -  gelosia 
portant  1.5x34.5 - porta 1.5x2.8  - botigues 2x2.2x2.8 
– 1.5x2.8 = 1012,3 – 126,33 =885,97m2,  87,52% ple 
portant i tancament 
Façana posterior: totes les façanes són iguals. 
Tester: totes les façanes són iguals. 

     
Planta tipus  

     
Planta baixa 
     

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent:  
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Memòria  
No existeix memòria a l’expedient. 
 
 
 
Altres: 
Expedient amb la urbanització de dues illes de cases, on també hi ha el projecte del mercat, l’escola, la sala 
d’espectacles i l’església. 
Les tipologies A són idèntiques entre elles, només hi ha un plànol per totes les tipologies, canvia el número de 
plantes i la tipus A3 només té una escala en comptes de dues. Només hi ha el alçat de la PB+5. 
Les tipologies B són idèntiques havent el mateix plànol per totes les tipologies, varia només les alçades. Només hi ha 
l’alçat de PB+8. 
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Codi Biblio: 05_11//1957/1541/D04 13753      Any projecte: novembre 1957     Any const.: 18 novembre 1957 
Nom del projecte:  73 viviendas bonificables distribuidas en varios grupos, junto a las calles César Torras, 
Montañés, Plaza Cambó y Paseo Can Feu.  
Adreça:  Calles César Torras (tipus 12 i 10), Montañés (unifamiliars), Plaza Cambó (unifamiliar), Paseo Can 
Feu (tipus 12)       Barri: Can Feu 
Arquitecte/s: Arquitecte 2 
Arquitecte tècnic:     Promotor: Obra Sindical del Hogar 
Constructora: 
 
Tipologia d’habitatge:   

Bloque 6 viviendas: 4 blocs pb+2 (4bl.x3pl.x 2hab/planta), 24hab.     
Bloque 10 viviendas: 1 bloc pb+4 (1bl.x5pl.x 2hab/planta), 10hab. 
Bloque 12 viviendas:  2 blocs pb+3, pb botigues (2bl.x3pl.x 4hab/planta), 24hab. 
Les tipologies d’habitatge són iguals als tres tipus de blocs: planta tipus 116.45m2, planta baixa 

habitatge de 127.37m2  
Unifamiliar: no s’analitzen. 5 grups de 3 cases. 

 
Total habitatges analitzats:  total 58 habitatges 5 blocs. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes 
X Seccions 
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 

 Altres
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Edifici:  Tipus 6viv 4 blocs. (continuació Paseo Can Feu i 2 amb façana al carrer “Rafael”) 
Núm. Plantes: PB+2 
Núm. Habitatges: 4blocs x 3 plantes x 2 hab/ 
plan=24hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatge.

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: Mur de ≈30cm de façana i 
≈15cm.interiors, paral.lel a façana. (pl. dibuix) 
Estru. vertical pisos: Mur de ≈30cm de façana i 
≈15cm.interiors, paral.lel a façana. (pl. dibuix) 
Tipus forjat tipus: bigueta de formigó i revoltó amb 
guix. (mem). 
Alçades: alçada lliure 2,6m. Cantell forjat ~25cm amb 
paviment 

Tipus forjat coberta: “azotea a la catalana” (mem.) 
Biguetes paral.leles a façana, despenjades de la llosa 
de coberta.(sec.). 
Tipus escala: “machihembrado o bóbeda catalana” 
(mem). Volta catalana (sec.) 
% buit respecte planta: (descomptant patis, escales,..) 
259m2-7m2, 97,3% ple. 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat 
 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: on recolzen plantes tipus 
Perpendiculars a façana: on recolze coberta 
Llum mínima: 4.0 m amb continuïtat 2m sense cont. 
Llum màxima: 5.5m, cob 6.5m 
Balcó volat vol màx.: 1.8m darrera 4m. 
%buit mur respecte ple: finestres de 1.25m d’alçada 
Façana principal:  25,2m x 9,25m -obertures 
18x1.4x1.3 + 4x1x0.6 – 4x0.7x2 – porta 1.7x2.2= 
233,1-44,5m2.= 188,6m2 80,9% ple. Portant i 
tancament. 

Façana posterior: 25,2m x 9,25m + (2x 2 x3,5) -
obertures 12x1.4x1.2+ 6x2.4x1.2 +  portes 2x0.7x2= 
247,1-40,24m2.= 206,86m2 83,72% ple. Portant  

Esquema: (murs portants i de trava, localització de 
patis o forats d’escala, simetria? Ben compensat?)

 
Tipus 

 
Baixa 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent:
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Edifici:  Tipus 10 viv 1 bloc. Carrer César Torras 
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 1blocs x 5 plantes x 2 hab/ 
plan=10hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatge.

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: Mur de ≈30cm de façana i 
≈15cm.interiors, paral.lel a façana. (pl. dibuix) 
Estru. vertical pisos: Mur de ≈30cm de façana i 
≈15cm.interiors, paral.lel a façana. (pl. dibuix) 
Tipus forjat tipus: : bigueta de formigó i revoltó amb 
guix. (mem). 
Alçades: Alçada lliure 2,6m cantell forjat ~ 30cm amb 
paviment. 

Tipus forjat coberta: “azotea a la catalana” (mem.) 
Biguetes paral.leles a façana, despenjades de la llosa 
de coberta.(sec). 
Tipus escala: “machihembrado o bóbeda catalana” 
(mem). Volta catalana (sec) 
% buit respecte planta: (descomptant patis, escales,..) 
259m2 -7= 97.3% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat 
 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: on recolzen plantes tipus 
Perpendiculars a façana: on recolze coberta si fos 
igual a tipologia 6viv 
Llum mínima: 4.0 m amb continuïtat 2m sense cont. 
Llum màxima: 5.5m, cob 6.5m 
Balcó volat vol màx.: 1.5 paral.lel  a façana, 1.75 
perpendicular a façana. 
%buit mur respecte ple: finestres de 1.25m d’alçada 
Façana posterior: 25.2m x 9.25m + (2x 2 x3,5) -
obertures 20x1.4x1.2+ 10x2.4x1.2 +  portes 2x0.7x2.= 
247,1 -65,2m2.= 181,9m2 73,64% ple. Portant  

Façana/tester: 9,5m x 15m + (9.8x1.5/2) -obertures 
4x0.7x1.0 + gelosia planta baixa 1.58x0.4 – ventilació 
coberta 2x0.7x0.1.= 149,85 -3,57m2.= 146,28m2 

97,62% ple. Tancament 

 
 

 
Tipus 

 
Baixa 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: 
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Edifici:  Tipus 12viv 2blocs (2 escales simètriques). César Torras i Paseo Can Feu.
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 2blocs x 2 esc. x3 pl. x 2 hab/ 
pl.=24hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà d’escala. 
Ús planta baixa: botiga

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: Mur de ≈45cm de façana i interiors, 
perpendicular a façana. Una pilastra a la botiga tallant 
la llum en dos.(pl. dibuix) 
Estru. vertical pisos: Mur de ≈30cm de façana i 
≈15cm.interiors, perpendicular a façana. (pl. dibuix) 
Tipus forjat tipus: : bigueta de formigó i revoltó amb 
guix. (mem). 
Alçada: secció inexistent. 
Tipus forjat coberta:”azotea a la catalana” (mem.) 
Biguetes paral.leles a façana, despenjades de la llosa 

de coberta.(si fos com la resta de tipologies, no hi ha 
documentació. 
Tipus escala: “machihembrado o bóbeda catalana” 
(mem). No hi ha documentació especifica. 
% buit respecte planta: (descomptant patis, escales,..) 
515.12m2-14m2, 97.28% 
 
Hi ha junta de dilatació: els dos blocs sumen 50m de 
llarg per 12m transversals en planta baixa.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat 
 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 4 m cruixia extrem, PB 1.8m extrem 
Llum màxima: 4.5 m amb continuïtat PB, 5.5 planta 
tipus extrem. 
Balcó volat vol màx.: 1.5 Perpendicular a biguetes 1.8 
paral.lel a biguetes. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (E: 1/100): 25x12m – obertures 
12x1.4x1.4+ 6x1.4x1+ 6x2x4+ PB 2x4.3x2.5+ 
2x1.5x2.5+ 1.6x2.2 = 300 -112,44 = 187,56 70.3% de 
ple portant i tancament. 
Façana posterior: inexistent. 
 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: 
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Memòria: 
“Cimientos de mampostería hormigonada, con hormigón de 100kg de lento y 50kg de portland, enrasados con doble 
verdugada de ladrillo con portland. 
Zócalo de mampostería concertada. 
Muros de fábrica de ladrillo y mortero bastardo de cal y portland. 
Tabiquería de ¼ tomado con yeso. 
Entramado con viguetas de hormigón armado y bovedillas con yeso. 
Escaleras con solera de machihembrado, o bóveda tabicadas y cemento rápido. 
….. azotea a la catalana…. 
… paredes revocadas y enfoscadas a la cal….pavimento hidráulico 20x20…. Recogida de aguas bajada fibrocemento…. 
Carpintería de buena calidad. Espesores de 4.5cm…. persianas enrollables en planta baja y persianas de librillo en 
plantas piso y fachada posterior en planta baja…. Cielorraso de cañizo…” 
 
Altres 
Aquest expedient substitueix l’expedient 2_9_25, que no es va arriba a construir. 
Els tres blocs són el mateix tipus, la variació entre els diferents blocs és el voladís del balcó. 
Els blocs de 10 i 12 habitatges es van construir amb variacions, les façanes estan modificades respecte els alçats de 
l’expedient. 
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Codi Biblio: 10_96//1958/344/D04 11348 Any projecte: març/agost 1958   Any const.: setembre 1958 
Nom del projecte: 705 viviendas  y 40 tiendas en el paraje denominado “Els Marinals”        
Adreça: Carrers numerats 
Arquitecte/s: es desconeix    Barri: Els Marinals 
Arquitecte tècnic:     Promotor: Obra Sindical del Hogar y Arquitectura 
Constructora 
 
Tipologies d’habitatge: 7 tipologies entre tots els blocs 
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:   

Tipus C-3-b-M, indefinit m2 construïts 
Tipus C-3-b-N, 59,89m2 construïts. 

 Tipus C-3-b-P, indefinit m2 construïts 
 Tipus C-3-b-Q, 67,95m2 construïts 
 Tipus C-2-b-W, 81,84m2 construïts 
 Tipus C-2-c-X, indefinit m2 construïts 

Tipus C-2-b-c-Z Torre de pb+16 amb pilars. 
 
Total habitatges a analitzar:  No s’indiquen el número de blocs de cada tipus. 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions 
X Façanes  

 Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 
X Altres. Topografia i urbanisme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Fitxa d’anàlisi   10_96 
 

201 

 

Edifici:  Tipus C-3-b-M: es desconeix numero de blocs i carrers, els noms dels carrers són lletres i no s’indica on es 
situa cada bloc. Habitatge de 3 dormitoris.    
Núm. Plantes: PB+3+badalot a coberta 
Núm. Habitatges: 6 bl. x 4 plantes x 4 hab/ pl 

Hab. Per planta: 4 hab. Replà. 
Ús planta baixa: habitatge.

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: façanes 30cm, interiors càrrega 
20cm. (pl.) 
Estru. vertical pisos: façanes 30cm, interiors càrrega 
20cm. (pl.) 
Tipus forjat tipus: es desconeix.  
Alçada lliure: De sostre a sostre 2,5m, ~2.3 lliure i 
cantell forjat ~20cm. PB alçada ½ planta respecte 
carrer ( a +1.25), (sec) 

Tipus forjat coberta: coberta plana amb badalot (sec) 
Tipus escala: es desconeix. 
% buit respecte planta: 270,87- 5,16- 2x2,94 – 5,71 -
4,68 = 249,44m2, 92,08% 
 
Hi ha junta de dilatació: Blocs de 18.8m, que podien 
compartir mitgera...

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat 
 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 16 dipòsits d’aigua a coberta. 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: Paral.lel a façanes llargues 
Perpendiculars a façana: zona entrada 
Llum mínima: 3.00m. 
Llum màxima: 3.00m.  
Balcó volat vol màx.: Balcó no volat. Llum biguetes 
3.00m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana entrada (E: 1/100): 22.20x12.5 - 
– obertures 12x1x1.1- 8x2x2.2- 3x2.3x2.3 – 2x2.4= 
277,5 – 69,07 =  208,43m2, 75,10% portant i 
tancament 
Façana posterior: indefinida. 
Tester: 13.25x12.5 – finestra 8x1.0x1.1 – 8.8x2.6 
(ventilació pati wc)  = 165,62 – 31,68= 133,94m2, 
80,87% tancament. 

 
Tipus 

 
PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: Aïllament tèrmic exterior. 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: 



Fitxa d’anàlisi   10_96    
 

202 

 

Edifici:  Tipus C-3-b-N:es desconeix numero de blocs i carrers, els noms dels carrers són lletres i no s’indica on es 
situa cada bloc. Habitatge de 3 dormitoris de 59.89m2, construïts.    
Núm. Plantes: PB+3+badalot a coberta 
Núm. Habitatges: 87 blocs x 4 plantes x 2 hab/ pl. 

Hab. Per planta: 2 hab. Replà. 
Ús planta baixa: habitatge. 

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: no hi ha planta baixa 
Estru. vertical pisos: Façana de 30 i interiors de  15cm. 
Tipus forjat tipus: es desconeix. 
Alçada lliure: Alçada total sostre – sotre 2,5m. Alçada 
lliure ~2.3m i cantell forjat ~ 20cm. 
Tipus forjat coberta:”terraza a la catalana” (sec.) 
Coberta ventilada (sec.) 

Tipus escala: es desconeix. 
% buit respecte planta: 133,23 – 2x1.89 -4.99- 2x0.16 
= 124,14m2, 93,17% 
 
Hi ha junta de dilatació: Blocs de 18.8m, que podien 
compartir mitgera.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat 
 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: 
Perpendiculars a façana: 
Llum mínima: 1.80m 
Llum màxima: 3.00m, 4,00m perpendicular a façana 
amb galeria. 
Balcó volat vol màx.: 0.98m, continuació llum curta 
(1.8m). Balcó no volat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (E: 1/100): 19,15x12,5 – obertures 
4x1.1x1 – 8x4x2.1- 3x1.9x2.3 – 1x1.9x1.4 = 239,37 – 
87,37= 152m2, 63,5%. Portant. 
Façana posterior (E: 1/100): 19,15x12,5 – obertures 
16x1x1.2 – 8x4x2.3 – 8x0.3x0.3 (ventilació coberta) = 
239,37 – 93,52= 145,85m2, 60,93% portant i 
tancament. 
Tester (E: 1/100): 6,3x12,5 – obertures 4x1.2x1.2 – 
2x0.4x0.3 (ventilació coberta) = 78,75 – 6= 72,75m2, 
92,4% portant i tancament. 

 
Tester: 6.45 x 12.5 – finestra 4x1.2x1.2 – 2x 0.5x0.3 
(ventilació coberta)  = 60,62 – 5.46= 55,16m2, 90,99% 
Alçades: PB i 1er 2.5, 2on i 3er 2.3m. 
 
 

 
Planta pis única 

 
 

 
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: Aïllament tèrmic exterior. 
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: 
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Edifici:  Tipus C-3-b-P:es desconeix numero de blocs i carrers, els noms dels carrers són lletres i no s’indica on es 
situa cada bloc. Habitatge de 3 dormitoris.    
Núm. Plantes: PB+3+badalot a coberta 
Núm. Habitatges: 4 blocs x 4 plantes x 4 hab/ pl. 

Hab. Per planta: 4 hab. Replà. 
Ús planta baixa: habitatge

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: façanes 30cm, interiors càrrega 
15cm. (pl.) 
Estru. vertical pisos: façanes 30cm, interiors càrrega 
15cm. (pl.) 
Tipus forjat tipus: es desconeix. 
Alçada lliure: ~ 2.25m, cantell ~20cm. hi ha terra 
sanitari (sec) 
 

Tipus forjat coberta: coberta plana amb badalot (pl) 
Tipus escala: Tipus llosa (sec). 
% buit respecte planta: 263,98- 8,27 – 5,10 – 2,92 = 
247,69m2, 93,82% 
 
Hi ha junta de dilatació: independents en forma de 
estrella en planta.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat 
 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: possibilitat de dipòsits a coberta. 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: Paral.lel a façanes llargues 
Perpendiculars a façana: zona entrada 
Llum mínima: 2.15m. 
Llum màxima: 5.00m.  
Balcó volat vol màx.: Balcó no volat. Llum suportat a 
façana 5.00m. 
%buit mur respecte ple:  
Zona principal (E:1/100): (3,60+2,80) x 11 – obertures 
4x.9x1.2 – 3x2.1x 0.6 - 3x1.2x 0.5 – 4x1.2x 0.8 – 
2x1.2x0.6 = 70,40-15,18= 55,22m2, 78,43% portant  
(Alçades finestres de secció i alçat i plantes les 
amplades.) 
Façana tester (E:1/100): 5,10x11- obertures 
4x1.2x1.2= 56,10 – 5,76  =  50,34m2, 89,73% 
tancament 

 
 
 
 

 
PB          Tipus 

 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
 

 
Normativa vigent: 
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Edifici:  Tipus C-3-b-Q:es desconeix numero de blocs i carrers, els noms dels carrers són lletres i no s’indica on es 
situa cada bloc. Habitatge de 4 dormitoris.    
Núm. Plantes: PB+3+badalot a coberta 
Núm. Habitatges: 12 blocs x 4 plantes x 2 hab/ pl. 

Hab. Per planta: 2 hab. Replà. 
Ús planta baixa: habitatge.

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: façanes 30cm, interiors càrrega 
15cm. (pl.) 
Estru. vertical pisos: façanes 30cm, interiors càrrega 
15cm. (pl.) 
Tipus forjat tipus: es desconeix. 
Alçada: Alçada total 2,5 lliure ~ 2.3 i cantell ~20cm.PB 
aixecada 1.25m 

Tipus forjat coberta: “Azotea a la catalana” , ventilada 
(sec)amb badalot (sec) 
Tipus escala: Tipus llosa (sec). 
% buit respecte planta: 141,36-5,03 = 136,33m2, 
96,44% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs independents de 19,5m

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat 
 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: possibilitat de dipòsits a coberta. 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: Paral.lel a façanes  
Perpendiculars a façana: zona entrada 
Llum mínima: 1.90m. sense continuïtat. 
Llum màxima: 4.00m. , quasi tot 3m compensat. 
Balcó volat vol màx.: 1.25m sentit biguetes. 
%buit mur respecte ple:  
Façana Principal: 19,5x12,5 - obertures 16x1x1.1 – 
8x0.8x0.6 – 8x1.6x2.35 – 5x1.8x2.35- 4x0.7x0.2 
(ventilació coberta)=243,75 – 73,23  =  170,52m2, 
69,95%. Portant. 
Façana posterior: 19,5x12,5 – obertures 16x1x1.10  – 
8x2.1x2.2  = 243,75 – 56,07= 187,67m2, 76,99% 
portant. 

Tester: indefinit 
 

 
Planta pis única 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: Aïllament tèrmic exterior. 
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: 
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Edifici:  Tipus C-2-b-W:es desconeix numero de blocs i carrers, els noms dels carrers són lletres i no s’indica on es 
situa cada bloc. Habitatge de 3 dormitoris.    
Núm. Plantes: PB+8+badalot a coberta 
Núm. Habitatges: 2blocs x 9 plantes x 4 hab/ pl. 

Hab. Per planta: 4 hab. Replà. 
Ús planta baixa: habitatge, tocant sòl.

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: façanes 30cm, interiors càrrega 
15cm. (pl.) paral.lels a façana llarga. 
Estru. vertical pisos: façanes 30cm, interiors càrrega 
15cm. (pl.) 
Tipus forjat tipus: es desconeix. 
Alçada: Alçada lliure ~2.5m i cantell de ~20cm 
Tipus forjat coberta: plana (sec)amb badalot (sec) 

Tipus escala: no identificada. 
% buit respecte planta: 341,16-(2x4,88) -5,86 -2,45 = 
323,09m2, 94,70%  Ascensor 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs independents en forma 
d’estrella en planta.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat 
 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: possibilitat de dipòsits a coberta. 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: Paral.lel a façanes  
Perpendiculars a façana: zona entrada 
Llum mínima: 1,10m. sense continuïtat. 
Llum màxima: 3,45m. 
Balcó volat vol màx.: no es volat es suporta per 
façanes llum màx. 5,30m. 
%buit mur respecte ple:  
Zona principal (E:1/100): (5,05+3,35) x 25 – obertures 
27x0.75x1.35 – 9x0.75x2.2 = 210-42,18= 167,82m2, 
79,91% Portant. (Alçades finestres d’alçat i plantes les 
amplades.) 
Façana tester: 5,8x25- obertures 9x1.2x1.2= 145 – 
12.96  =  132,04m2, 91,06% tancament. 

 
Esquema: 
 

 
PB   Tipus 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: 
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Edifici:  Tipus C-2-b-X:es desconeix numero de blocs i carrers, els noms dels carrers són lletres i no s’indica on es 
situa cada bloc. Habitatge de 4 dormitoris.    
Núm. Plantes: PB+8+badalot a coberta 
Núm. Habitatges: 2blocs x 9 plantes x 2 hab/ pl. 

Hab. Per planta: 2 hab. Replà. 
Ús planta baixa: habitatge, tocant sòl.

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: façanes 30cm, interiors càrrega 
15cm. (pl.) paral.lel i perpendicular. 
Estru. vertical pisos: façanes 30cm, interiors càrrega 
15cm. (pl.) paral.lel i perpendicular. Plantes pis, PILAR 
de formigó a terrassa. 
Tipus forjat tipus: es desconeix. 
Alçada: Alçada total pisos 2.7m alçada lliure ~2.5m i 
cantell ~20cm. Entrada 3.4m. 

Tipus forjat coberta: “cubierta a la catalana” (sec)amb 
badalot (sec) 
Tipus escala: no identificada. 
% buit respecte planta: 302,03- 5,56 -1,65 = 294,82m2, 
97,61% Amb ascensor, i escala una tremada. 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs independents de 25,4m

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat 
 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: possibilitat de dipòsits a coberta. 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: Paral.lel a façanes habitacions.  
Perpendiculars a façana: zona entrada i menjador. 
Llum mínima: 3,20m. sense continuïtat. 
Llum màxima: 5,40m. Escala i balcó.  
Balcó volat vol màx.: no es volat es suporta per pilars 
llum màx. 5,40m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (E:1/100): 25,3x27 – obertures 
36x1.3x1.3 – 18x1.5x1.3 -18x0.75x2.2- 16x1.5x2.2 -2x3 
= 683,10 -184,44 = 498,66m2, 72,99% portant i 
tancament. 
Façana posterior (E:1/100): 25,3x27 – obertures 
54x1.3x1.3 – 9x0.75x2.2 -9x0.75x1.4= 683,10 -115,56 
= 567,54m2, 83,08% portant i tancament. 
Façana tester (E: 1/100): 7,5x27- obertures 9x0.8x1.5= 
202,5 – 10,8  =  191,7m2, 94,66% Tancament. 
 

 
Esquema:

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: 
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Codi Biblio: 11_16//1960/41/D04 11374 Any projecte: gener 1960 Any const.: març 1960 
Nom del projecte: Proyecto de 520 vivendas subvencionades en el sector de la Concòrdia de Sabadell. 
Adreça: Papa Parcelli,  
 Arquitecte/s:  Arquitecte 5     Barri: Concòrdia 
Arquitecte tècnic:      Promotor: VISASA 
Constructora:     
Tipologies d’habitatge:  

Tipus A pb+4,  58,51m2, construït entre eix de mitgera. 14blocs papa Parcelli i carrers interiors tipus Ahorro, 
Progreso. 
 Tipus A’ pb+4,   , 11 blocs 58,51m2, construït entre eix de mitgera. 11 blocs, Plaça providència, c/ Berenguer 
el gran i c/ previsión. 

Tipus B pb+4,   , 27 blocs 72.46m2 construït entre eix de mitgera c/ Berenguer el gran, ctra Sabadell a 
Matadepera, c/ hermandad, Av. Papa Parcelli. No existeixen acutalment. 
 
Total habitatges a analitzar:  total 24 bloc, 250 habitatges. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes 
       X   Seccions 

X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 
X Altres. Plànol situació. 
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Edifici tipus A:  Tipus bloc en altura: 14 blocs. (2 Av. Papa Parcelli, 2 Carre Ahorro, altres carrers interiors) sup. 
const. 58,51m2, entre eixos de mitgeres. 
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 14 blocsx 5plx2hb/pl = 140hab. 

Hab. Per planta: 2. 
Ús planta baixa: habitatge. 

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: Mur de 30cm a façana i 15cm 
interiors paral. Façana.(pl.) 
Estru. vertical pisos: Mur de 30cm a façana i 15cm 
interiors paral. Façana.(pl.) 
Tipus forjat tipus: es desconeix.20cm (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta plana ventilada , 18cm 
fugada.(sec). Alçada habitatges 2.6(sec) 

Tipus escala: tipus llosa (sec) 
% buit respecte planta:  119,9 – 4,93 escala - 2x0.18 
xunt = 114,61; 95,59% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat 
 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: 
Perpendiculars a façana: 
Llum mínima: 3.00m, escales 1.75m 
Llum màxima: 4.00m 
Balcó volat vol màx.: no volat. 
%buit mur respecte ple:  Façana Principal: 15.3x16 – 
finestres 10x1x1.25 – 10x1.7x1 – 4x1.75x2.5 -1.75x1.1 
– 1.5x2.5 – 3x1.8x.4 ventilació coberta = 244,8 -54,83 
= 189,97; 77,60% portant 
Façana darrera: 15.3x16 – finestres 10x0.8x2.25 – 
10x0.8x1.25  - 10x.8x2.25- 3x1.8x0.4 ventilació 
coberta= 244,8 -48,16 = 196,64; 80,33% portant 
 
Esquema: 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Edifici A’:  Tipus bloc en altura: 11 blocs. (c/Berenguer el Grande, Plaça Providència i Previsión) sup. const. 
58,51m2, entre eixos de mitgeres. 
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 11 blocsx 5plx2hb/pl = 110hab. 

Hab. Per planta: 2. 
Ús planta baixa: habitatge. 

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: Mur de 30cm a façana i 15cm 
interiors paral. Façana.(pl.) 
Estru. vertical pisos: Mur de 30cm a façana i 15cm 
interiors paral. Façana.(pl.) 
Tipus forjat tipus: es desconeix.20cm (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta plana ventilada , 18cm 
fugada.(sec). Alçada habitatges 2.6(sec) 

Tipus escala: tipus llosa (sec) 
% buit respecte planta:  119,9 – 4,93 escala - 2x0.18 
xunt = 114,61; 95,59% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat 
 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: 
Perpendiculars a façana: 
Llum mínima: 3.00m, escales 1.75m 
Llum màxima: 4.00m 
Balcó volat vol màx.: no volat. 
%buit mur respecte ple:  Façana Principal: 15.3x16 – 
finestres 10x0.8x2.25 – 10x0.8x2.5 – 8x0.75x1.25 – 
1.5x3.5 – 3x1.8x.4 ventilació coberta = 244,8 -52,91 = 
191,89; 78,38%  
Façana darrera: 15.3x16 – finestres 10x1x1.25 – 
10x1.75x1 -4x1.7x2.5- 3x1.8x0.4 ventilació coberta= 
244,8 -49,16 = 195,64; 79,91% 
 
 
Esquema: 

 
Tipus 

 
PB

 
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 

Compliment normatiu: 
Contraposada a l’actual: 
Mesures per compliment de la normativa actual:



Fitxa d’anàlisi   11_16 
 

210 

 

Memòria: 
 
 
Altres: 
Actualment hi ha dos blocs menys d’habitatges que el què indica l’expedient, així hi ha menys habitatges. Es 
desconeix si es va construir i s’ha enderrocat o s’ha executat finalment diferent al projecte inicial. Falten dos blocs 
del tipus B indicats a l’expedient. 
La memòria és urbanística. 
La tipologia A i A’, varia l’accés a l’edifici i per tant la planta baixa. 
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Codi Biblio: 40_118//1961/1797/D4 13844 Any projecte: març-abril/desembre 1960   Any const.: -- 
Nom del projecte:  Proyecto de 79 viviendas subvencionadas con centro comercial en la carretera de Baracelona. 
Fase 1: 29 vivendas y 1 tienda. 
Fase 2: 18 viviendas y 2 tiendas 
Adreça: carrers: Pizarro, Isaura,     Barri: La Creu de Barberà 
Arquitecte/s:  Arquitecte 6 
Arquitecte tècnic:      Promotor: NU.CON.SA (Nuevas Construcciones SA) 
 
Codi Biblio: 40_129// 1962/2783/D4 13878 Any projecte: octubre 1961   Any const.: 18 maig 1963 
Nom del projecte:  Proyecto de 79 viviendas subvencionadas con centro comercial en la carretera de Baracelona. 
Fase 3: 32 vivendas y 4 tiendas. 
Adreça: carrers: Ctra. Barcelona – Paseo Espronceda Pizarro Barri: La Creu de Barberà 
Arquitecte/s:  Arquitecte 6 
Arquitecte tècnic:      Promotor: NU.CON.SA (Nuevas Construcciones SA) 
 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Primera fase (40_118): 3blocs de PB+4,: 
40_118: tipus A: 1 bloc carrer Clemència Isaura 5hab tipus a i 5hab tipus b 
40_118: tipus B i B botiga: 2 Blocs carrer tipus Pizarro 8 hab a (≈72,38m2)  , 8 hab tipus b (≈65,45m2) i 3 tipus C. 
Segona fase (40_118): 2blocs de PB+4,  
40_118: Tipus C: 10 habitatges. Façana a la carretera de Barcelona. Dos tipus d’habitatge: tipus a 79,51m2 , tipus b 
72,26 m2 . 
40_118: Tipus C botiga: 8 habitatges + 2 botigues. Façana a la carretera de Barcelona. Dos tipus d’habitatge: tipus a 
79,51m2 , tipus b 72,26 m2 . 
Tercera fase (40_129)::  1 blocs (variant C) de PB+4, Paseo Espronceda 
Torre: 1 edifici de PB+8. Cantonada Paseo Espronceda i Carretera Barcelona. 
  
Total habitatges:  Primer fase 29 habitatges, segona fase 18 habitatges, tercera fase 32 habitatges  total 79 
habitatges, 7 blocs. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Fitxa d’anàlisi   40_118-129 
 

212 

 

TIPOLOGIA A (c/ Clemència) 
Primera fase: 1 bloc PB+4. 5hab tipus a i 5hab tipus b. Carrer Clemència Isaura
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges:  5pl. x 2hab/ pl.=10 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana de 30cm i mur de 
càrrega del mig de 15cm, creant pilastres en zones de 
grans obertures. Tester exterior 30cm. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm i 
mur de càrrega del mig de 15cm, creant pilastres en 
zones de grans obertures. Tester exterior 30cm. 
Tipus forjat tipus: Es desconeix. 
Alçada lliure pisos 2,7m, cantell total de forjat 20cm  
(sec). 

Tipus forjat coberta: Plana. Forjat de 20cm de cantell 
més envanets creant mínim pendent gins 60cm 
d’alçada. Cambra ventilada.(secc). 
Tipus escala: llosa formigó (secc). 
% buit respecte planta: 189,39m2 – escala 6.53m2 – 
ventilació 2x 0.14m2 = 182,58; 96,40%. 
 
Hi ha junta de dilatació: un sol bloc 21ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.

 Sota forjat 

 Inexistent 

X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: murs de 30cm façana i 15cm 
interior( pl) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2.60m suport balcó. 
Llum màxima: 4.15m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: 1.8m respecte 2.6m, pot ser hi 
ha biga no explicita. 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal:  Habitatge: 20,85x15,88 -  obertures 
24x1.2x1.5 -  10x1.8x1.5  –  porta 1.8x2.3 = 331,1 –
74,34 =256,76 m2,  77,57% ple portant. 
Façana posterior: Habitatge: 20,85x16,3 -  obertures 
20x1.2x1.5 -  safareig i escala en gelosia 2x2.1x14.3 –  
2x0.75x14.3 = 239,85 –117,51 =122,34 m2,  51,00% 
ple portant i tancament a l’escala. 
 
Tester: 100% ple tancament. 

 
Planta Tipus 

 
PB    

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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TIPUS B (c/ Portillo ) 
Primera fase: 1 Bloc PB+4 amb 5hab. A (≈72,38m2)  , 5 hab. tipus B (≈65,45m2);  al carrer Pizarro.
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 1esc. x 5pl. x 2hab/ pl. =10 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: no hi ha planta especifica, però 
sembla que ha de ser igual que la tipus. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm i 
mur de càrrega del mig de 15cm, creant pilastres en 
zones de grans obertures. Tester 10+10+10(pl.) entre 
blocs iguals, tester exterior 30cm. 
Tipus forjat tipus: Es desconeix. 
Alçada lliure pisos 2,7m, cantell total de forjat 20cm  
(Alç). 

Tipus forjat coberta: Plana. Forjat de 20cm de cantell 
(alç). 
Tipus escala: es desconeix. 
% buit respecte planta: 188,01m2 – escala 6.53m2 = 
181,48; 96,52%. 
 
Hi ha junta de dilatació: 2 blocs són 41ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.

 Sota forjat 
 

 Inexistent 
X No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: murs de 30cm façana i 15cm 
interior( pl) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2.60m suport balcó. 
Llum màxima: 4.15m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: 1.8m respecte 2.6m, pot ser hi 
ha biga no explicita. 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal:  Habitatge: 20,85x15,88 -  obertures 
24x1.2x1.5 -  10x1.8x1.5  –  porta 1.8x2.3 = 331,1 –
74,34 =256,76 m2,  77,57% ple portant 
Façana posterior: Habitatge: 20,85x16,3 -  obertures 
20x1.2x1.5 -  safareig i escala en gelosia 2x2.1x14.3 –  
2x0.75x14.3 = 239,85 –117,51 =122,34 m2,  51,00% 
ple portant excepte escala. 

 
Tester: 100% ple tancament 

 
Planta tipus 
 
Planta baixa inexistent 
 

       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
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TIPUS B botiga (c/ Portillo ) 
Primera fase: 1 Bloc PB+4 amb 4hab. A (≈72,38m2)  , 4 hab. tipus B (≈65,45m2) i 1  hab. C;  al carrer Pizarro.
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 1esc x 5plantes x 2hab/ pl.- 1 botiga 
=9 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: local comercial

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: no hi ha planta especifica, però 
sembla que ha de ser igual que la tipus. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm i 
mur de càrrega del mig de 15cm, creant pilastres en 
zones de grans obertures. Tester 10+10+10(pl.) entre 
blocs iguals, tester exterior 30cm. 
Tipus forjat tipus: Es desconeix. 
Alçada lliure pisos 2,7m, cantell total de forjat 20cm  
(Alç). 

Tipus forjat coberta: Plana. Forjat de 20cm de cantell 
(alç). 
Tipus escala: es desconeix. 
% buit respecte planta: 188,01m2 – escala 6.53m2 = 
181,48; 96,52%. 
 
Hi ha junta de dilatació: 2 blocs són 41ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.

 Sota forjat 
 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: murs de 30cm façana i 15cm 
interior( pl) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2.60m suport balcó. 
Llum màxima: 4.15m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: 1.8m respecte 2.6m, pot ser hi 
ha biga no explicita. 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal: 20,85x15,88 -  obertures 24x1.2x1.5 
-  9x1.8x1.5  –  porta 1.8x2.3 – botiga 1.8x2.4 = 331,1 –
75,96 =255,14 m2,  77,06% ple portant 
Façana posterior: 20,85x16,3 -  obertures 20x1.2x1.5 -  
safareig i escala en gelosia 2x2.1x14.3 –  2x0.75x14.3 = 
239,85 –117,51 =122,34 m2,  51,00% ple portant 
excepte escala. 

 
Tester: 100% ple tancament 

 
Planta tipus 
 
Planta baixa inexistent 

       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
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TIPOLOGIA C  
Primera fase: 1 bloc PB+4. 5hab. tipus a i 5hab. tipus b. Carretera Barcelona
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges:  1 esc. x 5pl.x 2hab/ pl.=10 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana de 30cm i mur de 
càrrega del mig de 15cm, creant pilastres en zones de 
grans obertures. Tester exterior 30cm. Zona de Botiga 
el mur de càrrega del mig s’estintola amb unes 
jàsseres i s’emplastra el mur amb unes dimensions 
variables de 45x60 fins 45x100cm. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm i 
mur de càrrega del mig de 15cm, creant pilastres en 
zones de grans obertures. Tester exterior 30cm. 
Tipus forjat tipus: Biguetes amb un intereix de ≈75cm. 

Alçada lliure pisos 2,7m, cantell total de forjat 20cm. 
Planta primera 4,9m  (sec). 
Tipus forjat coberta: Plana. Forjat de 20cm de cantell 
més envanets creant mínim pendent gins 60cm 
d’alçada. Cambra ventilada.(sec.). 
Tipus escala: llosa formigó (sec.). 
% buit respecte planta: 184,25m2 – escala 6.71m2 – 
instal.lacions 2x 0.038m2 = 177,46; 96,31%. 
 
Hi ha junta de dilatació: 2 blocs 42ml.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Indicat al detall de l’escala.

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: murs de 30cm façana i 15cm 
interior( pl) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2.80m suport balcó. 
Llum màxima: 4.15m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: 1.5m respecte 2.8m, pot ser hi 
ha biga no explicita. 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal: 21x17,3 -  obertures 20x1.2x1.5 – 
gelosia 10x2.1x2.7 – escala 4x2.1x2.6 - 1x2.1x1.2 – 
1x1.2x0.7 –  porta 2x2.4  = 363,3 –122,7 =240,6m2,  
66,22% ple portant. 
Façana posterior:  21x17,3 -  obertures 25x1.2x1.5 -  
balcons 10x1.2x2.2 = 363,3 –71,4 =291,9m2,  80,34% 
ple portant. 
 
Tester: 100% tancament. 
 

 
Planta tipus 

    
Planta baixa 

 
     

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
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TIPOLOGIA C botiga 
Primera fase: 1 bloc PB+4. 4 hab. tipus a i 4 hab. tipus b. Carretera Barcelona
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 1esc.  x 4pl. x 2hab/ pl.=8 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: local comercial

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana de 30cm i mur de 
càrrega del mig de 15cm, creant pilastres en zones de 
grans obertures. Tester exterior 30cm. Zona de Botiga 
el mur de càrrega del mig s’estintola amb unes 
jàsseres i s’emplastra el mur amb unes dimensions 
variables de 45x60 fins 45x100cm. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm i 
mur de càrrega del mig de 15cm, creant pilastres en 
zones de grans obertures. Tester exterior 30cm. 
Tipus forjat tipus: Biguetes amb un intereix de ≈75cm. 

Alçada lliure pisos 2,7m, cantell total de forjat 20cm. 
Planta primera 4,9m  (sec). 
Tipus forjat coberta: Plana. Forjat de 20cm de cantell 
més envanets creant mínim pendent gins 60cm 
d’alçada. Cambra ventilada.(sec.). 
Tipus escala: llosa formigó (sec.). 
% buit respecte planta: 184,25m2 – escala 6.71m2 – 
instal.lacions 2x 0.038m2 = 177,46; 96,31%. 
 
Hi ha junta de dilatació: 2 blocs 42ml.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Indicat al detall de l’escala.

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: murs de 30cm façana i 15cm 
interior( pl) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2.80m suport balcó. 
Llum màxima: 4.15m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: 1.5m respecte 2.8m, pot ser hi 
ha biga no explicita. 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal:  Botiga: 21x17,3 -  obertures 
16x1.2x1.5 -  2x2.1x1.5  - 2x3.2x1.5 – gelosia 8x2.1x2.7 
– escala 4x2.1x2.6 - 1x2.1x1.2 – 1x1.2x.7 –  porta 
2x2.4 – botigues 2x3.2x2.4 – 2x1.3x2.4 – 2x2x2.4 = 
363,3 –132,86 =230,44m2,  63,42% ple portant. 
Façana posterior: Botigues: 21x17,3 -  obertures 
20x1.2x1.5 -  balcons 8x1.2x2.2 -  botigues 4x2.5x2.6 – 
4x2.5x1.5 = 363,3 – 98,12 =265,18 m2,  72,99% ple 
portant. 
 

Tester: 100% tancament. 

 
Planta tipus 

 
Planta baixa 
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 

 



Fitxa d’anàlisi   40_118-129 
 

217 

 

TIPOLOGIA VARIANT C 
Tercera fase: 1 bloc PB+4. 5hab tipus a i 5hab tipus b. Paseo Espronceda
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges:  4plantes x 2hab/ pl.=8 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: botiga

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana de 45cm i mur de 
càrrega del mig apilastrat de 45cm de gruix. Mur de 
façana amb centre comercial de 30cm. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm i 
mur de càrrega del mig de 15cm, creant pilastres en 
zones de grans obertures de 30cm.  
Tipus forjat tipus: Es desconeix. 
Alçada lliure pisos 2,7m, cantell total de forjat 20cm  
(sec). 

Tipus forjat coberta: Plana. Forjat de 20cm de cantell 
més envanets creant mínim pendent fins 60cm 
d’alçada. Cambra ventilada.(secc). 
Tipus escala: llosa formigó (secc). 
% buit respecte planta: 190,97m2 – escala  7.4m2 = 
183,57; 96,12%. 
 
Hi ha junta de dilatació: els dos blocs sumen 43ml. 
Aprox.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.

 Sota forjat 

 Inexistent 

X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: murs de 30cm façana i 15cm 
interior( pl) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2.80m suport balcó. 
Llum màxima: 4.45m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: 1.5m respecte 2.8m, pot ser hi 
ha biga no explicita. 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal:  20,85x17 -  obertures 28x1.2x1.5 –  
porta 1.7x2.6 – botigues 2x3.6x2.8 – 2x2.6x2.8 – 
2x2.6x0.75 –x2x3.6x0.75 = 354,45 –98,84 =255,61 m2,  
72,11% ple portant. 
Façana posterior: plantes pisos: 20,85x12 -  obertures 
16x1.2x1.5 -  safareig i escala en gelosia 3x2x11.3 = 
250 –96,6 =153,4 m2,  61,36% ple portant excepte 
escala. 
 
Tester: 100% ple tancament 

 
Planta tipus 
 

 
Planta baixa 
 
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: Marc normatiu: 
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TIPUS TORRE (tercera fase) 
1 Blocs PB+8 amb 8hab C (≈87,6m2 utils)  , 8 hab tipus D (≈88,34m2útils) i  8 hab. E (≈84,71m2útils);  Cantonada 
Carretera Barcelona i Paseo Espornceda.
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+8 
Núm. Habitatges: 7plantes x 3hab/ pl.=21 hab. 

Hab. Per planta: 3 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: Botiga

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Pilars de formigó apantallats de 
40cm de gruix. Sota la mitgera de l’edifici murs de 
fàbrica de 30 i 45cm. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de suport 
intermig amb pilars de formigó de 30x30 i jàsseres.  
Tipus forjat tipus: Es desconeix. 
Alçada lliure pisos 2,7m, cantell total de forjat 20cm  
(secc). 
Tipus forjat coberta: Plana.  

Tipus escala: llosa massissa. 
% buit respecte planta: 315,47m2 – escala 6.49m2 – 
ascensor 3,08m2  - ventilació 6x0.36 – 0.17= 303,57; 
96,22%. 
 
Hi ha junta de dilatació: 2 blocs són 41ml. I el l’altre 
direcció hi ha junta perquè són dues fases diferents i 
el bloc té 23ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.

 Sota forjat 

 Inexistent 

X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: murs de 30cm façana i pilars de 
formigó a l’interior.( pl) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3.0m extem. 
Llum màxima: 4.5m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: 1.5m respecte 3.5m, pot ser hi 
ha biga no explicita. 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal:  (paseo Esrponceda)22,85x29 -  
obertures 48x1.2x1.5 -  16x0.8x2.1  –  botigues  
5x4.0x4.3 = 662,65 –199,28 =463,37 m2,  69,92% ple 
portant. 
Façana posterior: interior illa: 22,85x29 -  obertures 
32x1.2x1.5 -  safareig i escala 2x1x22.1 –  2x2x22.1 (hi 
ha pilar intercalat) = 662,65 –190,2 =472,45 m2,  
71,29% ple portant. 
Tester: 100% ple tancament. 

 
 
 
 

    
Planta tipus                                        Planta baixa 
 
 
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
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Memòria: 40_118 
 
“MEMORIA  
 
Memoria fase 1 
… 
CONDICIONES DE USO 
… 
El sistema constructivo, resuelto a dos crujías, es el propio de este tipo de construcciones y no ofrece particularidad 
alguna que necesite de aclaración. 
El programa de las viviendas correspondiente, constando de vestíbulo de entrada, amplio comedor-estar con galería, 
cocina, aseo, terraza-lavadero y tres dormitorios en los tipos “b” y “c” y cuatro dormitorios en el tipo “a”. El tipo “c” 
varía únicamente del “b” en la terraza de estar debido a exigencias de la planta baja. 
…. 
 
Memoria fase 2 
…. 
ESTRUCTURA, MATERIALES Y SISTEMA CONSTRUCTIVO 
Los dos bloques referentes a esta 2ª fase son idénticos a los anteriormente aprobados. Eso es: constan de bajos y 
cuatro pisos y estructuralmente se resuelven a base de dos crujías. 
Los materiales son los propios para este tipo de edificación y el sistema constructivo será el comúnmente empleado 
en la localidad según las Normas Generales de la buena construcción y que se desprende de la correcta 
interpretación de los planos adjuntos. En ellos y con detalle se señalan todas las particularidades constructivas. 
INSTALACIONES, ACABADOS Y DECORACIÓN 
…. 
 
 
Memòria: 40_129 
 
Memoria  
OBJETO DEL PROYECTO: Corresponde al presente proyecto a la última fase del conjunto de 79 viviendas 
subvencionadas, con…. 
… 
Estas 32 viviendas de la tercera y última fase se sitúan en un bloque torre, que forma esquina a la carretera 

Barcelona y el Paseo Espronceda, en el ángulo S.E. de la manzana, y el otro bloque … a él, con fachada al dicho 
Paseo y a la calle de Pizarro. 
La zona o centro comercial, se desarrolla en los bajos de los bloques proyectados y en el interior de la manzana 
mediante edificación de planta baja. Dicho centro se trata en plan de galerías comerciales con accesos fáciles des de 
las cuatro fachadas. 
 
CONDICIONES DEL SOLAR – JUSTIFICACIÓN URBANISTICA 
… 
DESCRIPCION DEL PROYECTO. Como ya se ha hecho mención, las viviendas correspondientes a esta 3ª etapa se 
ubican en dos bloques distintos: 24 (tipos C D E) en el bloque torres, de planta en “T”, compuesto de semisótanos, 
bajos y ocho pisos, situado en el chaflán carretera de Barcelona y Paseo de Espronceda y ocho (tipos A y B) en el 
bloque a dos crujías de bajos y cuatro plantas, adosado al primero, con fachada al Paseo de Espronceda y a la calle 
de Pizarro. Este último bloque salvo pequeñas variantes responde al mismo tipo de los construidos en la 1ª y 2ª 
fases. 
El tipo de vivienda obedecen a las características presentadas en el anteproyecto del conjunto, pues las 
modificaciones resultantes, responden al estudio detallado del proyecto. 
….. 
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ESTRUCTURA, MATERIALES Y SISTMA CONSTRUCTIVO En general se sigue el propio en la localidad para este tipo de 
edificaciones y sus pormenores se desprenden perfectamente de la correcta interpretación de los planos y pliego de 
Condiciones. 
Ambos bloques de viviendas se solucionan a dos crujías con estructura mixta de obra de fábrica y de hormigón 
armado según lo grafiado. 
La zona comercial se concibe simple, a base de estructura sustentante de pilares de obra y jácenas de hormigón 
armado. La cubierta se resuelve parte a dos vertientes con armaduras metálicas y cubrición de placas fibrocemento y 
parte con terrado a la catalana convenientemente impermeabilizado. 
INSTALACIONES ACABADOS Y DECORACIÓN” 
…. 
 
 
Altres: 
Les tipologies de la primera fase són iguals tots els blocs excepte el que té una botiga en planta baixa. No hi ha el 
plànol de PB però si la fonamentació, on es dedueix que s’estintola la paret de càrrega del mig. 
El bloc de la fase 1 que té la planta baixa amb botiga no hi ha plànols, és un dels blocs del carrer Pizarro. 
 
La segona fase a la memòria indica que és la mateixa tipologia que la fase 1, de fet són molt semblants a excepció del 
balcó i l’entrada amb el safareig. 
No hi ha documentació administrativa a la fase 1 i 2. Es desconeix quan es dóna llicència d’obres i es construeix. 
La tercera fase,  hi ha la tipologia C que varia els balcons respecte al tipus A i la torre on l’estructura és de murs de 
façana de 30 i 45 i a l’interior, de suport de la crugia del mig, són pilars de formigó. 
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Codi Biblio: 34_116//1960/S00650/D04 11382 Any projecte: juny 1960   Any const.: segellats i llicència juliol 1960 
Nom del projecte:  Conjunto urbano de 54 vivendas subvencionadas y su urbanización. 
Adreça: carrers: Paseo Comercio, Fontanella    Barri: Espronceda 
Arquitecte/s:  Arquitecte 6 i Arquitecte 7 
Arquitecte tècnic:      Promotor: Constructora de la vivienda popular sa (covipsa) 
Constructora: 
 
Codi Biblio: 39_121//1960/485/D04 11380 Any projecte: juny 1960   Any const.: juliol 1961 segona llicència. 
Nom del projecte:  Proyecto de 150 viviendas subvencionadas y 4 locales de negocio a construir a Sabadell. 
Adreça: carrers: Carretera Barcelona, Paseo Comercio y Santa Cecilia. Barri: Espronceda. Sant Pau 
Arquitecte/s:  Arquitecte 6 i Arquitecte 7 
Arquitecte tècnic: no indicat            Promotor: Constructora de la vivienda popular sa (covipsa) 
Constructora: 
 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
  
Tipus A:  
34_116: 2 blocs PB+3, 8 habitatges i 1 PB+4 amb 10 habitatges. Els habitatges tenen una superfície útil 47,5m2, 
superfície construïda 60.30m2. Planta baixa igual plantes superiors. 2 blocs al carrer Fontanella i un bloc el més alt al 
passeig del comerç. 
39_121: 6 blocs PB+4 amb 10 habitatges i  3 blocs de PB+2  amb 6 habitatges. Els habitatges tenen una superfície útil 
47,5m2, superfície construïda 60.30m2. Planta baixa igual plantes superiors. 1 bloc a la carretera Barcelona. 3 blocs al 
carrer Santa Cecilia i 5 blocs al passeig del comerç. 
Tipus B: 
39_121: 4 blocs de PB+2 amb 6 habitatges. superfície útil 61.70m2, quatre dormitoris. PB+2. Situats als carrers 
interiors d’illa. 
Tipus B1:  
34_116:2 blocs de PB+3 amb 8 habitatges. superfície útil 61.70m2, quatre dormitoris. PB+2. Situats als carrers 
interiors d’illa. 
34_116: 2 blocs PB+2 amb 6 habitatges. Els habitatges amb superfície útil 61.55m2, quatre dormitoris. Situats 
perpendicularment al carrer Fontanella. 
39_121: 4 blocs de PB+3 amb 8 habitatges situats als carrers interiors. Els habitatges amb superfície útil 61.55m2, 
quatre dormitoris 
Tipus B1 botiga:  
39_121: 2 blocs PB+4 de 8 habitatges i dues tendes. Situats a cantonada carretera Barcelona amb passeig del 
Comerç. Els habitatges amb superfície útil 61.55m2, quatre dormitoris 
 
 
Total habitatges analitzats:  204 habitatges, 26 blocs, 4 locals. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres. 
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TIPOLOGIA A  
34_116: 2 blocs PB+3, 8 habitatges i 1 PB+4 amb 10 habitatges. Els habitatges tenen una superfície útil 47,5m2, 
superfície construïda 60.30m2. Planta baixa igual plantes superiors. 2 blocs al carrer Fontanella i un bloc el més alt al 
passeig del comerç. 
39_121: 6 blocs PB+4 amb 10 habitatges i  3 blocs de PB+2  amb 6 habitat 
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+4, PB+3, PB+2 
Núm. Habitatges: (2 esc. x 4pl. + 7esc. x 5pl. + 3esc.x 
3pl.) x 2hab/ pl.=104 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge. 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Igual que la tipus(mem i pl). No hi 
ha planta especifica. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm i 
mur de càrrega de mitja llum de 15cm. Tester 
15+5+5(medit) 
Tipus forjat tipus: forjat ceràmic. (mem) 
Alçada lliure pisos 2,46m, cantell total de forjat 20cm  
(sec). 

Tipus forjat coberta: a dues aigües. Forjat de 20cm de 
cantell amb envanets conillers (sec). 
Tipus escala: llosa (sec). 
% buit respecte planta: 121,22m2 – escala 4.32m2 = 
116,9; 96,43%. 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs independents de 17ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.

 Sota forjat 

 Inexistent 

X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: murs de 30cm façana i 15cm 
interior( pl) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2.55m extrem, al safareig 2.20m 
Llum màxima: 3.5m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal:  (PB+4): 17,3x13,3 -  obertures 
10x1.4x1.0 -  10x2.1x1.3 –  escala 5x1.8x2.5 = 230,09 –
63,8 =166,29 m2,  72,27% ple (estructural) 
Façana posterior: (PB+4): 17,3x13,3 -  obertures 
20x1.4x1.0 -  safareig  6x2.4x2.3 –  gelosia 4.3x3.2 = 
230,09 –74,88 =155,21 m2,  67,45% ple (estructural 
excepte safareig) 
 
Tester: 100% ple (tancament) 

 
Tipus 

  
PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
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TIPOLOGIA B  
39_131: 4 blocs de PB+2 amb 6 habitatges. superfície útil 61.70m2, quatre dormitoris. Situats als carrers interiors 
d’illa. 
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+2  
Núm. Habitatges: 4 edifici x 3plantes x 2hab/pl. 
=24hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge. 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana de 30cm i l’interior 
portant de 15cm. Una pilastra de 15x30 a la terrassa. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm i 
l’interior portant de 15cm. Una pilastra de 15x30 al 
balcó. 
Tipus forjat tipus: forjat ceràmic. (mem) 
Alçada lliure pisos 2,7m, cantell total de forjat 20cm  
(mesurat sec). 

Tipus forjat coberta: Plana, però amb inclinació. 
Cantell total 25cm (mesurat sec). 
Tipus escala: Llosa (sec). 
% buit respecte planta: 154,41 m2 – escala 5,44m2 – 
xunts 2x0.123m2 = 148,72; 96,31%. 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs independents de 17ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.

 Sota forjat 

 Inexistent 

X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: murs de 30cm façana i 15cm 
interior( pl) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3.15m extrem. 
Llum màxima: 4.15m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: vola 0.4m enfront de 4.15m 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal:  (PB+4): 19,1x10,75 -  obertures 
6x1.2x1.4 – balcó 6x3.25x2.7 –  escala 1.1x5.6 – porta 
1.25x2.2 = 205,32 –71,64 =133,68 m2,  65,11% ple 
portant. 
Façana posterior: (PB+4): 19,1x10,0 -  obertures 
12x1.2x1.4 – 12x0.8x1.1= 191 –30,72 =160,28 m2,  
83,91% ple portant. 
 
Tester: opac 100% ple tancament 

 
Tipus 

 
 PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
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TIPOLOGIA B1  
34_116: 2 blocs de PB+3 amb 8 habitatges. superfície útil 61.70m2, quatre dormitoris. PB+2. Situats als carrers 
interiors d’illa. 
34_116: 2 blocs PB+2 amb 6 habitatges. Els habitatges amb superfície útil 61.55m2, quatre dormitoris. Situats 
perpendicularment al carrer Fontanella. 
39_121: 4 blocs de PB+3 amb 8 habitatges situats als carrers interiors. Els habitatges amb superfície útil 61.55m2, 
quatre dormitoris 
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+3, PB+2  
Núm. Habitatges: (2 esc x 4pl. + 2esc x 3 pl. + 4esc x 
4pl.) x 2hab/pl. =60hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge / botiga

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana de 30cm i l’interior 
portant de 15cm. Una pilastra de 15x30 a la terrassa. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm i 
l’interior portant de 15cm. Una pilastra de 15x30 al 
balcó. 
Tipus forjat tipus: forjat ceràmic. (mem) 
Alçada lliure 2,7m, cantell total de forjat 20cm  (sec). 

Tipus forjat coberta: Plana, però amb inclinació. 
Cantell total 25cm (mesurat sec). 
Tipus escala: Llosa (sec). 
% buit respecte planta: 154,41 m2 – escala 5,44m2 – 
xunts 2x0.123m2 = 148,72; 96,31%. 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs independents de 
19,1ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.

 Sota forjat 

 Inexistent 

X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: murs de 30cm façana i 15cm 
interior( pl) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3.15m extrem. 
Llum màxima: 4.15m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: vola 1.5m enfront de 3.15m 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal: (PB+3): 19,1x12,9 -  obertures 
16x1.2x1.4 – 16x0.8x1.1 – escala 1.1x8.5 – portes 
1x1.3x2.6= 246,39 –53,69 =192,7 m2,  78,21% ple 
portant. 
Façana posterior:  (PB+3): 19,1x13,6 -  obertures 
8x1.2x1.4 – balcó 8x3.25x2.7 = 259,76 –83,64=176,12 
m2,  67,80% ple portant. 
Tester: opac 100% ple (tancament 

  
Tipus 

 
  PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació:     Marc normatiu: 
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TIPOLOGIA B1 (amb botigues)  
39_121: 2 blocs de 8 habitatges i dues tendes  PB+4 (“B1 con tiendas”) situats  a la cantonada carretera Barcelona 
amb passeig del Comerç. 
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+4  
Núm. Habitatges: 2esc x 4pl. x 2hab/pl. =16hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: botiga

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana de 30cm i l’interior 
portant de 15cm. Una pilastra de 15x30 a la terrassa. 
Als que són botiga: PB amb pilastres de 30cm i mur de 
façana de fins a 45cm. A la memòria indica “Somera 
estructura de hormigón”, no detectada als plànols. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm i 
l’interior portant de 15cm. Una pilastra de 15x30 al 
balcó. 
Tipus forjat tipus: forjat ceràmic. (mem) 

Alçada lliure PB botiga 3,9m pisos 2,7m, cantell total 
de forjat 20cm  (mesurat sec). 
Tipus forjat coberta: Plana, però amb inclinació. 
Cantell total 25cm (mesurat sec). 
Tipus escala: Llosa (sec). 
% buit respecte planta: 154,41 m2 – escala 5,44m2 – 
xunts 2x0.123m2 = 148,72; 96,31%. 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs independents de 
19,1ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.

 Sota forjat 

 Inexistent 

X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: murs de 30cm façana i 15cm 
interior( pl) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3.15m extrem. 
Llum màxima: 4.15m.extrem.  
Jàsseres PB 3,5 i 4,4m. 
Balcó volat vol màx.: vola 0.4m enfront de 4.15m 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal:  (PB+4 amb botigues): 19,1x16,5 -  
obertures 12x1.2x1.4 – balcó 8x3.25x2.7 – 4x0.4x1.4 = 
315,15 –92,6=222,55 m2,  70,61% ple portant 
Façana posterior: (PB+4): 19,1x15,5 -  obertures 
16x1.2x1.4 – 16x0.8x1.1 – escala 1.1x9.9 – portes 
3x1.3x2.6 – botigues 3x2.8x2.6 – 3x2.8x0.75= 296,05 –
90,13 =205,92 m2,  69,55% ple portant. 
Tester: opac 100% ple tancament 

 
Tipus 

 
PB 

 
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
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Memòria 39_121:  
“Memória: 
MEMORIA CORRESPONDIENTE A LOS BLOQUES TIPO A. 
Características generales: De acuerdo con el programa a desarrollar, se han proyectado estas viviendas de 
dimensiones reducidas pero con espacio suficiente para todas las necesidades de la vida familiar. La superficie total… 
… 
Sistema constructivo: Se proyectan mediante una simple estructura de dos crujías con muros de carga de fábrica de 
ladrillo forjado de cerámica armada y cubierta de teja árabe. Los parámetros exteriores se resuelven con ladrillo a 
cada vista y entrepaños con revoco y acabado de pintura. 
Los pavimentos, carpintería, instalaciones,… 
…. 
 
MEMORIA DE LOS TIPOS B-B1 Y B1 CON TIENDAS 
Características generales: Las viviendas b y b1 son las de tipo más amplio dentro del conjunto urbanístico a que 
pertenecen. Su superficie… 
… 
Sistema constructivo y materiales: Se ha tendido a la máxima simplicidad dentro de la categoría de la construcción: 
estructuralmente se han resuelto a dos crujías a base de paredes de obra de fábrica, techo cerámico y cubierta plana 
con aislamiento térmico e impermeabilización. Solamente los bloques “B1 con tiendas” necesitan de una somera 
estructura de hormigón armado en los bajos. Ello queda claramente indicado en los planos y en los mismos se señala 
también los materiales especiales de revestimiento previstos y cuantas aclaraciones se juzgan necesarias para la 
buena comprensión del proyecto.” 
 
 
Altres: 
La llicència 34_116 conté una memòria urbanística que no conté la 39_121. 
La llicència 39_121 té la variant tipològica B amb locals comercials a la planta baixa. 
Les memòries contenen tota la informació en un sol full, màxim un full i mig. 
La tipologia B1 amb botigues són iguals a la B1 però afegint la planta de les botigues. 
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Codi Biblio: 09_34//1962 / 00599 / D04 13851 Any projecte: desembre 1961 Any llicencia.: 22/02/1962 

Nom del projecte:  126 viviendas subvencionades Sector Les Termes (primera etapa de 800 hab.) 

Adreça:  Caspe, Bach de Roda, Paseo 2 de mayo.  Barri: Creu de Barberà 
Arquitecte/s: Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic:       Promotor: Viviendas  Sabadell S.A. (VIMUSA) 
Constructora:  
 
Codi Biblio: 09_35//1962 / 00951 / D04 13855 Any projecte: desembre 1961  Any llicencia.: 10/03/1962 

Nom del projecte:  186 viviendas subvencionades Sector Les Termes (segunda etapa Zona A (mem) i B i E (pl)) 

Adreça:  Perpendiculars a Ronda Santa Maria.  Barri: Creu de Barberà 
Arquitecte/s: Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic:       Promotor: Viviendas  Sabadell S.A. (VIMUSA) 
Constructora:  
 
Codi Biblio: 09_36//1962 / 1366 / D04 13859 Any projecte: mayo 1962 Any llicencia.: 18/09/1962 

Nom del projecte:  184 viviendas subvencionades 3era etapa del Proyecto total de 800 viv. Enn el Sector “Les 
Termes” 
Adreça: Calle Almogavaser, Ronda de Santa Maria,   Barri: Creu de Barberà 
Paseo dos de mayo i carres interiors, plaça... 
Arquitecte/s: Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic:       Promotor: Viviendas  Sabadell S.A. (VIMUSA) 
Constructora:  
 
Codi Biblio: 09_37//1963/2526/D04 13972 Any projecte: agost 1962 Any llicencia.: novembre. 1963 

Idem 09_34, 09_35, amb soterranis i plantes baixes amb tallers. 

Nom del projecte:  90 viviendas renta limitada en su modalidad de subvencionades en el Sector Les Termes.( 4a 
etapa) 
Adreça:  Ronda de Santa Maria i interior d’illa.  Barri: Creu de Barberà 
Arquitecte/s: Arquitecte 5 (segons firma) 
Arquitecte tècnic:      Promotor: Viviendas  Sabadell S.A. (VISASA) 
Constructora: 
 
Codi Biblio: 09_38//1964/00432/D04 13987 Any projecte: gener 1964 Any llicencia.: juliol 1964 

Nom del projecte:  70 viviendas subvencionades en el Sector “Les Termes” (7e etapa) 
Adreça:  Darrera Ronda Santa Maria,    Barri: Creu de Barberà 
amb límit del terme municipal de Santa Maria de Barberà. 
Arquitecte/s: Arquitecte 5 (segons firma) 
Arquitecte tècnic:      Promotor: Viviendas  Sabadell S.A. (VISASA) 
Constructora: 
 
Codi Biblio: 09_39//1964 / 3459 / D04 13075 Any projecte: gener/març 1963  Any llicencia.: 5/01/1965 

Nom del projecte:  170 viviendas subvencionades 6a etapa y garajes particulares en el Sector Les Termes 
Adreça:  Perpendiculars a Ronda Santa Maria.   Barri: Creu de Barberà 
Arquitecte/s: Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic:        Promotor: Viviendas  Sabadell S.A. (VIMUSA) 
Constructora:  
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Codi Biblio: 09_41//1972 / 1678 / D04 12786 Any projecte: novembre 1969  Any llicencia.: 30/08/1972 

Nom del projecte:  40 viviendas R.L. Gurpo 1º,y 15 locales( Sector Les Termes) 
Adreça:  Plaça Les Termes y Ronda Santa Maria   Barri: Creu de Barberà 
Arquitecte/s: Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic:       Promotor: Viviendas  Sabadell S.A.  
Constructora: 
 
 
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  

Tipus 3N (4 plantes) 
9_34: 7 blocs pb+3, 56 hab. De 62,5m2 (superfície amb quota escales) 
9_35: 9 blocs pb+3, 72 hab. De 62,5m2 (superfície amb quota escales) 
9_36: 7blocs pb+3, 56 hab. 62,5m2 (superfície amb quota escales) 
9_37: 4 blocs pb+3, 32 hab. De 62,5m2 (superfície amb quota escales) 
9_39: 9 blocs pb+3, 72 hab. De 62,5m2 (superfície amb quota escales) 
 
Tipus 3NT (3N 4 plantes amb trasters al soterrani)  
9_37: 1 bloc pb+3, 8 hab. De 70,22m2 (superfície amb quota escales i traster) 
9_39: 5 blocs pb+3 40hab, 70,22m2 (superfície amb quota escales i traster) 
 
Tipus 3N (5 plantes) 
9_34: 4 blocs pb+4, 40 hab, 62,2m2  (amb quota escales) Núm. Tipologies d’habitatge: 1 simètrica 

 9_35:  6 blocs pb+4, 60 hab, 62,2m2  (amb quota escales) Núm. Tipologies d’habitatge: 1 simètrica 
9_36: 5 blocs pb+4, 50 hab. De 62,22m2 (amb quota escales) Núm. Tipologies d’habitatge: 1 simètrica 
9_37: 1 bloc pb+4, 10 hab. De 62,32m2 (amb quota escales) Núm. Tipologies d’habitatge 
9_38: 3 blocs pb+4, 30 hab. De 49,48m2 (habitatge), amb zones comuns 62.22m2. Núm. Tipologies 
d’habitatge: 1 simètrica 
 
Tipus 3N (5 plantes i botiga) 
9_36: 3 blocs pb+4, 27 hab. De 62,22m2 (amb quota escales) PB habitatge i botiga. No hi ha informació 
 
Tipus 3N (5 plantes testers) 
9_37: 2 blocs pb+4, 20 hab. De 68,50m2 (superfície amb quota escales i traster) 
9_38: 2 bloc pb+4, 20 hab. De 49,48m2  + traster de 3,62m2 , 68.50m2(superfície amb quota escales i traster) 
 
Tipus 4S  
9_34: 3 blocs pb+4, 30 hab, 77,49m2, (amb quota escales)Núm. Tipologies d’habitatge: 1 simètrica 
9_35: 3 blocs pb+4, 30 hab, 77,25m2, (amb quota escales)Núm. Tipologies d’habitatge: 1 simètrica 
9_36: 1 blocs pb+4, 10 hab, 77,49m2, (amb quota escales)Núm. Tipologies d’habitatge: 1 simètrica 
9_38: 1 blocs pb+4, 10 hab, 62,83m2, (habitatge)Núm. Tipologies d’habitatge: 1 simètrica 
 
Tipus 4S  
9_36: 4 blocs pb+3, 10 hab, 77,49m2, (amb quota escales)Núm. Tipologies d’habitatge: 1 simètrica 
 
Tipus 4S botiga 
9_37: 2 blocs pb+4+sot, 20 hab, 76,75m2, (amb quota escales)Núm. Tipologies d’habitatge: 1 simètrica 
9_36: 1 blocs pb+4, 9 hab, 77,49m2, (amb quota escales) PB habitatge i botiga. 
9_36: 4 blocs pb+4, 32 hab, 77,25m2, (amb quota escales)Núm. Botigues a la PB. 
 
Tipus 4S T 
9_38: 1 blocs pb+4, 10 hab, 62,83m2 + 4,59m2  (habitatge)Núm. Tipologies d’habitatge: 1 simètrica 
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Tipus 4N  
9_35: 2 blocs pb+4, 20 hab, 77,25m2, (amb quota escales)Núm. Tipologies d’habitatge: 1 simètrica  
 
Tipus 4N(T) 
9_39: 1 blocs pb+4, 10 hab, 86,48m2, (amb quota escales i traster) 
 
Tipus 4N1 (Soterrani amb estructura de formigó) 
9_39: 4 blocs pb+5, 48 hab, 82,93m2, (amb quota escales i traster) 
 
 
Tipus torre: 
9_41: Torre de PB+10 d’estructura metàl.lica. No s’analitza. 

 
 
Total habitatges a analitzar:  total 95 blocs, 832 habitatges.  

     
 
Documentació facilitada: 

X Plantes (fonaments) 
X Seccions (detalls fonaments) 
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

X Pressupost (9_38) 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 
X Altres: Plec de condicions (mencionat) 
(9_34,9_35,9_36, 9_39)
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TIPOLOGIA 3N 4plantes 
Edifici:  9_34: 7 blocs. (carrer Casp i carrer intern), 49,48m2 sup. útil. 57,65m2 construïda. 

9_35: 9 blocs. (perpendicular a Ronda Santa Maria (pinta)), 49,48m2 sup. útil. 57,65m2 construïda. 
9_36: 7 blocs. (c/ Almogavares), 49,48m2 sup útil. 57,65m2 construïda. 
9_37: 4 blocs. (perpendicular a Ronda Santa Maria però a segon terme), 49,48m2 sup útil. 57,65m2 

construïda 
9_39: 9 blocs. (façana a Ronda Santa Maria), 49,48m2 sup útil. 57,65m2 construïda. Amb zona comunitària 

62,5m2 
 
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 4+9+7+7+ 9bl. x 4 pl. x 2hab/ 
pl.=288 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatge. Aixecada 1.2m (sec)

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: 30cm façana 15cm i interior (pl) 
Estru. vertical pisos: 30cm façana 15cm i interior (pl) 
Tipus forjat tipus: es desconeix, 20cm (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta planta (sec) 

Tipus escala: tipus llosa per secció.  
% buit respecte planta: 125,51-4,96= 120,55, 96,04% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: dos crugies (mem). Planta. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1.5 (escala), 2.85m. 
Llum màxima: 4.0m. 
Balcó volat vol màx.: no surt volat es recolza a 
tancament façana calada. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:13x16.3-obertures 16x1.2x1.6- 
8x1.2x0.8-1.7x2.6- 51x0.3x0.15 (calat safareig) = 
211,90- 45,11=166,78, 78,7% ple 
Façana posterior: 13x16.3 -obertures 8x3x1.6 -
6x1.8x2= 211,90-60,00= 151,9, 71,68% ple 
Tester sense identificar 
 
 

Esquema:  

 
Tipus 

 
PB 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV-201-1962 
 

 
 
 



Fitxa d’anàlisi   09_34-41 
 

232 

 

TIPOLOGIA 3NT 4plantes  
Edifici:  9_37: 1 bloc. (perpendicular a Ronda Santa Maria però a segon terme), 49,48m2 sup. útil. 57,65m2 + 
7,72m2 traster construïda. Total amb zona comunitària 70.22m2 

9_39: 5 blocs. (perpendicular a Ronda Santa Maria (pinta)), 49,48m2 sup. útil. 57,65m2 + 6.95m2 traster 
construïda. Amb zona comunitària 70,22m2
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 1+5 bl. x 4 pl. x 2hab/ pl.= 48hab 
Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 

Ús planta baixa: habitatge. Aixecada respecte el 
terreny per encabir el soterrani.

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: 30cm façana 15cm interior (pl) 
Estru. vertical pisos: 30cm façana 15cm interior (pl) 
Tipus forjat tipus: “forjado ceramico para 350Kgs/M2” 
(pl), 20cm cantell  (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta planta (sec) 

Tipus escala: tipus llosa per secció.  
% buit respecte planta: 125,51-4,96= 120,55, 96,04% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits. Màxim ajunta 3 
blocs. 

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: dos crugies (mem). Planta. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1.5 (escala), 2.85m. 
Llum màxima: 4.0m. 
Balcó volat vol màx.: no surt volat es recolza a 
tancament façana calada. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:13x16.3-obertures 16x1.2x1.6- 
8x1.2x0.8-1.7x2.6- 51x0.3x0.15 (calat safareig) = 
211,90- 45,11=166,78, 78,7% ple 
Façana posterior: 13x16.3 -obertures 8x3x1.6 -
6x1.8x2= 211,90-60,00= 151,9, 71,68% ple 
Tester sense identificar 
 
 
 
 
 
 

Esquema:  

 
Tipus 

     
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV-201-1962 
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TIPOLOGIA 3N 5plantes (idèntica a 3N de 4 plantes però un pis més) 
Edifici: 9_34: 4 blocs. (passeig 2 de maig,  c/ Vázquez), 49,48m2 sup. útil. 57,65m2 construïda. 

9_35: 6 blocs. (perpendicular Ronda de Santa Maria (pinta)), 49,48m2 sup. útil. 57,65m2 construïda. 
9_36: 5 blocs pb+4, 50 hab. De 62,22m2 (amb quota escales) Núm. Tipologies d’habitatge: 1 simètrica 
9_37: 1 bloc. (perpendiculars a Ronda Santa Maria al darrera), 49,48m2 sup útil. 57,65m2 construïda. 
9_38: 3 blocs. (orientats façana principal N-S), 49,48m2 sup útil. 57,65m2 construïda. 
 

Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 4+6+5+1+3bl. x 5 pl. x 2hab/ 
pl.=190hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatge. Aixecada 1.2/1.3m (sec)

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: 30cm façana 15cm interior (pl) 
Estru. vertical pisos: 30cm façana 15cm interior (pl) 
Tipus forjat tipus: es desconeix, 20cm (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta planta (sec) 

Tipus escala: tipus llosa per secció.  
% buit respecte planta: 125,51-4,96= 120,55, 96,04% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: dos crugies (mem). Planta. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1.5 (escala), 2.85m. 
Llum màxima: 4.0m. 
Balcó volat vol màx.: no surt volat es recolza a 
tancament façana calada. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: 15.8x16.3-obertures 20x1.2x1.6- 
10x1.2x0.8-1.7x2.6- 66x0.3x0.15 (calat safareig) = 
257,54- 55,39=202,15, 78,49% ple 
Façana posterior: 15.8x16.3 -obertures 10x3x1.6 -
10x1.8x2= 257,54 -84,00= 173,54, 67,38% ple 
Tester sense identificar 
 
 

Esquema:  

 
Tipus 

 
PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV-201-1962 
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TIPOLOGIA 3N 5plantes (botiga) 
Edifici:  9_36: 3 blocs pb+4, 27 hab. De 62,22m2 (amb quota escales) PB habitatge i botiga. (paral.lels i 
perpendiculats a Paseo 2 de mayo), 49,48m2 sup útil. 57,65m2 construïda. 
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 3bl.x 5 pl. x 2hab/ pl- 1 botiga 
=27hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: 1 habitatges i alguna botiga.

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: 30cm façana 15cm interior (pl) 
Les botigues amb pilars de 40x40 i jàsseres 
discontinues (possible de formigó) 
Estru. vertical pisos: 30cm façana 15cm interior (pl) 
Tipus forjat tipus: es desconeix, 20cm (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta planta (sec) 

Tipus escala: tipus llosa per secció.  
% buit respecte planta: 125,51-4,96= 120,55, 96,04% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits. Màxim ajunta 2 
blocs

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: dos crugies (mem). Planta. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1.5 (escala), 2.85m. 
Llum màxima: 4.0m. 
Balcó volat vol màx.: no surt volat es recolza a 
tancament façana calada. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (E:1/100): 15.9x16. -obertures 
18x1.2x1.6- 9x1.2x0.8- 1.7x2.6 – botiga 1.8x2.6 – 
1.1x2.6 = 254,4 - 55,16=199,24, 78,31% ple 
Façana posterior: seccionada. 
Tester sense identificar 
 
Esquema:  
 
 

 
Planta tipus 

 
Planta trasters i botigues 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV-201-1962 
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TIPOLOGIA 3NT 5plantes i trasters 
Edifici:  9_37: 2 blocs. (perpendiculars a Ronda Santa Maria al darrera), 49,48m2 sup útil. 57,65m2 + 6.28m2 de 
traster construïda. Amb zones comuns 68.50m2 

9_38: 2 blocs. (orientats façana principal N-S), 49,48m2 + 3.62m2 de traster en planta semisoterrani  sup útil. 
68.50m2 amb zones comuns. 
 
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 2+2 bl. x 5 pl.s x 2hab/ pl.(pb 
botigues) =40hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatges, pb elevada per encabir els 
trasters.

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: 30cm façana 15cm interior (pl) 
Estru. vertical pisos: 30cm façana 15cm interior (pl) 
Tipus forjat tipus: “forjado ceramico para 350Kgs/M2” 
(pl), 20cm cantell  (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta planta (sec) 

Tipus escala: tipus llosa per secció.  
% buit respecte planta: 125,51-4,96= 120,55, 96,04% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits. Màxim ajunta 3 
blocs

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: dos crugies (mem). Planta. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1.5 (escala), 2.85m. 
Llum màxima: 4.0m. 
Balcó volat vol màx.: no surt volat es recolza a 
tancament façana calada. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: 15.8x16.3-obertures 20x1.2x1.6- 
10x1.2x0.8-1.7x2.6- 66x0.3x0.15 (calat safareig) = 
257,54- 55,39=202,15, 78,49% ple 
Façana posterior: 15.8x16.3 -obertures 10x3x1.6 -
10x1.8x2= 257,54 -84,00= 173,54, 67,38% ple 
Tester sense identificar 
 
Esquema:  

 
Tipus 

       
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV-201-1962 
 



Fitxa d’anàlisi   09_34-41 
 

236 

 

TIPOLOGIA 4S 5plantes 
Edifici: 9_34: 3 blocs. (carrer Bach de Roda), 63,23m2 sup. útil. 72.44m2 construïda. 

9_35: 3 blocs. (carrer Almogavares), 63,23m2 sup. útil. 72.44m2 construïda. 
9_36: 1 blocs (Perpendicular Ronda Maria) 63,23m2 sup útil. 72.44m2 construïda. 
9_38: 1 blocs. (orientats E-W), 63,23m2 sup útil. 72.44m2 construïda. 
 

Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 3+3+1+2+1bl.+ x 5 pl. x 2hab/ 
pl.=100hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatge. Aixecada 1.3m (sec)

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: 30cm façana 15cm interior (pl) 
Estru. vertical pisos: 30cm façana 15cm interior (pl) 
Tipus forjat tipus: es desconeix, 20cm (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta planta (sec) 

Tipus escala: tipus llosa per secció.  
% buit respecte planta: 156,10-5,24= 150,86, 96,64% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: dos crugies (mem). Planta. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1.7 (escala), 3.0m. 
Llum màxima: 4.15m. 
Balcó volat vol màx.: no surt volat es recolza a 
tancament façana calada. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:19.6x15.8-obertures 10x3.2x2.0- 
10x1.7x2.0-1.7x2.6- 66x0.3x0.15 (calat safareig) = 
309,68 -105,39=204,29, 65,97% ple 
Façana posterior: 19.6x15.8-obertures 20x1.2x1.8- 
10x2.5x0.8= 309,68 -63,2=246,48, 79,59% ple 
Tester sense identificar 
 
 

Esquema:  

 
Planta tipus 

 
Planta baixa 

 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
 

 
 
Normativa vigent: 
MV-201-1962
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TIPOLOGIA 4S 5plantes ( amb botiga PB) 
Edifici:  9_37 2 blocs. (Ronda Santa Maria), 62,55m2 sup útil. 72.44m2 construïda. Amb zones comuns 76,75m2. 
Núm. Plantes: PB+4+ semi sot. 
Núm. Habitatges: 2bl. x 5 pl. x 2hab/ pl.=20hab 
Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 

Ús planta baixa: habitatge. I planta semi soterrani 
botiga d’artesania.

 
Tipus d’estructura: 
Estr. Semisoterrani murs exteriors 30cm, pilastra de 
30x30cm al centre de la planta.  
Estru. vertical PB: 30cm façana 15cm interior (pl) 
En PB botiga pilars de 40x40. Es desconeix material. 
Estru. vertical pisos: 30cm façana 15cm interior (pl) 
Tipus forjat tipus: “forjado ceramico para 350Kgs/M2” 
(pl), 20cm cantell  (sec) 

Forjat sostre botiga, jàssera que estintola mur de 
càrrega superior. 
Tipus forjat coberta: coberta planta (sec) 
Tipus escala: tipus llosa per secció.  
% buit respecte planta: 156,10-5,24= 150,86, 96,64% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits. Màxim 2 blocs

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:350kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: dos crugies (mem). Planta. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1.7 (escala), 3.0m. 
Llum màxima: 4.15m. 
Balcó volat vol màx.: no surt volat es recolza a 
tancament façana calada. 
Alçada terra-terra habitatge 2,85m i a botiga 3,00m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:19.6x15.8-obertures 10x3.2x2.0- 
10x1.7x2.0-1.7x2.6- 66x0.3x0.15 (calat safareig)- 
2x3.6x0.7 (botigues) = 309,68 -110,43=199,25, 64,34% 
ple 
Façana posterior: 19.6x15.8+ sòcol botigues 19.6x3.4 -
obertures 20x1.2x1.8- 10x2.5x0.8 – (4x2.2x2.4 – 
2x2.2x0.7 botigues)= 376,32 -87,4=288,92, 76,77% ple 
Tester sense identificar 
 
 

Esquema:  

 
Tipus 

 
PB 

 
 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
 

 
 
Normativa vigent: 
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TIPOLOGIA 4S 5plantes (amb botiga semi soterrani) 
Edifici:  9_36: 5 blocs. (Ronda Santa Maria i perpendicular), 63,23m2 sup útil. 72.44m2 construïda. 
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 5blx 4 pl. x 2hab/ pl.=43hab 
Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 

Ús planta baixa: Aixecada. Habitatge i botiga o tot 
botigues, zona perpendicular a Sta. Maria.

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: 30cm façana 15cm interior (pl) 
En PB botiga pilars de 40x40. Es desconeix material. 
Estru. vertical pisos: 30cm façana 15cm interior (pl) 
Tipus forjat tipus: es desconeix, 20cm (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta planta (sec) 

Tipus escala: tipus llosa per secció.  
% buit respecte planta: 156,10-5,24= 150,86, 96,64% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits. Màxim 2 blocs

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: dos crugies (mem). Planta. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1.7 (escala), 3.0m. 
Llum màxima: 4.15m. 
Balcó volat vol màx.: no surt volat es recolza a 
tancament façana calada. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (E: 1/100 sense semi-soterrani): 
19.6x16 -obertures 8x3.5x2.0- 8x1.7x2.0 -1.7x3- 
66x0.3x0.15 (calat safareig no indicat a plànol) – 
botiga 2x3.5x3 – 2x1.8x3 = 313,6 -120,13 +galeria= 
193,47, 61,69% ple 
Façana posterior (E:1/100): 19.6x19.1-obertures 
20x1.2x1.8- 10x2.5x1.1 -  botigues 8x1x0.6 = 374,36 -
75,5=298,86, 79,83% ple 
Tester sense identificar 
 
 
Esquema:  

 
Planta tipus 

 
Planta baixa amb botiga 

 
 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV-201-1962 
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TIPOLOGIA 4S traster 5plantes 
 
Edifici:  9_38 1 blocs. (orientats E-W), 63,23m2 sup útil. 72.44m2 construïda. 
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 1bl. x 5 pl. x 2hab/ pl.=10hab 
Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 

Ús planta baixa: habitatge. Aixecada per absorbir el 
desnivell del semi soterrani.

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: 30cm façana 15cm interior (pl) 
Estru. vertical pisos: 30cm façana 15cm interior (pl) 
Tipus forjat tipus: es desconeix, 20cm (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta planta (sec) 

Tipus escala: tipus llosa per secció.  
% buit respecte planta: 156,10-5,24= 150,86, 96,64% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits. Màxim 2 blocs

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: dos crugies (mem). Planta. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1.7 (escala), 3.0m. 
Llum màxima: 4.15m. 
Balcó volat vol màx.: no surt volat es recolza a 
tancament façana calada. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:19.6x15.8-obertures 10x3.2x2.0- 
10x1.7x2.0-1.7x2.6- 66x0.3x0.15 (calat safareig) = 
309,68 -105,39=204,29, 65,97% ple 
Façana posterior: 19.6x15.8-obertures 20x1.2x1.8- 
10x2.5x0.8= 309,68 -63,2=246,48, 79,59% ple 
Tester sense identificar 
 
 
 
 
 
 

Esquema:  

 
Tipus 

         
PB 

 
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV-201-1962 
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TIPOLOGIA 4N 5plantes 
 
Edifici:  9_35: 2 blocs. (carrer Ronda Santa Maria i perpendicular), 62,37m2 sup útil. 72.44m2 construïda. 
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 2bl. x 5 pl. x 2hab/ pl.=20hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatge. Aixecada 1.3m (sec)

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: 30cm façana 15cm interior (pl) 
Estru. vertical pisos: 30cm façana 15cm interior (pl) 
Tipus forjat tipus: es desconeix, 20cm (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta planta (sec) 

Tipus escala: tipus llosa per secció.  
% buit respecte planta: 156,10-5,24= 150,86, 96,64% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits. Màxim 2 blocs

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: dos crugies (mem). Planta. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1.7 (escala), 3.0m. 
Llum màxima: 4.15m. 
Balcó volat vol màx.: no surt volat es recolza a 
tancament façana calada. 
%buit mur respecte ple:  
Façana Principal: 19.6x15.8-obertures 20x1.2x1.8- 
10x2.5x0.8 – 1.6x2.6 -66x0.3x0.15 (calat safareig)= 
309,68 -70,33=239,35, 77,28% ple 
Façana posterior:19.6x15.8-obertures 10x3.2x2.0- 
10x1.7x2.0- 10x1.2x1.8 = 309,68 -119,6=190,08, 
61,38% ple 
 
Tester sense identificar 
 
 

 
Planta tipus 

 
Planta baixa 

 
 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV-201-1962 
 
 
 



Fitxa d’anàlisi   09_34-41 
 

241 

 

TIPOLOGIA 4N(T) 5plantes (amb trasters). 
 
Edifici:  9_39 5 plantes 1 bloc. (perpendicular Ronda de Santa Maria (pinta)), 67,12m2 sup útil. 86,47m2 construïda 
amb traster i escales. 
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 1bl. x 5 pl. x 2hab/ pl.=10hab 
Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 

Ús planta baixa: habitatge. Aixecada mínim 1.3m, i 
espai suficient per trasters on hi ha més desnivell (sec)

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: 30cm façana 15cm interior (pl) 
Estru. vertical pisos: 30cm façana 15cm interior (pl) 
Tipus forjat tipus: “forjado ceramico para 350Kgs/m2” 
(pl), 20cm cantell (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta plana (sec) 

Tipus escala: tipus llosa per secció.  
% buit respecte planta: 125,51-4,96= 120,55, 96,04% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits. Màxim ajunta 2 
blocs

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 350kgs/m3 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: dos crugies (mem). Planta. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1.5 (escala), 2.85m. 
Llum màxima: 4.0m. 
Balcó volat vol màx.: no surt volat es recolza a 
tancament façana calada. 
%buit mur respecte ple:  
Façana Principal: 19.6x15.8-obertures 20x1.2x1.8- 
10x2.5x0.8 – 1.6x2.6 -66x0.3x0.15 (calat safareig)= 
309,68 -70,33=239,35, 77,28% ple 
Façana posterior:19.6x15.8-obertures 10x3.2x2.0- 
10x1.7x2.0- 10x1.2x1.8 = 309,68 -119,6=190,08, 
61,38% ple 
Tester sense identificar 
 
 
 
 
 

Esquema:  

 
Tipus 

      
PB 

 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
 

 
 
Normativa vigent: 
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TIPOLOGIA 4N1 6plantes (tipologia 4N però amb soterrani públic i una planta més). 
Edifici:  9_39 6 plantes 4 blocs. (paral.lel a Ronda de Santa Maria a segona línia) 62,37m2 sup útil had. + 2,40m2 
traster.  82,93m2 construïda amb traster i escales. 
Núm. Plantes: PB+5+sot 
Núm. Habitatges: 4bl. x 6 pl. x 2hab/ pl.=48hab 
Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 

Ús planta baixa: habitatge. Es baixa 1.5m per accedir a 
habitatge PB. A sota hi ha soterrani amb trasters i 
zona pública. (fotocopies) (sec)

 
Tipus d’estructura: 
Fonaments: Pilars amb pous i murs de càrrega sabata 
correguda. 
Estru. vertical sot: 40cm mur contenció, 30cm mur de 
càrrega interior, pilars de 40x60 de formigó armat  
Jàsseres de formigó a la zona porxada de 40x94cm  
Estru. vertical PB: 30cm façana 15cm interior (pl) 
Estru. vertical pisos: 30cm façana 15cm interior (pl) 

Tipus forjat tipus: “forjado ceramico para 350Kgs/m2” 
(pl), 20cm cantell (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta plana (sec) 
Tipus escala: tipus llosa per secció.  
% buit respecte planta: 125,51-4,96= 120,55, 96,04% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits. Màxim ajunta 4 
blocs

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 
Segons doc. gràfica: 350kgs/m3 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: dos crugies (mem). Planta. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1.5 (escala), 2.85m. 
Llum màxima: 4.0m. 
Balcó volat vol màx.: no surt volat es recolza a 
tancament façana calada. 
%buit mur respecte ple:  
Façana Principal: 19.6x17.68-obertures 24x1.2x1.8- 
12x2.5x0.8 – 1.6x2.6 -66x0.3x0.15 (calat safareig)= 
346,53 -82,97=263,59, 76,05% ple 
Façana posterior:19.6x21.8-obertures 12x3.2x2.0- 
12x1.7x2.0- 12x1.2x1.8 – 4x4.4x3.5 = 428,85 -
205,12=223,73, 52,16% ple 
Tester sense identificar 
 
 
 
 

Esquema:  

 
Tipus 

 
PB   
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV-201-1962 
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Memòria: (9_34) 
 
“….. Descripción de los tipos: Aunque la finalidad primordial es la de dotar de vivienda a las familias más modestas, se 
ha procurado que el barrio tenga una cierta variedad demográfica, con la inclusión de unas viviendas del tipo Clase 
media: el tipo mínimo de 3 dormitorios tiene una superficie útil de 49,29m2 superior al mínimo aceptable y el mayor 
llega  a los 100,80m2 con cuatro dormitorios. Otro tipo entremedio con unos 62,--m2 y también 4 dormitorios, se 
destinan a la clase modestas con familia más numerosa. 
…. 
Características técnicas: La estructura es elemental de dos crujías, sin retranqueos y evitando toda complicación 
estructural de jácenas, voladizos u otros elementos, que puedan encarecer la construcción. 
Sus pormenores constructivos, así como las calidades de los manteriales a emplear y las instalaciones previstas, se 
especifican en el correspondiente Pliego de  Condiciones y se deducen de la correcta interpretación de los planos del 
proyecto. 
…. 
 
Pliego de condiciones: Aparte las condiciones especiales que se redactarán exprofeso, regirán a todos los efectos, las 
estipuladas en el Pliego de Condiciones Varias de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura 
y aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos (Madrid 1948).” 
 
Memòria: (9_36)  
 
Fa referencia a les etapes 2ª i 1ª. 
“….. en la misma se incluyen 184 viviendas, un conjunto de 15 tiendas o locales de negocio, 11 garages individuales y 
un garaje colectivo de dos plantas. 
 
….. Descripción de los tipos: Dentro la variedad que con bbuen sentido social se mezclan en el lconjunto en esta tercera 
etapa, se integran los tipos 3N y 4S, con tres y cuatro dormitorios respectivamente….. 
….corresponden a los tipos presentados en el anteproyecto del conjunto y a los respectivos de las dos anteriores 
etapas. Su supoerfície útil es de 49,48m2 y 63,23m2. respectivamente. 
 
Ordenanzas: Las edificaciones cumplen las normas previstas en el plan Parial redactado del Sector Les Termes, 
actualmente en curso de tramita´cion u de acuerdo con las previsiones del Plan General de Ordenación de la Ciudad. 
Como yas se ha manifestado en el anteproyecto y fases anteriores la ordenación del Sector corresponde a zona sub-
urbana semi-intensiva. 
…. 
Características técnicas: La estructura de los bloques es elemental y resuelta a dos crugias. En ellos se ha evitado los 
retranqueos y toda comparación constructiva que pudiera encarecer la edificación. 
En general el sistema adpotado es el propio en la localidad para esta clase de construcciones y sus pormenores, así los 
de las edificaciones de carácter terciario, se desprende de la buena interpretació de los planos y Pliego de Condiciones 
que integran el proyecto. 
…. 
 
Pliego de condiciones: Aparte las condiciones especiales que se redactarán exprofeso, regirán a todos los efectos, las 
estipuladas en el Pliego de Condiciones Varias de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura 
y aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos.” 
 
 
Memòria: (9_38) 
“... CIRCUMSTÀNCIAS URBANÍSTICAS: Esta parcela forma parte del plan parcial del Sector “Les Termes” debidamente 
tramitado en su día. En él  se halla prevista como zona suburbana semi-intesiva la parte con buenas condiciones de 
edificabilidad, y como verde público el resto. 
A tal tipo de zonificación se adapta la composición de los bloques proyectados.  
… 
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DESCRIPCION TIPO DE VIVIENDAS: Las viviendas proyectadas obedecen a fines sociales… 
Se adaptan bloques plurifamilares cada uno de cinco plantas, con dos vivendas por rellano y agrupados formando un 
recinto o plazoleta para esparcimento de los maradores…. 
… 
Los bloques que diponen de planta semitotanos destinada a trasteros individuales son aquellos que por el desnivel 
del terreno obligaría a zócalos o rellenos de altura equivalentes a una planta…. 
 
… CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: la estructura es elemental, a dos crujías y sin rectángulos, voladizos u otros elementos 
que puedan encarezer la construcción. 
Los pormenores contructivos, así como las calidades de obra y materiales a emplear se especifican en el 
correspondiente Pliego de Condiciones y se deducen de la correcta interpretación de los planos de Proyecto en 
especial los nºs 9 y 10 de detalle. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES: A parte las condiciones especiales que se redactará, regirá a todos los efectos el Pliego de 
Condiciones Varios de la Edificación Compuestos por el Centro Experimetal de Arquitectura y aprobado por el Consejo 
Superior de los Colegios de Arqutiectos (Madrid 1948). 
 
ANEXO A LA MEMORIA 
ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
Para el cálculo de la estructura del presente Proyecto ha sido tenidas en cuenta las normas previstas en la Norma M.V. 
101-1962, en todo los referentes a las acciones de viento, nieve, movimientos sisimicos,etc., y de acuredo a los 
minimos del cuadro siguiente: 
Peso propio en fábrica de ladrillo tocho  1.800 kgs/m3 
Id. Id elementos hormigón armado  2.400 kgs/m3 
Sobrecarga máxima del terreno          3 Kgs/m3 
Id. Id. Viviendas        150 kgs/m3 
Id. id. Oficinas        300 Kgs/m3 
Id. id. almacenes y tiendas      400 kgs/m3 
Presión dinámica        75 mms 
Coeficiente sólico       1,2 
Coeficiente sísmico       0,03 ” 
 
 
Altres: 
 
VISASA està acabant el sector Concòrdia i comença a plantejar fer les termes a la zona propera  a la Creu de Barberà. 
Les llicències 9_34 i 9_35 són pràcticament iguales, el 9_35 té una tipologia més i explicació urbanística. 
La llicència 9_35 té la 4N que és igual que la 4S de la resta de llicències. 
La llicència 9_36 segueix la mateixa tipologia però amb botigues i garatges a les plantes baixes i soterranis. 
La llicència 9_37 continua la resta d’expedients i apareixen tipologies amb trasters a les plantes soterrani. 
La llicència 9_38 és continuista, més tipologies amb trasters a les plantes soterrani i al ser del 1964, compte un annex 
d’accions de l’edificació que no contenia la resta de llicències. 
La llicència 9_39 té una tipologia la 4N1 amb un soterrani d’estructura de formigó on s’estintola tota l’estructura de 
murs de càrrega superiors. Els murs de contenció de terres tenen l’alçada d’un pis i no s’indica el seu material. Aquesta 
llicència també té el projecte d’un garatge comunitari de dues plantes. 
La llicència 9_41 no s’analitza perquè és una torre d’estructura metàl.lica. Amb poca informació. 
 
Es detecta el que la tipologia i número de plantes indicat al plànol de situació no és igual que el alçats. En el plànol 
indicatiu del present treball s’indica com al plànol de situació, urbanístic. 
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Codi Biblio: 102_424//1963/416/D04 13945    Any projecte:  Setembre 1962        Any const.: 15 juliol 1963 
Nom del projecte:  Proyecto de edificio con garaje, tiendas y 26 viviendas, Renta limitada Grupo I, a realizar en C. 
Papa Pio XI y c. Picañol, por la Caja de Ahorros de Sabadell 
Adreça:  Papa Pío XI 126,132, esquina  Picañol 10-14   Barri: La Creu Alta 
Arquitecte/s:  Arquitecte 10 
Arquitecte tècnic:   Promotor: Caja de Ahorros de Sabadell 
Constructora: Construcciones Pujol     
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Únic: c/Papa Pio Xi cantonada c/ Picañol, 1 bloc,  PB+4 amb soterrani. Superfície útil  de 142,20m2  i 
habitatges porteria de 53,70m2  per habitatge. 26 hab.  

 
 
Total habitatges a analitzar:  total 1 bloc i 26 habitatges i 2 locals.  
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres 
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Tipologia Única: c/Papa Pio Xi cantonada c/ Picañol, 1 bloc, PB+4 amb soterrani. Superfície útil  de 142,20m2  i 
habitatges porteria de 53,70m2  per habitatge. 26 hab.  
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 2escx4pl.x 2hab/pl + 1esc 4 hab + 3 
àtic + 3PB = 26hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges, i 1 habitatge.  
Ús planta baixa: habitatge i botigues.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm, façana 
posterior murs de 15cm interior, més càmera d’aire i 
envanet exterior. Murs interiors de 15cm amb 
pilastres o pilars de formigó de 40x40 a la zona dels 
locals i safareig, separació locals 30cm.(pl) 
Murs d’obra massissa la primera planta (mem). 
Estru. vertical plantes: : Façana murs de 30cm, façana 
posterior murs de 15cm interior, més càmera d’aire i 
envanet exterior. Murs interiors de 15cm amb 
pilastres al  safareig (pl). 
Murs segona planta en amunt obra “hueca” (mem). 
Estru. vertical àtic: : Façanes murs de 15cm interior, 
més càmera d’aire i envanet exterior. Murs interiors 
de 15cm (pl). 
 

Tipus forjat tipus: Unidireccional tipus Freyssi amb 
volta i omplerts els sinus (mem) intereix ~ 70cm (pl). 
Alçada lliure: Alçada plantes. PB2,775 i pis 2,60m, 
soterrani 3,30m, sostre de ~20cm amb paviment (sec.) 
Tipus forjat coberta: Part a dues aigües de teula àrab i 
part terrassa, coberta a la catalana (sec i mem).  
Tipus escala: Llosa massissa (sec).  
% buit respecte planta (principal): 801,015m2 - escales 
3x6.87 m2  - ascensors 3x1.47 - pati interior 9m2 – 
instal.lacions 2x0.18 – 0.28 – 6x0.028 (empotrat) – 
4x0.01 (empotrat) – 4x0.17 – 2x0.2 m2   = 765,07m2; 
95,04%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No s’indica cap junta, Lmàx  
39,9m

Congreny perimetral: 
X A nivell de  forjat ( existeix en algunes 
seccions, i és despenjat) 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: 3 vanos 
Perpendiculars a façana: paral.lels a façanes interiors 
transversals. 
Llum mínima: 2,0m extrem, 2,5m escala. 
Llum màxima: 4,1m.  extrem. 
Balcó volat vol màx.: Façana vol 2m darrer 2,9m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala): 19,9 x 15,5 -  obertures 
18x1.5x1.4  - 8x1.2x2.2 –  escala 4x1x2.6 –porta 1.5x3 
– local  2.6x3 – 3.1x3 - ventilació 1.5x0.8= 308,45 – 
92,12 = 216,33m2,  70,13% ple, portant. 
Façana posterior (1 escala sense soterrani): 19,9x 
14,5-  obertures 10x0.85x1.45 – 9x 1.45x1.45 – local 
2x2 – safareig 10x 2.45x1.5 = 288,55– 72,00= 
216,55m2,  75,05% ple, tancament. 

Façana lateral (c/Picañol, 1 escala): 16,8x 15,3 -  
obertures 22x1.5x1.4  - 4x3.1x2.2 –  safareig  1.7x14,3 
- ventilació 3x1.5x1= 257,04 – 102,30 = 154,75m2,  
60,20% ple, tancament i portant 
 

 
Tipus          PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  MV-201-1962
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Memòria   
“Por encargo de la entidad propietaria, el Arquitecto que suscribe, ha procedido a formular el proyecto que nos 
ocupa acogido al Régimen de Vivienda de Renta Limitada Grupo primero. 
La edificación se compone de sótano, cinco plantas y ático; se levantará en el solar de …. 
La planta sótano se destina a local comercial. En la planta baja hay dos tiendas dos pasos a sótano con rampa y tres 
viviendas. Las cuatro plantas restantes ubican cinco viviendas cada una y el ático tres viviendas de portería y porche.  
El edificio se compone de tres grupos de viviendas unidos con escalera y ascensor independiente, dos con 
entradapor la calle Papa Pio XI y uno con entrada por la calle Picañol. 
Cada una de las viviendas se compone de dos dormitorios de doble cama,… 
… 
Sistema constructivo. 
Una vez se haya procedido a la extracción de tierras de sótano y zanjas para cimientos albalaes y pozos de 
cimentación pilares, se procederá a la cimentación con hormigón de 200 kg/m3. Muro de hormigón hasta la altura 
de la 1ª cubierta con cemento hidrófugo, paredes de obra maciza hasta la altura del 2º piso y resto de paredes de 
obra hueca. Entramados de viguetas de la casa Freyssi, bovedillas y relleno de senos. Cubierta parte en terraza a la 
catalana y parte en teja. Suelos embaldosados con mosaicos, cocina, office, lavaderos con azulejos diversos colores 
de 15x15. Carpintería exterior metálica e interior de taller de madera de calidad completamente seca y exenta de 
nudos. Pintura de paredes y techos ... Instalaciones de agua y luz y demás empotradas. 
El coste real de las obras… “ 
 
 
Altres:  
 
Seccions interessants. Indica que hi ha bigues per sobre de les finestres als murs de càrrega, però aquestes bigues 
estan sota forjat, no sobre bigueta.  
Les instal.laciones estan grafiades a l’interior de la façana principal. 
Soterrani de pilars i jàsseres metàl.liques conformades a partir de L i ànima plena. 
Fotocopies dels detalls constructius. 
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Codi Biblio: 121_496//1963/1182/D04 13955   Any projecte:  abril 1963  Any const.: 14 octubre 1963 
Nom del projecte:  Proyecto de un edificio de Renta Limitada “Grupo Subvencionada” 
Adreça:  c/ Lepanto nº 49-53      Barri: Sant Oleguer 
Arquitecte/s:  Carpeta de l’Arquitecte 11 
Arquitecte tècnic: Promotor: Inmobiliaria S.E.Y.R.I.S.A.  
Constructora:         
 
 
Codi Biblio: 121_497//1963/1183/D04 13955   Any projecte:  abril 1963  Any const.: 30 octubre 1963 
Nom del projecte:  Proyecto de un edificio de Renta Limitada “Grupo Subvencionada” 
Adreça:  c/ Lepanto nº 55-59      Barri: Sant Oleguer  
Arquitecte/s:  
Arquitecte tècnic: Promotor: Inmobiliaria S.E.Y.R.I.S.A.  
Constructora:         

 
 

Codi Biblio: 121_500//1963/1343/D04 13957   Any projecte:  abril 1963 Any const.: 5 novembre 1963 
Nom del projecte:  Proyecto de un edificio de Renta Limitada “Grupo Subvencionada” 
Adreça:  c/ Lepanto 67-71      Barri: Sant Oleguer 
Arquitecte/s:  Direcció de les obres: Arquitecte 9 
Arquitecte tècnic: Promotor: Inmobiliaria TAYGASA.  
Constructora:  Construcciones Garriga     

 
 

Codi Biblio: 121_501//1963/1344/D04 13957   Any projecte:  abril 1963 Any const.: 31 octubre 1963 
Nom del projecte:  Proyecto de un edificio de Renta Limitada “Grupo Subvencionada” 
Adreça:  c/ Lepanto 61-65      Barri: Sant Oleguer 
Arquitecte/s:  Direcció de les obres: Arquitecte 9 
Arquitecte tècnic: Promotor: Inmobiliaria TAYGASA.  
Constructora:  Construcciones Garriga     
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 
Tipologia bloc:   

121_496: Façana c/ Lepanto a 17,22m de c/ Sardà 1 escala PB+ entresol+3+ àtic .Superfície útil de entre 
46,54m2  i 62,73m2  22 hab. 

121_497: Façana c/ Lepanto a 31,57m de c/ Sardà 1 escala PB+ entresol+3+ àtic . Superfície útil de entre 
46,54m2  i 62,73m2  22 hab. 

121_500: Façana c/ Lepanto a 60,27m de c/ Sardà 1 escala PB+ entresol+3+ àtic . Superfície útil de entre 
46,54m2  i 62,73m2  22 hab. 

121_501: Façana c/ Lepanto a 45,92m de c/ Sardà 1 escala PB+ entresol+3+ àtic . Superfície útil de entre 
46,54m2  i 62,73m2  22 hab. 

 
 
Total habitatges a analitzar:  total 4 bloc, 4 escales 88 habitatges i 4 locals 
 
Documentació facilitada: 
 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria. (dues pagines i annex càlcul) 

 
 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres. 
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Únic: Façana c/ Lepanto  escala PB+ entresol+3+ àtic . Superfície útil de entre 46,54m2  i 62,73m2  22 hab. 
Núm. Plantes: PB +4+àtic 
Núm. Habitatges: 4 blx4pl.x 4hab/pl + 3 hab àtic + 3 
hab a PB = 88hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà, àtic i PB 3 hab.  
Ús planta baixa: habitatges i una botiga.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana principal i posterior de 30cm 
amb sobresortint de 15cm. Mur interiors i mitgeres de 
15cm. Jàssera metàl.lica botiga sobre mur de 15cm. 
longitudinal. Totxana (mem) 
Estru. vertical plantes : Façana principal i posterior de 
30cm amb zona sobresortint i volada de 15cm. Mur 
interiors i mitgeres de 15cm. Totxana (mem). 
Estru. vertical àtic : Façana principal enretirada de 
15cm i murs interiors de 15cm. Façana posterior de 
30cm amb zona sobresortint de 15cm.  
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmica armada o 
bigueta pretesada aprovada per la D.G.A.(mem) . 

Intereix 68cm (pl) 
 Alçada lliure: Alçada PB (ensorrada 60cm) 2.8m i 
plantes pis 2.7m, sostre de 18cm amb paviment (sec.) 
Tipus forjat coberta: Coberta a la catalana (pl). 
Coberta amb tèula àrab (mem.) 
Tipus escala: sense identificar.  
% buit respecte planta: 288,69m2 - escales 4,73 m2  = 
283,96m2; 98,36%. 
 
Hi ha junta de dilatació. No s’indica la junta de 
dilatació, cada bloc té 14,5m de façana. Lmax=21,85m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 300kg/m2 i justificació de càlcul 
400kg/m2 (mem). 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,4 interior, escala 1,9m. 
Llum màxima: 5,7m, interior.  
Balcó volat vol max.: Galeria volada 1m respecte 
3,7m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic): 14,3 x 14,9 -  obertures 
8x1.25x1.25 - 8x1.6x1.25 -  4x0.7x1.25 – PB 4x2x2.1 –  
porta 1.6x2.1 = 213,07 – 52,16 = 160,9m2,  75,52% 
ple, portant. 
Façana posterior: 14,4 x 17,5 -  obertures 
18x1.25x1.25 - 10x1.6x1.3 – portes 2x 0.7x2.1 – 2x 
0.9x1.25 = 252 – 54,11 = 197,88m2,  78,53% ple, 
portant. 

Façana lateral: mitgera  100% ple, tancament.

                
Tipus  

 
PB         

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV-201-1962 
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Memòria (121_496)  
“Memoria Descriptiva 
Situación.- Elsolar que se dispone para la edificación objeto del presente proyecto, esta situado en la calle de 
Lepanto a 17,225(*) de la calle Sarda. 
Descripción del proyecto.- Las citada obras tienen el objeto de la construcción de un edificio de 287m2 dando una 
longitud de la fachada de      en la calle de Lepanto, compuesto de 22 viviendas y un local comercial, las cuales se 
acogen ala Ley de Renta Limitada, Grupo Subvencionadas. 
La distribución de cada una de las viviendas queda perfectamente grafiada en los planos. 
Sistema construcc  ion y materiales .- Sus paredes serán de fábrica de obra hueca, tomada con mortero de cal y sus 
espesores son los que señalan los planos. 
Techos.- El forjado de los techos, se harán bien de cerámica armada o de viga de hormigón pretensado, siempre con 
patente aprobada por la Dirección General de Arquitectura, para una carga y sobrecarga de 300 kg/m2. 
Cubierta.- El edificio se cubrirá con cubierta de teja árabe cámara de aire formada que tendrá un minimo de 0,40mts. 
Tabiques.- Los tabiques de distribución interior se construiran con ladrillo de cuarto tomado con yeso común. 
Pavimento.- Solado de mosaico hidráulico de calidad normal en la cubierta colocada teja árabe. 
Revestimiento interior.- Todos los paramentos interiores… 
… 
 
Coeficiente de cálculo 
En el cálculo de la estructura se procedio teniendo en cuenta el muro de carga más cargado que corresponde a la 2º 
crujía paralela a fachadas y teniendo en cuenta los puntos más cargados, los cálculos dan: 
  4,5m de luz de carga de techos 

  A 400 kg/m2 de carga en previsión de ahorra podibles sobrecargas, debido a … sísmicos, nieve, 
vientos etc.  
Da una carga de 10.800 kg ml que junto con el peso de la pared de 3.500 kg ml da una carga de 14.300 kg ml en la 
base. 
Como la zanja de cimentación proyectada de 0,60 cms de anchura da una carga, por cm2 de 2,5 kg que viene 
absorbida por el coeficiente de fatiga del terreno que corresponde según pruebas realizadas a 4.5 kg por cm2. 
En el cálculo de todos los elementos estructurales se ha tenido en cuenta esta sobrecarga. 
 
 
(*) cada memoria indica uns metres diferents del carrer Sardà adaptant-se a cada situació. 
 
 
Altres:  
A la memòria d’aquest projecte indica que s’ha fet prova de la capacitat de càrrega del terreny. 
L’obra de fàbrica és “hueca” 
Es copia la documentació gràfica amb escalímetre, no hi ha cotes als plànols per tal de dibuixar la documentació gràfica. 
És la mateixa documentació gràfica ( fins i tot hi ha les mateixes rectificacions) i memòria (adaptant els temes de la 
situació a la memòria). Però són per dues propietats/promotors diferents. SEYRISA i TAIGASA. 
L’autor de tots els projectes és el mateix perquè figura la mateixa firma. A l’expedient 121_496 hi ha una capeta amb 
els plànols que indica Arquitecte 11. En els expedients 121_500 i 121_501 indica que el director de l’obra serà 
l’arquitecte Arquitecte 9. 
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Codi Biblio: 122_504//1964/320/D04 13985   Any projecte:  abril 1963  Any const.: 9 novembre 1964 
Nom del projecte:  Proyecto de construcción de un edificio compuesto de 22 viviendas y 1 local industrial, acogido 
a la Ley de Renta Limitada Grupo subvencionadas a Construir en la calle Sarda a 28,825m de la calle de Brutau, en 
la localidad de Sabadell, Propiedad de Inmobiliaraia SEYRISA. 
Adreça:  c/ Sarda a 28,82m de c/ Brutau    Barri: San Oleguer 
Arquitecte/s:  Arquitecte 9 
Arquitecte tècnic: Promotor: Inmobiliaria S.E.Y.R.I.S.A. (Segarra y Riera SA) 
Constructora:         
 
Codi Biblio: 123_494//1964/330/D04 13985   Any projecte:  maig 1963  Any const.: 10 novembre 1964 
Nom del projecte:  Proyecto de un edificio de Renta Limitada “Grupo I” 
Adreça:  c/ Sarda      Barri: San Oleguer 
Arquitecte/s:  Arquitecte 9 
Arquitecte tècnic: Promotor: Inmobiliaria S.E.Y.R.I.S.A. (Segarra y Riera SA) 
Constructora:         
 
Codi Biblio: 124_505//1964/1159/D04 13995     Any projecte:  maig 1963 Any const.: 24 febrer 1965 
Nom del projecte:  Proyecto de un edificio de Renta Limitada “Grupo I” 
Adreça:  c/ Brutau esquina c/ Sarda    Barri: San Oleguer 
Arquitecte/s:  Arquitecte 9 
Arquitecte tècnic: Promotor: TAIGASA  
Constructora:         
 
Codi Biblio: 125_502//1964/321/D04 13985   Any projecte:  agost 1963  Any const.: 26 octubre 1964 
Nom del projecte:  Proyecto de un edificio de Renta Limitada “Grupo subvencionada” 
Adreça:  c/ Sardà a 16m de Lepanto; Sardà 60-64  Barri: San Oleguer 
Arquitecte/s:  Arquitecte 9 
Arquitecte tècnic: Promotor: SEYRISA 
Constructora:         
 
Codi Biblio: 126_503//1964/332/D04 13985   Any projecte:  agost 1963 Any const.: 1 abril 1965 
Nom del projecte:  Proyecto de un edificio de Renta Limitada “Grupo subvencionada” 
Adreça:  c/ Sardà a 16m de c/ Brutau    Barri: San Oleguer 
Arquitecte/s:  Arquitecte 9 
Arquitecte tècnic:      Promotor: TAIGA.SA 
Constructora:        
 
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Únic mig: 
 122_504: Façana c/ Sarda a 28,82m de c/ Brutau 1 escala PB+ entresol+3+ àtic .Superfície útil de entre 

45,22m2  i 61,71m2
, 21 hab. 

Únic cantonada: 
123_494: Façana c/ Lepanto cantonada Sardà, 1 escala PB+ entresol+3+ àtic .Superfície útil de entre 

~55,99m2  ~71,49m2
,  àtic entre  ~45,25m2  i 52,13m2  14 hab. 

124_505: c/ Brutau cantonada Sardà, 1 escala PB+ entresol+4+ àtic .Superfície útil de entre ~55,99m2  
~71,49m2

,  àtic entre  ~45,25m2  i 52,13m2  17 hab. 
Únic mitgeres lateral 
125_502: c/ Sardà 60-64, 1 escala PB+4+ àtic .Superfície útil de entre 56,40m2  69,85m2

, 15 hab. 
126_503: c/ Sardà 72-74-76, 1 escala PB+4+ àtic .Superfície útil de entre 56,40m2  69,85m2

, 15 hab. 
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Total habitatges a analitzar:  total 5 blocs, 5 escales 82 habitatges i 9 locals 
 
Documentació facilitada: 
 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria. (dues pagines i annex càlcul) 

 
 
 

 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 
X Altres. Escriptura de patis mancomunats entre 
les promotores TAIGASA i  SEYRISA a l’expedient 
126_503 
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Únic mig: Façana c/ Sarda a 28,82m de c/ Brutau 1 escala PB+ entresol+3+ àtic .Superfície útil de entre 45,22m2  i 
61,71m2

, 21 hab. 
Núm. Plantes: PB +4+àtic 
Núm. Habitatges: 1 blx4pl.x 4hab/pl + 3 hab àtic + 3 
hab a PB = 22hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà, àtic 2 hab. i PB 
3 hab.  
Ús planta baixa: habitatges i una botiga.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana principal i posterior de 30cm 
amb sobresortint de 15cm. Mur interiors i mitgeres de 
15cm. Jàssera metàl.lica botiga sobre mur de 15cm. 
longitudinal. Totxana (mem) 
Estru. vertical plantes : Façana principal i posterior de 
30cm amb zona sobresortint i volada de 15cm. Mur 
interiors i mitgeres de 15cm. Totxana (mem). 
Estru. vertical àtic : Façanes enretirades de 15cm, 
sobre els murs de càrrega inferiors i murs interiors de 
15cm.  
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmica armada o 
bigueta pretesada aprovada per la D.G.A.(mem) . 

Intereix 68cm (pl) 
 Alçada lliure: Alçada PB 2.8m i plantes pis 2.7m, 
planta àtic 2.5m,  sostre de 25cm amb paviment (sec.) 
Tipus forjat coberta: Coberta a la catalana (pl). 
Coberta amb tèula àrab (mem.) 
Tipus escala: sense identificar.  
% buit respecte planta: 283,89m2 - escales 4,73 m2 - 
ascensor 2,03 m2   = 277,13m2; 97,62%. 
 
Hi ha junta de dilatació. No s’indica la junta de 
dilatació, façana de 14,5m. Lmàx=21,9m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 300kg/m2 descripció del forjat i a les 
accions 350kg/m2 (mem). 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,4 interior, escala 1,9m. 
Llum màxima: 5,7m, interior.  
Balcó volat vol màx.: Galeria volada 1m respecte 
3,7m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic): 14,3 x 14,9 -  obertures 
8x1.25x1.25 - 8x1.6x1.25 -  4x0.7x1.25 – PB 4x2x2.1 –  
porta 1.6x2.1 = 213,07 – 52,16 = 160,9m2,  75,52% 
ple, portant. 
Façana posterior (sense àtic): 14,4 x 14,8 -  obertures 
15x1.25x1.25 - 8x1.6x1.3 – portes 2x 0.7x2.1 – 2x 
0.9x1.25 = 213,12 – 45,27 = 167,85m2,  78,76% ple, 
portant. 

Façana lateral: mitgera  100% ple, tancament.                

 
Tipus  

 
PB         

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Únic cantonada: 
123_494: Façana c/ Lepanto cantonada Sardà, 1 escala PB+ entresol+3+ àtic .Superfície útil de entre ~55,99m2  
~71,49m2

,  àtic entre  ~45,25m2  i 52,13m2  14 hab. 
124_505: Façana c/ Brutau cantonada Sardà, 1 escala PB+ entresol+4+ àtic .Superfície útil de entre ~55,99m2  
~71,49m2

,  àtic entre  ~45,25m2  i 52,13m2  17 hab. Simètric expedient 123_494 amb una planta més. 
 
Núm. Plantes: PB +4+àtic 
Núm. Habitatges: 1 blx4pl.x 3hab/pl + 2 hab àtic + 
1bl.x5pl.x3hab/pl + 2 àtic= 31hab. 

Hab. Per planta: 3 habitatges per replà, àtic 2 hab.  
Ús planta baixa: Locals comercials

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana carrer de 30cm. Mitgeres de 
15cm amb pilastres. Murs interiors de 15cm. Pilastres 
de 45x45xm adossats a mur i al mig de la botiga. 
Totxana (mem) 
Estru. vertical plantes : Façana carrer de 30cm. 
Mitgera i murs interiors de 15cm. Totxana (mem). 
Estru. vertical àtic : Façanes enretirades de 15cm. una 
façana sobre murs de càrrega de 15cm i l’altra a mig 
de crugia. 
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmica armada o 
bigueta pretesada aprovada per la D.G.A.(mem) . 

Intereix ~70cm (pl) 
 Alçada lliure: Alçada PB 2.8m i plantes pis 2.7m, 
planta àtic 2.5m,  sostre de 25cm amb paviment (sec.) 
Tipus forjat coberta: Coberta a la catalana (pl). 
Coberta amb tèula àrab (mem.) 
Tipus escala: sense identificar.  
% buit respecte planta: 278,63m2 - escales 4,8 m2 - 
patis 9 m2 – 1m2  = 263,83m2; 94,69%. 
 
Hi ha junta de dilatació. No s’indica la junta de 
dilatació, façana Lmàx=17m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 300kg/m2 descripció del forjat i a les 
accions habitatge 350kg/m2  i coberta 440kg/m2 
(mem). 

Segons doc. gràfica:  
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: paral.lels façana principal 
Perpendiculars a façana: perpendiculars i paral.lels a 
façana lateral. 
Llum mínima: 2,8 interior, escala 0,9m. 
Llum màxima: 4,7m, interior.  
Balcó volat vol màx.: Balcó volat 1,1m respecte 4m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic): 16,7 x 14,8 -  obertures 
8x1.25x1.25 - 2x1.7x1.25 -  6x1.7x2.0 – 8x1.25x1.1 – 
PB 3x2x2.1 –  2x2.3x2.1 = 247,16 – 70,41 = 176,75m2,  
71,51% ple, portant. 
Façana lateral (sense àtic): 15,9 x 14,8 -  obertures 
12x1.25x1.25 - 5x1.7x1.2 – 3x1.7x2 – PB 2x2.5x2.1 – 

2x1.8x2.1 -  porta 1.6x2.1 = 235,32 – 60,57 = 
174,75m2,  74,26% ple, portant i tancament. 
Façana mitgera:  100% ple, portant i tancament.                

      
PB          Tipus   

       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV-201-1962 
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Únic mitgeres 
125_502: c/ Sardà 60-64, 1 escala PB+4+ àtic .Superfície útil de entre 56,40m2  69,85m2

, 15 hab. 
126_503: c/Sardà 72-74-76, 1 escala PB+4+ àtic .Superfície útil de entre 56,40m2  69,85m2

, 15 hab. 
Núm. Plantes: PB +4+àtic 
Núm. Habitatges: 2 blx4pl.x 3hab/pl + 2 hab àtic + 1 
hab PB = 30hab. 

Hab. Per planta: 3 habitatges per replà, àtic 2 hab.  
Ús planta baixa: habitatge i 2 locals.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes mur de 30cm. Mitgeres de 
15cm amb pilastres. Murs interiors de 15cm. Pilastres 
de 30x30m adossats a mur i al mig de la botiga. 
Totxana (mem) 
Estru. vertical plantes : Façanes de 30cm. Mitgera i 
murs interiors de 15cm. Totxana (mem). 
Estru. vertical àtic : Façana enretirada de 15cm. sobre 
murs de càrrega de 15cm. 
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmica armada o 
bigueta pretesada aprovada per la D.G.A.(mem) . 
Intereix 65cm, 67cm i 70cm (pl) Jàsseres a la PB. 

 Alçada lliure: Alçada PB 2.8m i plantes pis 2.7m,  
sostre de 25cm amb paviment (sec.)  
Tipus forjat coberta: Coberta a la catalana (pl). 
Coberta amb teula àrab (mem.) 
Tipus escala: sense identificar.  
% buit respecte planta: 217,96m2 - escales 4,4 m2 - 
pati 0,9 m2 –  ascensor 2,1m2  = 210,56m2; 96,60%. 
 
Hi ha junta de dilatació. No s’indica la junta de 
dilatació,  Lmàx=20m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 300kg/m2 descripció del forjat i a les 
accions habitatge 350kg/m2 (mem). 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: paral.lels façana principal 
Perpendiculars a façana: perpendiculars i paral.lels a 
façana lateral. 
Llum mínima: 3,2 interior, escala 1,9m. 
Llum màxima: 4,2m, interior.  
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic): 12,7 x 14,9 -  obertures 
8x1.4x1.25 - 8x1.7x1.25 - PB 2x2.6x2.1 –  2x1.6x2.1 – 
porta 1.5x2.1 = 189,23 – 51,79= 137,44m2,  72,63% 
ple, portant. 
Façana posterior: 8,9 x 17,6 -  obertures 5x1.4x1.25 - 
7x1.7x1.2 – 4x1.0x1.0 – local 2.6x1.5 – terrassa àtic 
4.2x2.6 = 156,64 – 34,05 = 122,59m2,  78,26% ple, 
portant i tancament. 
Façana mitgera:  100% ple, portant i tancament.                

 
Tipus 

 
PB          

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV-201-1962 
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Memòria 122_504 
“Memoria Descriptiva 
Situación.- El solar que se dispone para la edificación objeto de lpresente proyecto, esta situado en la calle de Sarda 
a 28,825m de la calle de Brutau. 
Descripción del proyecto.- Las citada obras tienen el objeto de la construcción de un edificio de 287m2 dando una 
longitud de la fachada de   14,35m.   en la calle de Sarda, compuesto de 22 viviendas y un local comercial, las cuales 
se acogen ala Ley de Renta Limitada, Grupo Subvencionadas. 
La distribución de cada una de las viviendas queda perfectamente grafiada en los planos. 
Sistema construcción y materiales .- Sus paredes serán de fábrica de obra hueca, tomada con mortero de cal y sus 
espesores son los que señalan los planos. 
Techos.- El forjado de los techos, se harán bien de cerámica armada o de viga de hormigón pretensado, siempre con 
patente aprobada por la Dirección General de Arquitectura, para una carga y sobrecarga de 300 kg/m2. 
Cubierta.- El edificio se cubrirá con cubierta de teja árabe cámara de aire formada que tendrá un minimo de 0,40mts. 
Tabiques.- Los tabiques de distribución interior se construiran con ladrillo de cuarto tomado con yeso común. 
Pavimento.- Solado de mosaico hidráulico de calidad normal en la cubierta colocada teja árabe. 
Revestimiento interior.- Todos los paramentos interiores… 
… 
 
Acciones adoptadas en el calculo 
Techos  Peso propio    150 kg/m2 
  Carga permanente      50 “     “ 
       200 kg/m2 
 
  Sobrecarga de uso   150 kg/m2 
 
Cubierta Peso propio    160 kg/m2 
  Carga permanente      50 “     “ 
 
Presión paredes         6,5 kg/m2 
  “           cimientos         9,-       “    “ 
 
Acci ón de viento.- Dadas las caracterristicas de situación y emplazamiento del edifico proyectado y considerado la 
velocidad del viento de 34m se. Resulta una presión dinámica del viento de 75 kg/m2 siendo el coeficiente sólido de 
sobrecarga total de 1,20 
 
Acción térmica y reológica.- Debido a la clase de estructura proyectada no hay necesidad de tenerla en cuenta. 
 
Acción sísmica  Grado sísmico  = VII 
   Coef. Sísmico   = 0,04 
Presiones en el terreno de cimentación 
Presión admisible en el terreno de cimentación  3,25 kg/m2 
  “           que actuará sobre el terreno:   2,--   kg/m2 
Asiento general admisible: 75cm.” 
   
 
Altres:  
L’ expedient  122_504 és pràcticament igual que els expedients 121_496, 497, 500, 501. 
L’àtic és diferent enretirant-se de les dues façanes a la planta àtic en comptes de només  la façana principal. I apareix 
un ascensor que no hi havia a la resta d’expedients. 
El plànols de fonaments és idèntic als altres expedients i no s’indica la fonamentació de l’ascensor. 
La planta coberta no està modificada i és com l’expedient 121_496... 
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La memòria és pràcticament idèntica als expedients 121_496,.. Inclús indica que són 22 habitatges i són 21. La 
justificació de càlcul és diferent. Sembla que no tinguin clares les unitats ja que indica que el terreny pot treballar a 
3,25 kg/m2. 
La planta baixa no està semi soterrada com l’expedient anterior, i el cantell del forjat és de 25cm segons la secció en 
canvi l’anterior era de 18cm. 
 
A la memòria del 123_494  estan corregides les unitats de la fonamentació. 
Les cotes donades tenen incoherències de fins a 15cm. 
Una de les botigues té una pilastra per suportar els murs superiors, en canvi hi ha una botiga sense pilastres al mig i 
que hauria d’estintolar murs de càrrega... 
 
L’ expedient 124_505 és simètric a l’expedient 123_494; d’un altre promotor i amb una planta més. 
La memòria és idèntica en els dos expedients canviant el numero d’habitatges i els carrers. Canvi el coeficient de treball 
de la fonamentació de 9 a 1,9 Kg/cm2. 
 
La memòria de l’expedient 125_502 és pràcticament la mateixa que els expedients anteriors, hi ha canvis en l’estat de 
càrregues de la coberta, no indica la càrrega permanent i en la resta sí. En canvi indica els 50Kg/m2 de neu. 
 
L’expedient 126_503 és pràcticament el mateix que el 125_502, és simètric i la única diferència és que a l’àtic hi ha 
una terrassa a la façana posterior de l’expedient 125_502 que en aquest expedient passa a ser una habitació. Però les 
superfícies indicades als plànols són les mateixes, sense sumar aquest dormitori afegit a la documentació gràfica. 
Aquesta habitació implica la modificació de la façana posterior. 
Algunes plantes estan girades respecta les altres en la documentació, al moment de dibuixar i fer els esquemes s’han 
posat totes en la mateixa direcció per facilitar la comprensió. 
Entre una planta i les següents pot haver divergències de fins a 15cm. 
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Codi Biblio: 47_125//1964/1816/D4 13054 Any projecte: desembre 1963        Any const.: 29 setembre 1964 
Nom del projecte:  Proyecto de 120 viviendas y 7 tiendas de Renta Limitada 1º Grupo en calles Rubio y Ors- Rda. 
Santa Maria-Dos de Mayo. 
Adreça: carrers Rubio i Ors amb Ronda Santa Maria i c/ Dos de Maig  Barri: Les Termes 
Arquitecte/s:  Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic:      Promotor: inmobiliaria Termas SA 
Constructora: 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia B+4 S: 5 blocs de PB+4 amb entrada sud. Dos amb façana posterior a Ronda Santa Maria i 3 amb façana 
posterior a Passeig Rubio i Ors. Numero total d’habitatges 50 amb 67,77 i 60,63m2 útils i 84,37 i 75,93m2 construïts.  
Tipologia B+4 N: 4 blocs de PB+4, entrada Nord. Tres blocs paral.lels a Passeig Rubio i Ors i un perpendicular. Total 
d’habitatges 40 amb 67,77 i 60,63m2 útils i 83,47 i 74,99m2 construïts.  
Tipologia S+B+4 S: 2 blocs de PB+4 amb una planta soterrani per botiga i entrada sud. Amb façana posterior a Passeig 
Rubio i Ors. Total d’habitatges 20 amb 67,77 i 60,63m2 útils i 84,37 i 75,93m2 construïts. 
Tipologia S+B+4 N: 1 bloc de PB+4 amb una planta soterrani i entrada Nord. Façana posterior al carrer Dos de Maig. 
Numero total d’habitatges 10 amb 67,77 i 60,63m2 útils i 83,47 i 74,99m2 construïts.  
 
  
Total habitatges:  120 habitatges 7 botigues en 12 blocs. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres. 
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Tipus. B+4 S, entrada Sud. Dos amb façana posterior a Ronda Santa Maria i 3 amb façana posterior a Passeig Rubio i 
Ors. 
S+B+4 S: 2 blocs de PB+4 amb una planta soterrani per botiga i entrada sud. Amb façana posterior a Passeig Rubio i 
Ors.  
Edifici: 5blocs  PB+4,   50 + 20 habitatges.  Superfície útil 67,77 i 60,63m2, construït 84,37 i 75,93m2.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges:  5+2bl.x5pl. x 2hab/ pl =70 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: Habitatge./ botiga a soterrani.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs portants de 30cm façanes i 
interiors 15cm.  
Estru. vertical plantes pis: Murs portants de 30cm 
façanes i interiors 15cm.  
Tipus forjat tipus: forjats ceràmics. (mem) 
Alçada lliure 2,8m. (sec). Forjat de 25cm amb 
paviment. (sec. No cotes) 

Tipus forjat coberta: plana amb aïllament (mem) 
Tipus escala: no descrita. 
% buit respecte planta: 160,93m2 – escala  6,47m2 = 
154,46; 95,98%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No està indicada cap junt 
longitud, màxim 3 blocs total 56,4m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 

 Inexistent 
X No identificat

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: 
Perpendiculars a façana: Façanes laterals de 30cm, i 
murs interiors de 15cm.  
Llum mínima: 3,4m interior. Escala 2.1m 
Llum màxima: 4,5m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: 70cm. llosa massissa. (Det)  
%buit mur respecte ple: (1 escala del mig) 
Façana principal:   19x15,9 -  obertures 33x1.2x1.4 – 
10x1.2x2.2 –porta 1.8x3.6 = 302,1– 81.84 =220,26m2,  
72,91% ple tancament. 
Façana posterior: 19x15,9 -  obertures 10x1.2x1.4 – 
escala 4x1.0x1.8 – obertura safareig 10x2.1x2.2 = 
302,1– 70,2 =231,9m2,  76,76% ple tancament. 
Tester: no indicat 

 
Tipus 

 
Baixa 

        
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
 

 

Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
MV-201-1962 
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Tipus. B+4 N, entrada nord. Tres blocs paral.lels a Passeig Rubio i Ors i un perpendicular.  
S+B+4 N: 1 bloc de PB+4 amb una planta soterrani i entrada Nord. Façana posterior al carrer Dos de Maig.  
Edifici: 4blocs  PB+4,   40 +10  habitatges.  Superfície útil 67,77 i 60,63m2, construït 83,47 i 74,99m2.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges:  4 +1bl.x5pl. x 2hab/ pl =50 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: Habitatge/botiga soterrani.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs portants de 30cm façanes i 
interiors 15cm.  
Estru. vertical plantes pis: Murs portants de 30cm 
façanes i interiors 15cm.  
Tipus forjat tipus: forjats ceràmics. (mem) 
Alçada lliure 2,8m. (sec). Forjat de 25cm amb 
paviment. (sec. No cotes) 

Tipus forjat coberta: plana amb aïllament (mem) 
Tipus escala: no descrita. 
% buit respecte planta: 160,93m2 – escala  6,47m2 = 
154,46; 95,98%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No està indicada cap junt 
longitud, màxim 3 blocs total 56,4m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 

 Inexistent 
X No identificat

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: 
Perpendiculars a façana: Façanes laterals de 30cm, i 
murs interiors de 15cm.  
Llum mínima: 3,4m interior. Escala 2.1m 
Llum màxima: 4,5m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: 70cm. llosa massissa. (Det)  
%buit mur respecte ple: (1 escala intermitja) 
Façana principal:   19x16,3 -  obertures 10x1.2x1.4 – 
escala 4x1.0x1.8 – obertura safareig 10x2.1x2.2 –porta 
1.8x3.6 = 309,7– 76,68 =233,02m2,  75,24% ple 
tancament. 
Façana posterior: 19x16,3 -  obertures 35x1.2x1.4 – 
10x1.2x2.2 = 309,7– 85,2 =224,5m2,  72,49% ple 
tancament. 
Tester: no indicat 

 
Tipus 

 

 
Baixa 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
 

 

Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
MV-201-1962



Fitxa d’anàlisi   47_125 
 

262 

 

Memòria  
“MEMORIA DESCRIPTIVA 
Objetivo del estudio.- En terrenos situados en el extremo norte del sector urbano de Sabadell, conocido por “Sector 
Termes”, actualmente en vias de rápida edificación, la Entidad Promotora “Inmobiliaria Termas SA” propone la 
construcción de un grupo de 120 viviendas y seis locales comerciales, acogidas a los beneficios de la Ley de Viviendas 
de Renta Limitada. 
Características de situación y terrenos. El conjunto se halla situado en la parte S.E. de la ciudad y dispone de fáciles 
vias de enlace con el centro urbano de la misma, de los cuales,… 
Ordenanzas. 
… 
Descripción del proyecto. A) ordenación.  Adaptándosea las características del terreno y a fin de crear espacios 
libres para esparcimiento y zonas verdes de agradable ambiente se han dispuesto los bloques formando tres 
agrupaciones perimetrales. El acceso a los mismos se ha previsto por el interior de la manzana con el criterio de 
resguardarlos del tráfico rodado. Aparecen dos tipos de bloques según la situación de la entrada en relación a su 
fachada principal. 
Cada bloque dispone de planta baja y cuatro plantas piso con dos viviendas por rellano y un total de diez por bloque. 
En los situados en el chaflan el Paseo Rubio y Ors y Dos de Mayo, el desnivel de rasante permite aprovechar la planta 
inferior apara locales comerciales (tiendas o garajes). Asimismo se situa otro pequeño local en el ángulo de dichas 
calles, solo de planta baja para unificar este conjunto comercial. 
Estos locales previstos pueden ser susceptibles de subdivisión o agrupamiento. 
b) Viviendas. Resueltas a dos crugías con todas las dependencias ventiladas directamente al exterior, obedecen a 
el siguiente programa de necesidades: recibidor, estancia comedor, cocinas con solana lavadero, aseo y 3 ó 4 
dormitorios según los tipos. En cada planta se situa una vivienda de cada tipo. 
La superficie edificada y útil por vivienda es la siguiente: 
 
      Edificada    útil 
Vivienda tipo A      83,43m2    67,77m2 
Vivienda tipo B     74,99m2    60,63m2 
 
Las características de cada dependencia se detalla en los planos correspondientes y sus dimensiones obedecen a los 
mínimos señalados por la legislación vigente, en especial a la Orden de 29 de Febrero de 1944 (Ministerio de la 
Gobernación) sobre condiciones higiénicas de las viviendas. 
La distribución se ha concebido de forma que se logren más aceptables condiciones de habitabilidad dentro de su 
categoría. 
 
Sistema constructivo. Será el propio para este tipo de edificaciones, utilizándose preferentemente muros de obra de 
fábrica con crugías perpendiculares a fachada. Los techos serán cerámicos y la cubierta plana con aislamientos y 
protección térmica. 
Todo el conjunto se tratará con sobriedad y sencillez, rechazándose materiales que impliquen dificil conservación. 
Para el cálculo de la estructura se tendrá en cuenta lo dispuesto en la norma 101/ 1962 del M.V. sobre las acciones 
en la edificación. 
 
Presupuesto…. 
 
Cuadro de superficies por vivienda: 
… 
Cuadro de superficies construidas: 
…” 
Altres: 
Els blocs nord i nord amb botiga o sud i sud amb botiga són iguals, només canvia la part baixa de la botiga amb 1 
pilar de formigó tallant la llum, i pilastres als extrems de 40x60 tocant les façanes de tancament que suporten una 
jàssera de formigó armat amb l’armat detallat. Només s’han detallat els que no tenen botiga ja que les botigues 
només estan detallades en planta. 
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Codi Biblio: 136_521//1965/202/D04 13082   Any projecte:  gener 1964      Any const.: 2 febrer 1965 
Nom del projecte:  Proyecto de un edificio compuesto por 36 viviendas y cuatro locales comerciales, acogidos a la 
Ley de Renta limitada Grupo I 
Adreça:   Paseo Espronceda nº 45-47   Barri: La Creu de Barberà  
Arquitecte/s: Arquitecte 9 
Arquitecte tècnic: Promotor: Inmobiliaria SEYRISA. 
Constructora:      
 
Codi Biblio: 136_545//1965/203/D04 13082   Any projecte:  setembre 1964      Any const.: 2 febrer 1965 
Nom del projecte:  Proyecto de un edificio compuesto por 36 viviendas y cuatro locales comerciales, acogidos a la 
Ley de Renta limitada Grupo I 
Adreça:   Paseo Espronceda nº 49-51   Barri: La Creu de Barberà 
Arquitecte/s: Arquitecte 9 
Arquitecte tècnic: Promotor: Inmobiliaria SEYRISA. 
Constructora:      
 
Codi Biblio: 137_547//1964/462/D04 13987   Any projecte:  gener 1964      Any const.: 7 octubre 1965 
Nom del projecte:  Proyecto planta baja y siete pisos compuesto de 4 locales comerciales y 28 viviendas de  Renta 
limitada subvencionada. 
Adreça:   Paseo Espronceda nº 53   Barri: La Creu de Barberà 
Arquitecte/s: Arquitecte 9 
Arquitecte tècnic: Promotor: Inmobiliaria SEYRISA. 
Constructora:      
 
Codi Biblio: 138_520//1964/463/D04 13987   Any projecte:  maig 1963      Any const.: 7 octubre 1965 
Nom del projecte:  Proyecto de un edificio para viviendas de Renta limitada subvencionadas. 
Adreça:   Paseo Espronceda nº 57-63   Barri: La Creu de Barberà 
Arquitecte/s: Arquitecte 9 
Arquitecte tècnic: Promotor: Inmobiliaria SEYRISA. 
Constructora:     
 
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 

Únic PB+8+àtic: 
136_521: Passeig Espronceda 45-47, 1 escala PB+ entresol +7+ àtic .Superfície útil entre 41,86m2  i 65,15m2, 

35 habitatges i 2 locals. 
136_545: Passeig Espronceda 49-51, 1 escala PB+ entresol +7+ àtic .Superfície útil entre 41,86m2  i 65,15m2, 

35 habitatges i 2 locals. 
PB+7: 
137_547: Passeig Espronceda 53, 1 escala PB+7.Superfície útil entre 56,13m2  i 60,30m2, 28 habitatges i 2 

locals. 
PB+7 adaptat al solar 
138_520: Passeig Espronceda 57-63, 1 escala PB+7.Superfície útil entre 58,35m2  i 80,080m2, 29 habitatges i 2 

locals. 
 

Total habitatges a analitzar:  total 4 blocs, 4 escales 127 habitatges i 8 locals. 
 
Documentació facilitada: 
 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria.  

 
 

 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres 
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Únic PB+entresol+7+àtic: 136_521Passeig Espronceda 45-47, 1 escala PB+entresol +7+ àtic .Superfície útil entre 
41,86m2  i 65,15m2, 35hab. 

136_545: Passeig Espronceda 45-47, 1 escala PB+ entresol +7+ àtic .Superfície útil entre 41,86m2  i 65,15m2, 
35hab. 
Núm. Plantes: PB +entresol+ 7+àtic 
Núm. Habitatges: 2 blx8pl.x 4hab/pl +3hab àtic= 
70hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. Àtic 3 hab. 
Ús planta baixa:2 locals.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes de mur de 30cm. Pilastres 
de 45x45 i murs d’escala de 15cm 
Estru. vertical plantes baixa-primer : Façanes de 30cm. 
i murs interiors de 15cm, ceràmica massissa (mem).  
Estru. vertical segon-àtic : Façanes de 30 interior de 
15cm. Totxana (mem) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional  cada 60 i 70cm. (pl). 
Ceràmica armada o bigueta pretesada càrrega total de 
300kg/m2 

 Alçada lliure: Alçada PB 3.00m i plantes pis 2.7m,  
sostre de 25cm amb paviment (sec.)  
Tipus forjat coberta: Coberta plana a la catalana (pl i 
mem). 
Tipus escala: volta de tres rajoles (mem)  
% buit respecte planta: 290,12m2 –escales 3,5 m2 = 
286,62m2; 98,79%. 
 
Hi ha junta de dilatació. No s’indica la junta de 
dilatació,  Lmax=15,43m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat. Indica congreny a les façanes. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: ús habitatge 150kg/m2(mem). 
Segons doc. gràfica: coberta càrrega de 420kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: paral.lels façana principal 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,4m extrem. 
Llum màxima: 5,2m, interior.  
Balcó volat vol max.: 1m respecte 3.75 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic, E:1/100): 15,6 x 27 -  
obertures 16x2.0x1.1 - 15x1x0.7 – 14x1.2x2 – 
2x1.3x1.1 - PB 2x2.4 – 2.5x2.4 – 3x2.4 – 1.7x2.4 – 
porta 1.4x2.4 = 421,2 – 114,64= 306,56m2,  72,78% 
ple, portant amb galeria volada. 
Façana posterior (sense àtic, E:1/100):  15,6 x 24 -  
obertures 16x2.0x1.1 - 14x1x0.7 – 12x1.2x2 – 
2x1.3x1.1 – PB portes 2x1.4x2.6= 374,4 – 83,94= 
290,46m2,  77,58% ple, portant amb galeria volada. 

Façana mitgera:  tancament. 

    
PB   Tipus   
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV-201-1962 
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Únic PB +7: 137_547: Passeig Espronceda 53, 1 escala PB+7.Superfície útil entre 56,13m2  i 60,30m2, 28 habitatges i 2 
locals. 
Núm. Plantes: PB + 7 
Núm. Habitatges: 1 blx7pl.x 4hab/pl = 28hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà.  
Ús planta baixa:2 locals.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes de mur de 30cm. Pilastres 
de 45x45 i murs d’escala de 15cm 
Estru. vertical plantes: Façanes de 30cm. i murs 
interiors de 15cm, totxana (mem).  
Tipus forjat tipus: Unidireccional  cada 60 i 70cm. (pl). 
Ceràmica armada o bigueta pretesada càrrega total de 
300kg/m2 
 Alçada lliure: Alçada PB 3.30m i plantes pis 2.7m,  
sostre de 25cm amb paviment (sec.)  

Tipus forjat coberta: Coberta plana a la catalana (pl i 
mem). 
Tipus escala: volta de tres rajoles (mem)  
% buit respecte planta: 293,60m2 –escales 3,5 m2 –
ascensor 3,3 m2 = 286,8m2; 97,68%. 
 
Hi ha junta de dilatació. No s’indica la junta de 
dilatació,  Lmax=15,43m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat. Indica congreny a les façanes. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: ús habitatge 150kg/m2(mem). 
Segons doc. gràfica: coberta càrrega de 420kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: paral.lels façana principal 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,4m extrem. 
Llum màxima: 5,2m, interior.  
Balcó volat vol max.: 1m respecte 3.75 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (E:1/100): 15,6 x 22,6 -  obertures 
2x2.0x1.1 - 14x1x0.7 – 14x1.4x1.1 – 12x2x2 - PB 2x2.4 
– 2.5x2.4 – 3x2.4 – 1.7x2.4 – porta 1.4x2.4 = 352,56 – 
109,2= 243,36m2,  69,03% ple. Portant. 
Façana posterior (E:1/100):  15,6 x 23,4 -  obertures 
4x2.0x1.1 - 13x1x0.7 – 14x1.4x1.1 – 12x2x2 – PB 
portes 2x1.4x2.1= 365,04 – 93,34= 271,70m2,  74,43% 
ple, portant. 

Façana mitgera:  tancament. 

    
PB   Tipus   
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  MV-201-1962
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Únic PB +7 adaptat al solar : 138_520: Passeig Espronceda 57-63, 1 escala PB+7.Superfície útil entre 58,35m2  i 
80,080m2, 29 habitatges i 2 locals. 
Núm. Plantes: PB + 7 
Núm. Habitatges: 1 blx7pl.x 4hab/pl+1 a PB = 29hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà.  
Ús planta baixa:2 locals i un habitatge

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes de mur de 30cm. Pilastres 
de 45x45 i murs d’escala de 15cm 
Estru. vertical plantes: Façanes de 30cm. i murs 
interiors de 15cm, totxana (mem).  
Tipus forjat tipus: Unidireccional  cada 60 i 70cm. (pl). 
Ceràmica armada o bigueta pretesada càrrega total de 
300kg/m2 
 Alçada lliure: Alçada PB 3.30m i plantes pis 2.7m,  
sostre de 25cm amb paviment (sec.)  

Tipus forjat coberta: Coberta plana (pl) coberta amb 
teula àrab (mem). 
Tipus escala: llosa (sec)  
% buit respecte planta: 309,06m2 –escales 3,37 m2 –
ascensor 3,36 m2 = 302,33m2; 97,82%. 
 
Hi ha junta de dilatació. No s’indica la junta de 
dilatació,  Lmax=19,83m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat. Indica congreny a les façanes. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: ús habitatge 150kg/m2(mem). 
Segons doc. gràfica: coberta càrrega de 420kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: paral.lels façana principal 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,4m extrem. 
Llum màxima: 5,2m, interior.  
Balcó volat vol max.: 1m respecte 3.75m 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (E:1/100): 15,4 x 22,6 -  obertures 
2x2.0x1.1 - 14x1x0.7 – 14x1.4x1.1 – 12x2x2 - PB 2x2.4 
– 2.5x2.4 – 3x2.4 – 1.7x2.4 – porta 1.4x2.4 = 352,56 – 
109,2= 243,36m2,  69,03% ple. Portant. 
Façana posterior (E:1/100):  19,7 x 23,4 -  obertures 
4x2.0x1.1 - 7x1x0.7 – 22x1.4x1.1 – 12x2x2 – PB portes 

2x1.4x2.4= 460,98 – 102,3= 358,68m2,  77,81% ple, 
portant. 
Façana mitgera:  tancament. 

   
PB   Tipus   
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  MV-201-1962
 
 
Memòria 136_521 
“Memoria Descriptiva 
Situación.- El solar que se dispone para la edificación objeto del presente proyecto esta situado en la calle 
Espronceda a 15,55m de la calle de Pizarro. 
Descripción del proyecto.- Las citadas obras tienen el objeto de la construcción de un edificio de 300m2, dando la 
longitud de fachada de 15.57m en la calle de Espronceda, compuesto por 36 viviendas y 4 locales comerciales, los 
cuales se acogen a la Ley de Renta Limitada Grupo I. 
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Sistema de construcción y materiales.- Su paredes serán de fábrica de obra maciza en planta baja, entresuelo y 1º 
piso, siendo elresto de fábrica de obra hueca, tomada con mortero de cal y cemento portland, los espesores son los 
ques señalan los planos. 
Techos.- El forjado de los techos se hará bien de cerámica armada o de viga de hormigón pretensado siempe con 
patente aprobada por la Dirección General de Arquitectura, para una carga y sobrecarga de 300kg/m2. 
Cubierta.- El edificio se cubrirá con terraza a la catalana con cámara de aire formada que tendrá un mínimo de 
0,40mts. 
Tabiques.- Los tabiques de distribución interior se construirán con ladrillo tomada con yeso común. 
Pavimento.- Solado de mosaico hidráulico de calidad normal y despiece de 25x25. 
Revestimiento interior.- Todos los paramentos interiores se revocaran… 
 
Acciones adoptadas en el calculo 
Techos.- Peso propio  150 kgs/m2 
  Carga Permanente   50   “   “ 
     200 kgs/m2 
  Sobrecarga uso  150 kgs/m2 
 
Azotea.- Peso propio  160 kgs/m2 
  Carga Permanente   60   “    “ 
     220 kgs/m2 
  Sobrecarga uso  150 kgs/m2 
    “                 nieve   50 “     “ 
     200 kgs/m2 
Presión en paredes:  6,50 kgs/m2 
Presión en cimientos: 1,50 “ “ 

Acción de viento.- Dadas las característocas de situación y emplazamiento del edifico proyectado, y 
considerando una velocidad del viento de 34m/seg resulta una presión dinámica del viento de 75 kgm2 siendo el 
coeficiente eólico de sobrecarga total de 1,20. 

Acción térmica y reologica.- Debido a la clase de  estructura proyectada no hay necesidad de tenerla en cuenta. 
Acción sísmica: 
Grado sísmico VII 
Coef.   sísmico    0,04 
Presión en el terreno de cimentación: 
Presión admisible en el terreno de cimentación  =  3,25 kg/cm2  
  “         que actuará sobre el terreno   =  2,--   kg/cm2  
Asiento admisible general = 75mm.” 
 

 
 
Altres:  
Les llicències 136_521 i 136_545 són iguals, la mateixa memòria canviant només l’adreça. I els plànols són iguals. 
On les llums són més llargues la distància entre les biguetes és de 60cm en canvi a la resta de la planta amb unes llums 
més petites la distància entre les biguetes és de 70cm. 
La llicència 137_547 és pràcticament igual que les anteriors. L’edifici té planta baixa i sis plantes pis, dues plantes 
menys i per tant la memòria indica que tota l’estructura és d’obra de fàbrica de totxana “sus paredes serán de fábrica 
de obra hueca”. La memòria és pràcticament igual amb la diferència indicada de l’estructura de l’obra de fàbrica. En 
planta és pràcticament igual amb un balcó una mica més curt on en els anteriors hi havia una galeria amb el mateix 
vol. La memòria indica que la coberta serà de teula àrab i a la documentació gràfica és una coberta plana. El fet de 
tenir menys alçada pot construir-se un sol ascensor.  
La llicència 138_520 és igual que la 137_547 però amb la superfície en planta una mica més gran ja que s’adapta al 
solar.  
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Codi Biblio: 118_492//1964/3280/D04 13072   Any projecte:  març 1964  Any const.: 20 febrer 1965 
Nom del projecte:  Proyecto de grupo de 28 viviendas de R.L. Grupo 1º con local comercial en c/ Samuntada 
esquina a Gorina y Pujol de Sabadell. 
Adreça:  c/ Samuntada esquina c/ Gorina y Pujol.  Barri: Sant Oleguer  
Arquitecte/s:  Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic:  Promotor: Inmobiliaria Termas SA. 
Constructora:             
   
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Carrer Samuntana: c/ Samuntana  2 escales sot+ PB+4 .Superfície útil entre  80,12m2  i 89,82m2 , superfície 
construïda entre  101,3m2  i 108,62m2  20 hab. 

Cantonada: c/ Samuntana cantonada c/ Gorina y Pujol 1 escala sot+ PB+4. Superfície útil de 86,77m2  i 
89,89m2 , superfície construïda de 11,98??m2  i 110,96m2  8 hab. 

 
Total habitatges a analitzar:  total 1 bloc, 3 escales 28 habitatges i  2 locals, PB amb locals i habitatges. 
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria.  

 

 

 Amidaments. 

 Pressupost. 

 Informes. 

 Altres. 
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Carrer Samuntana: c/ Samuntana  2 escales sot+ PB+4 .Superfície útil entre  80,12m2  i 89,82m2 , superfície 
construïda entre  101,3m2  i 108,62m2  20 hab. 
Núm. Plantes: sot+PB +4  
Núm. Habitatges: 2escx5pl.x 2hab/pl = 20hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà  
Ús planta baixa: habitatges.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana principal de 45cm, paral.lel 
a façana primera crugia de 15cm amb matxons de 
30cm, igual que als patis. Façana posterior de 30cm. 
Murs interior i mitgera de 15cm.  
Estru. vertical plantes : Façana principal  amb pilars de 
30x45 i algun matxó de 45cm. amb tancament de 
15cm. Paral.lel a façana primera crugia de 15cm amb 
matxons de 30cm, igual que als patis. Façana posterior 
de 30cm. Murs interiors de 15cm. 
Tipus forjat tipus: Unidireccional bigueta pretesada i 
revoltó prefabricat. 

 Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.7m, sostre de 
25cm amb paviment, soterrani de 2,1m (sec.) 
Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües, teula àrab 
sobre envantes conillers, recolzats a l’últim sostre. 
Tipus escala: Llosa massissa (sec).  
% buit respecte planta (1escala): 208,30m2 - escales 
6,46 m2  - pati 9m2 – instal.lacions 2x0,12m2 = 
192,6m2; 92,46%. 
 
Hi ha junta de dilatació. És un sol bloc sense junta 
L=33m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. (es suposa a nivell de forjat 

el congreny definit a la memòria. Les jàsseres són 
despenjades. 
 

 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: ús habitatge 150kg/m2  
sobrecàrrega coberta 250kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,2m extrem. 
Llum màxima: 5,3m, interior.  
Balcó volat vol .: vola 1m respecte 3.2m darrera. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala): 11,25 x 16 -  obertures 
10x1.75x1.75 - 8x1.2x1.75 – porta   1.8x3.0 = 180 – 
52,82 = 127,17m2,  70,65% ple, portant i amb pilars a 
planta tipus. 
Façana posterior (1 escala): 10,5 x 15,5 -  obertures 
18x1.2x1.6 -  portes 2x1.2x2.5 = 162,75 – 40,56 = 
122,19m2,  75,08% ple, tancament. 
Façana lateral: mitgera  100% ple, portant la major 
part. 

                         
PB   Tipus   
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Cantonada: c/ Samuntana cantonada c/ Gorina y Pujol 1 escala sot+ PB+4. Superfície útil de 86,77m2  i 89,89m2 , 
superfície construïda de 11,98??m2  i 110,96m2  8 hab. 
Núm. Plantes: sot+PB +4  
Núm. Habitatges: 1escx4pl.x 2hab/pl = 8hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà  
Ús planta baixa: local comercial.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana principal de 45cm, paral.lel 
a façana primera crugia matxons de 30cm. patis murs 
de 30cm portants i de 15cm trava. Façana posterior 
matxons de 30cm extrems i pilar de formigó central. 
Façana lateral de 45cm. Murs interiors de trava de 
15cm i portants de 30cm. Pilar central al mig del local 
de 45x45 de formigó. 
Estru. vertical plantes : Façana principal  amb pilars de 
30x45 i algun matxó de 45cm. amb tancament de 
15cm. Façana posterior i lateral de 30cm. Paral.lel a 
façana primera crugia de 15cm amb matxons de 30cm 
als extrems. Murs interiors de 15cm un costat de pati 
matxos i l’altre només mur de 15cm. 

Tipus forjat tipus: Unidireccional bigueta pretesada i 
revoltó prefabricat. 
 Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.7m, sostre de 
25cm amb paviment, soterrani de 2,1m (sec.) 
Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües, teula àrab 
sobre envantes conillers, recolzats a l’últim sostre. 
Tipus escala: Llosa massissa (sec).  
% buit respecte planta (1escala): 211,70m2 - escales 
6,46 m2  - pati 9m2 – instal.lacions 2x0,12m2 = 196m2; 
92,58%. 
 
Hi ha junta de dilatació. És un sol bloc sense junta 
L=33m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. (es suposa a nivell de forjat 

el congreny definit a la memòria. Les jàsseres són 
despenjades. 
 

 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: ús habitatge 150kg/m2  
sobrecàrrega coberta 250kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,2m extrem. 
Llum màxima: 5,3m, interior.  
Balcó volat vol .: vola 1m respecte 3.2m darrera. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala): 11,9 x 16,1 -  obertures 
8x1.75x1.75 - 8x1.2x1.75 – planta baixa  locals 
2x2.4x2.9 - porta   1.8x3.0 = 191,59 – 60,62 = 
130,97m2,  68,36% ple, portant i amb pilars a planta 
tipus. 
Façana posterior (1 escala sense PB): 10,9 x 12,3 -  
obertures 14x1.2x1.6 -  portes 2x1.2x2.2 = 134,07 – 
32,16 = 101,91m2,  76,01% ple, tancament. 
Façana lateral (sense terrassa): 18,5 x (14,9 + 16,2) -  
obertures 12x1.2x1.6 – 8x1.2x1  - 4x1.2x2.3 – finestres 

local 4x2.5x1.0 = 287,67– 53,68 = 233,99m2,  81,34% 
ple, portant la major part. 

               
PB   Tipus   
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Memòria   
“Memoria Descriptiva 
Objeto del proyecto.- Es la construcción de un edificio integrado pot 28 viviendas acogidas a los beneficios de la Ley 
de Vivienda de Renta Limitada en su modalidad de 1º Grupo y un local comercial, ubicado en al calle Samuntada 
esquina calle Gorina y Pujol de Sabadell, para Inmobiliaria Termas, SA. 
Descripción del solar.- Situado e n la zona S.E. de la ciudad presenta una forma sensiblemente rectangualr con fachadas 
a la calle… 
Programa propuesto y justificación de la solución adoptada:  
Se concibe el conjunto como un todo formado por tres casas vecinas con sus correspondientes entradas por la calle 
Samuntada, destinándose íntegramente a viviendas, excepto la extrema, con fachada a la calle Gorina, en la que se 
destinarán los bajos a locales comerciales. 
Consta la edificación de planta, sótanos, donde se situan trateros individuales para las viviendas respectivas, planta 
baja y cuatro pisos, con dos viviendas por rellano. 
El rpograma de las mismas es idéntico, con ligeras variaciones en sus superficies, constando de recibidor,… 
Ordenanzas 
La altura perisible es de 18’30ml. Siendo la altura media del edificio 16ml., inferior por tanto a la A.R.M. 
… 
Sistema constructivo y materiales 
En general se adoptará el tradicional para este tipo de edificaciones. 
De estructura simple a base de muros de carga de fábrica, de los gruesos convenientes según las soluciones, con pilares 
y jácenas de hormigón en local comercial y en fachada principal del inmueble. 
La cimentación de hormigón en masa con enrase de verdugada de 2 hiladas de ladrillo tocho macizo tomado con 
mortero de C.P. hidrofugados. 
Los forjado de techos serán de viguetas armadas pretensadas y bovedillas prefabricadas, previstos para las cargas 
especificadas en la Norma 101-1962 del M.V. Se dispondrá un zuncho perimetral de hormigón armado con 4 redondos 
Ø8, en cada planta y a la altura de forjados. 
La cubierta a base de teja árabe amorterada construida sobre forjado normal y tabiquillos. 
Los pavimentos serán de mosaico hidráulico en viviendas y locales comercial de granito artificial pulido en entradas y 
escaleras. 
Revestido de azulejo blanco en aseos y cocinas… 
… 
Instalaciones.- La instalación eléctica será empotrada bajo tubo Bergman, seún se grafia en los planos de proyecto.  
La instalación de agura será a base de tubería de hierro galvanizado hasta entrada… 
… 
 
Acciones de la edificación: 
A estructura y todos los elementos se calcularan para los coeficientes mínimos siguientes, de acuerdo con la norma 
101-1962 del M.V. 
 
Peso propio en fábrica de ladrillo tocho  1.800 kg/m3 
 “        “                  “                  “    hueco  1.400   “ 
 Id. Elementos de H. armado.   2.400   “ 
Resistencia máxima terreno           2 kg/cm2 
Sobrecarga de uso en viviendas       150 kg/cm2  
Id.  En terrado y cubierta       250 kg/cm2  
Id.  En escalera         300 kg/cm2  
Presión dinámica     75mm 
Coeficiente eólico     1,2 
Id.               sísmico     0,03 
 
Pliego de condiciones.- A parte del  Pliego de Condiciones Especial que se redactará en su día, se adoptará a todos 
los efectos el Pliego de Condiciones Varias en la Edificación, redactado por la Dirección General de Arqutiecteura y 
aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos (Madrid en 1948). 
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Presupuesto.- La superficie edificada total y por planta es…” 
 
 
Altres:  
La memòria no s’assembla a l’expedient 117_472, del mateix arquitecte. 
Hi ha un plànol d’estructura (plànol 5: Estructura, cubierta y desarrollo de patios) on hi ha dues plantes d’estructura, 
la del sostre de la planta baixa i el de les plantes tipus. A la planta baixa hi ha molts punts que indica dintells i només 
indica dos pilars que arrenquen de fonamentació. El segon plànol d’estructures (plànol 6: Estructura). Hi ha 
l’especejament de totes les jàsseres i dintells indicats al plànol número 5. Aquí s’observa que els pilars de la façana 
principal arrenquen dels dintells del sostre de la planta baixa sobre una jàssera de 45cm de cantell que es recolza sobre 
l’obra de fàbrica. Matxons estan travats per un mur de 15cm que està alineat amb el pilar superior encara que no té 
perquè estar al centre del matxo.  
Fotocòpia dels dos plànols d’estructures. 
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Codi Biblio: 31_124//1964/1470/D04 13999 Any projecte: maig 1964   Any const.: gener 1965 
Nom del projecte:  Proyecto del grupo de 186 viviendas subvencionadas en el sector “Les Termes” de Sabadell 
Adreça: carrers: Rybio y Oms, 2 de Mayo, Velazquez, Bach de Roda. Barri: Sector Termes 
Arquitecte/s:  Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic:     Promotor: VISASA (Viviendas Sabadell SA) 
Constructora: 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Única: Només varien les plantes baixes per adaptar-se al terreny i aprofitant els semisoterranis per botigues o 
garatges. 
 
  
Total habitatges:  186 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 
X Pressupost (aproximat, sense partides) 

 Informes posteriors. 

 Altres. 
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Tipologia 
10 bloc PB+4. (algun amb semisoterrani) en forma de H amb les escales centrals a la H.  Habitatges de 67,72m2 de 
superfície útil.
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges:  5plantes x 4hab/ pl.=20 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: botiga / habitatge / garatge

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana de 30cm (10+5+15), 
tester 30cm massís,  i mur de càrrega interior de 
15cm. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm 
(10+5+15), tester 30cm massís,  i mur de càrrega 
interior de 15cm. 
Tipus forjat tipus: Es desconeix. 
Alçada lliure pisos 2,55m, cantell total de forjat 20cm  
(alç). 

Tipus forjat coberta: Plana.  
Tipus escala: llosa formigó (sec). 
% buit respecte planta: 335,08m2 – escala  5,87m2 = 
329,21; 98,25%. 
 
Hi ha junta de dilatació: Els blocs s’ajunten de dos en 
dos màxim de tres i cada bloc té 19ml.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat.  (segons detall balconera)

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: Tester de 30cm i interiors de 
15cm. 
Llum mínima: 4.5m interior i extrem. Escala 2.35m. 
Llum màxima: 4.5m. interior i extrem.  
Balcó volat vol màx.: Inexistent. 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal:  19x16 -  obertures 20x1.0x1.5 – 
10x2.1x2.1 = 304,0 – 74,1 =229,9 m2,  75,62% ple 
tancament 
Façana posterior: 19x16 -  obertures 20x1x1.5 -  
10x0.4x1.5 – portes de safareig i escala = 304,0 –36,0 
=268 m2,  88,15% ple tancament 
Tester: 100% ple estructural 
 
 

 
 

      
Tipus             PB 
 

 
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Memòria: 
 
“MEMORIA  
Memoria  
…. 
…. 
TIPO DE ORDENACIÓN. La calificación urbanística de dichos terrenos es de urbana semi-interior- de transición…. 
…. 
El conjunto se proyectan un total de 10 boques plurifamiliares de 4 viviendas por rellano acoplados de dos en dos y de 
tres en tres. Siete de ellos formando dos grupos de dos y uno de tres bloques se ubican en el primero nucleo vecinal. 
 El número de plantas es de bajo más tres y bajos más cuatro, si bien debido a las acusadas pendientes que presentan 
las calles en algunos de ellos, con fachada a los dos paseos de Rubio y Ors y del Dos de Mayo, se permite aprovechar 
una planta semi-sótano (o inferior) destinado primordialmente a usos comerciales (tiendas y garajes). 
El total de viviendas es de 186. En cuanto a los locales comerciales ubicados en als plantas inferiores resultantes de 
las diferencias de nivelación son las siguientes: 
… 
TIPOS DE VVIENDAS. El tipo de vivienda es sencillo. Solucionado el bloque como dos cuerpos a dos crujías unidos 
entre si por la escalera común, cada una de las viviendas posee la siguiente composición y características de 
superficie:… 
… la superficie edificada por vivienda caria de un mínimo de 83,01 m2 a un máximo de 86,01m2. 
… 
ANEXO DE LA MEMPORIA 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
Para el cálculo de la estructura del presente Proyecto han sido tenidas en cuenta las normas previstas en la Norma 
M.V. 101-1962, en todo los referente a las acciones de viento, nieve, movimientos sísmicos, etc., y de acuerdo a los 
mínimos del cuadro siguiente: 
 
Peso propio en fábrica de ladrillo tocho  1.800  Kgs/m3 
Id. Id. Elementos de hormigón armado  2.400  Kgs/m3 
Sobrecarga máxima del terreno           3  Kgs/cm2 
Id. Id. Viviendas         150  Kgs/m2 
Id. Id. Oficinas         300  Kgs/m2 
Id. Id. Almacenes y tiendas       400  Kgs/m2 
Presión dinámica          75  mms 
Coeficiente sólico         1,2  
Coeficiente sísmico       0,03” 
 
 
Altres: 
La torre és de murs de càrrega a les façanes de 30 i 45cm i de pilars de formigó al suport del mig. 
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Codi Biblio: 99_418//1964/2211/D04 13059    Any projecte:  maig 1964       Any const.: 17 juny 1964 
Nom del projecte:  Proyecto de 54 viviendas de R.L. 1er Grupo con colares y garaje en Ronda Alcazar de Toledo 
esquina c. Maria Cristina. 
Adreça:  Alcazar de Toledo 137-143 , Maria Cristina   Barri: Centre 
Arquitecte/s:  Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic:   Promotor: Inmobiliaria Junqueras SA           
Constructora:    
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Tipus Principal: Ronda Alcazar de Toledo, 3 blocs, PB+8+àtic. Superfície útil  entre 87,74m2  i 107,93m2  per 
habitatge i superfície construïda  entre 111,41m2  i 136,99m2  per habitatge. 48 hab. Estructura de pilars i no 
s’analitza. 

Tipo Secundari: c/ Maria Cristina, 1 bloc, PB+3. Superfície útil  de 65,17m2  i 66,04m2  per habitatge i . 
superfície construïda  de 87,69m2  i 89,30m2 , 6 hab.  Estructura de murs de càrrega, s’analitza amb fitxa. 

 
 

 
Total habitatges a analitzar:  total 1 bloc i 6 habitatges.  
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres. 
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Tipo Secundari: c/ Maria Cristina, 1 bloc, PB+3. Superfície útil  de 65,17m2  i 66,04m2  per habitatge i . superfície 
construïda  de 87,69m2  i 89,30m2 , 6 hab.  Estructura de murs de càrrega, s’analitza amb fitxa. 
Tipologia Ed. Secundari: c/ Maria Cristina 1 bloc, PB+3,Superfície útil  de 65,17m2  i 66,04m2  per habitatge i . 
superfície construïda  de 87,69m2  i 89,30m2 , 6 hab.  
Núm. Plantes: PB +3 
Núm. Habitatges: 3pl.x 2hab/pl = 6hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges,  
Ús planta baixa: comercial

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30 i 45cm. 
portants, amb pilars de formigó i jàsseres 
metàl.liques. 
Estru. vertical plantes: Façana principal i posterior 
murs de 30cm. tram volat de 15cm amb pilastra de 30 
transversal. Mur interior 15cm. (pl) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmic. (mem) 
Alçada lliure: Alçada plantes. PB 3,55m; pis 
2,5m,sostre de 25cm amb paviment (sec.) 

Tipus forjat coberta: Coberta plana, terrassa (sec i 
mem).  
Tipus escala: Llosa massissa (mem).  
% buit respecte planta (principal): 166,75m2 - escales 
6,46 m2  - instal.lacions 2x 0,07 m2  = 160,15m2; 
96,04%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no s’indiquen les juntes però 
en planta s’indiquen doble tancament a la mitgera 
amb el bloc de pilars.

Congreny perimetral: 

 A nivell de  forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 450kg/m2 hab. i terrat. 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,3m extrem, 2,1m escala. 
Llum màxima: 4,3m.  extrem. 
Balcó volat vol màx.: Safareig 1,25m amb 3,2 i 3,5m 
darrera 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (obertures acotades) : 19,2 x 13 -  
obertures 6x1.4x1.4  - 6x2.1x1.8 – 6x1.25x2.3 –porta 
2.2x3.7 – locals 3x2.2x3.7 = 249,6– 84,25= 165,35m2,  
66,25% ple, portant. 
Façana posterior ( sense planta baixa i zona vista) : 
16,8 x 9,2-  obertures 9x1.3x1.5  - 6x2.3x2.5 – escala 
2x0.8x1.9 = 154,56– 55,09= 99,47m2,  64,35% ple, 
portant. 
Façana lateral: Tester, mitgera  100% ple, portant  

 
Tipus 

   
Baixa 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent:   
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Memòria   
“MEMORIA  DESCRIPTIVA 
OBJETO DEL PROYECTO, PROGRAMA Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA.-  
Se trata de levantar dos bloques de viviendas a toda la altura permisible, con los bajos destinados a locales de 
negocios (tiendas, almacén o garaje) en el solar ubicado en la calle de Maria Cristina y Ronda de Alcazar de Toledo 
nºs 137 a 143, de la ciudad de Sabadell. Para los mismos se solicitan los beneficios de la Ley de Vivienda de Renta 
Limitada en su categoría del Primer Grupo. 
El bloque importante, con frente a la Ronda del Alcazar de Toledo, está formado por un conjunto de tres casas de 
planta baja y icho pisos más ático, con un total de 48 viviendas (dos por rellano y escalera). El boque secundario, 
situado en la Calle de Maria Cristina, consta de bajos comerciales y tres plantas piso Sin ático, con un total de seis 
viviendas (dos por rellano). 
El interior del solar se edifica en planta baja destinada a garaje… 
…. 
Ordenanzas.- El bloque principal se edifica a la altura reguladora máxima permisible,… 
.. 
Las superficies útiles, cubo y ventilación de todas las dependencias habitables están de acuerdo a los mínimos 
exigidos por la legislación vigente, en particular a la Orden del 29 de febrero de 1944 (Ministerio de la Gobernación), 
sobre las condiciones higiénicas de las viviendas. En los planos se señalan perfectamente todas estas características. 
 
Sistema constructivo.- El bloque principal se proyecta a base de estructura mixta de hormigón armado en pilares y 
jácenas de perfiles laminado. El secundario, con estructura igualmente mixta en los bajos y sistema tradicional con 
paredes de muros de carga en los pisos. 
Los forjados, con techos cerámicos calculados para una carga total de 450 kg por m2. Las escaleras se montarán 
sobre losas armadas. Todas las paredes de cerramiento y tabiquería de distribución será cerámica de obra de fábrica. 
La cubierta, con terrado plano con aislante e impermeabilizado. El pavimento en general de mosaico hidráulico en 
interiores, etc. 
Todos los materiales y demás características constructivas quedan perfectamente reseñadas en el presupuesto… 
… 
Pliego de condiciones.- A parte y como complemento al Pliego Especial de Condiciones que se redacta al efecto, 
regirá al Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de 
Arquitectura y aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos (Madrid 1948). 
 
Acciones en la edficación.- Par el calculo de la estructura se han tenido en cuenta los coficientes de la Norma 
101/1962 sobre acciones adopitadas en la edificación: 
Acción gravitatoria:  techos, carga total  450 kgs.m2 
   azotea,      “         “ 450   “     “ 
   escaleras, “         “ 500   “     “ 
   Presión máxima en paredes  7’50  Kg.cm2 
     “              “              cimientos  2’07     “    “ 
Acción del viento: Dadas las características de situación y configuración del edificio proyectado, la presión dinámica 
del viento se toma de 75 kg cm2 y el coeficiente eólico de sobrecarga total de 1’20. 
Acciones térmica y reologica: No se considera. 
Acción sísmica: Grado sísmico = VII, coeficiente = 0’04 
Presión del terreno en cimentación = 4’- kg.cm2 
Asiento general admisible = 75 mm. 
Presupuesto.- la superficie total edificada es la siguiente: 
… 
Anexo a la memoria 
Cuadro de superficies construidas 
…” 
Altres:  
Només es descriu i analitza la part de l’edifici de murs de càrrega ignorant el bloc de pilars. En els esquemes s’ha omès 
la part dels pilars de formigó.
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Codi Biblio: 12_31.81// 1964/3155/D04 13071     Any projecte: junio 1964 Any const.: abril 1965 
Nom del projecte:   Bloque inmobiliario  de 40 vivendas / subvencionades/  
Adreça: Moragas y Barret 5-11.    Barri: De Fátima 
Arquitecte/s: Arquitecte 12       
Arquitecte tècnic:     Promotor: Cooperativa de viviendas vanguarda 
Constructora: 
Tipologia d’habitatges d’anàlisi: 
Única: carres Dr. Guardiet, Cottolengo, Moragas y Barret, entrada per :Moragas y Barret 5-11. 4 de 10 hab. PB+4 
Superficies: 55m2 útils i 68.31m2 construïts. Tipologia única simètrica.  
 
Total habitatges a analitzar:  total 4 blocs, 40 habitatges. 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes 
X Seccions  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

X Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 

 Altres
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Edifici:  Tipus: 4 blocs, de PB+4 de 10 habitatges, total 40 hab. amb superfícies  55m2 útils i 68.31m2 construïts.  
 
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 4blocs x 5 plantes x  2hab/ pl=40 

Hab. Per planta: 2 hab per escala. 
Ús planta baixa: habitatge. 

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: Façana i mur càrrega de  30cm (pl.) 
El de trava de 15cm paral.lel façana. 
Estru. vertical pisos: Façana de 10+aire+4. 
Mur de càrrega i trava de 15cm (pl.) 
Tipus forjat tipus: biguetes de formigó pretesat i 
revoltó ceràmic(mem.). 3cm capa de compressió (plec 
condicions). Intereix de 0.72 a 0.76m (pl) 
Alçada: Alçada lliure PB 2.1m plantes pis 2.6m, cantell 
forjat 25cm amb paviment. 

Tipus forjat coberta: sobre el forjat igual que la resta i 
amb pendents a sobre (mem.) 
Tipus escala: volta catalana. (mem) 
% buit respecte planta:  
134,13m2 -5.5escala- 2x0.5 pati instal.lacions = 
127,63, 95.15% 
Hi ha junta de dilatació. No indica junta de dilatació 
estructural i són 64.2m de longitud. Sí indica juntes de 
dilatació a coberta.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat descrit a mem i indicat en pl. 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat 
 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Forjat: ús 150kg/m2, i CP 100kg/m2 
Coberta: ús 100kg/m2, neu 50kg/m2 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: 
Perpendiculars a façana: 
Llum mínima: 2.80m 
Llum màxima: 4.90m 
Balcó volat vol màx.: Inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:16x16 – finestres 10x2.6x2.5 – 
10x2.6x2.5 – 4x1.8x2.4 – 1.8x 1.4 – 1.8x2.4 = 256,00 – 
154,12= 101,88; 39,79%, tancament. 
Façana posterior: 16x17 – finestres20x0.9x2.2 – 
10x2x1.1 – 0.8x2.1 = 272,00 – 63,21= 208,72; 76,73%, 
tancament. 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
S’han col·locat ascensors. 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV 101-1962, ús 150kg/m 
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Mèmoria: 
“Descripción de las obras 
Materiales y procedimientos constructivos. 
… todos aquellos materiales y procedimientos constructivos que no se citan explícitamente, son los usados normal y 
tradicionalmente en aquel tipo de elemento, y en aquel tipo de construcciones y quedan incluidos totalmente en el 
presente proyecto. 
Cimientos 
Los cimentos serán de zanja continua con anchura de 0.50, 0.60, y 0.80 metros según se indica en el plano adjunto 
número  3y 4, hasta el firme, con la fatiga mínima del terreno de 2kg/cm2. Correspondiente a un terreno arcilloso 
semi-duro. El relleno se hará con un hormigón de 150kg de C.P. por m3. Pudiendo ser ciclópeo con un porcentaje 
máximo de piedras del 30%. 
Paredes de carga 
Los cimientos se construirán hasta la superficie del terreno. Las paredes de carga serán de hormigón de 250kg de 
C.P. por m3., hasta debajo de la planta entresuelo encerrando las tierras sobrepuestas de relleno y que forman la 
base del pavimento de dicha planta. Los espesores de dichos muros serán de 0.30 y 0.15 mts. Según los casos, como 
se indica en plano nº2. 
Las paredes de carga serán de fábrica de ladrillo gero de 10cm con una capacidad mínima de 200kg/m2. A rotura. 
Los cerramientos de fachada anterior y posterior así como las paredes longitudinal de adiestramiento serán 
ejecutadas con tochana. 
Los antepechos de la fachada principal y las paredes laterales extremas del bloque serán de fábrica de ladrillo visto, 
los ladrillos se tomarán con mortero de C.P. 1:6. 
 
Forjados 
La planta entresuelo será pavimentada sobre tierra sobre puesta excepto en el trastero general, que será con un 
forjado normal a base de viguetas bovedillas. 
El pavimento constará de una chapa de hormigón de 10cm. De espesor al que se le habrá agregado un hidrófugo del 
tipo Feb-Impe. 
El forjado será de viguetas de hormigón, que podrá ser pretensado y bovedilla cerámica y que permita una fácil 
ejecución en este edifico, por tener las plantas retranqueadas debido a la pendiente del terreno; además de 
garantizar una perfecta continuidad en las paredes de carga. El relleno se hará con un hormigón de 280kg de CP por 
m3. 
El forjado debe garantizar una sobrecarga de 150kg/m2 así como una carga muerta de 100kg debida a tabiquería y 
pavimento según las normas M.V. 101 del Ministerio de la Vivienda, así como estar aprobado por la Dirección 
General de Arquitectura. 
Recorrerá su perímetro un zuncho de hormigón de 0.15 por 0.2mts. en las paredes transversales y de 0.2 por 
0.35mts en paredes de fachada, armado con cuatro redondos del 12. 
Cubierta 
La cubierta se asentará sobre un forjado normal tipo plantas inferiores, al que se le hará dado pendiente con una 
capa de cascote cerámico, encima del cual se asentarán 5cm. De hormigón celular, tela asfáltica, tapa de arena y 
embaldosado con resilla Bisbal, tomada con mortero asfáltico y según se indica en los detalles del plan adjunto nº4. 
Permitirá una sobrecarga por uso de 100kg/m2 y de nieve de 50kg/m2. Con un total de 150kg/m2. 
El acceso a la cubierta tendrá lugar por la escalera de gato des de la 5ª planta. 
Un alero colocado encima de la caja de escalera soportará la poles para izar los muebles por medio de una vigueta 
rectangular de hormigón armado, en ménsula por ambos lados del alero. 
… 
…. 
Escalera 
Se construirá con bóveda tabicada – sistema tradicional- a base de ladrillo hueco de ¼ tomado con cemento rápido y 
doblando con 1 grueso rasilla tomada con cemento porlant 1:4. 
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Altres:  
“Esta Delegación Provincial, en uso de las atribuciones que le están conferides por la Orden de 1 de febrero de 1958, 
teniendo en cuenta que se cumple los requisitos establecidos en la mencionada Orden y en el Decreto de 22 de 
novembre de 1957 y que la sol·licitud ha sido admitida por la Comisión Provincial de la Vivienda.... 
ACUERDA: Concedes la CALIFICACIÓN PROVINCIAL DE VIVENDA DE RENTA LIMITADA SUBVENCIONADAS  al referido 
anteproyecto... 
 
La composición y procedimientos de confección de los distintos tipos de morteros (..) y hormigones serán los que 
describe el “Pliego General de Condiciones Varias de la edificación” compuesto por el CENTRO EXPERIMENTAL DE 
ARQUTIECTURA y adoptado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUIETTURA.” 
 
Al plec de condicions indica que hi ha una capa de compressió de 3cm. 
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Codi Biblio: 13_30//1964/3819/D04 13079  Any projecte: octubre 1964 Any const.: març 1965 
Nom del projecte:  Realizar obres de construcción de cinco edificios integrados por 86 viviendas de Renta Limitada 
1º Grupo. 
Adreça:  Mendez Pelayo, Goya y Campoamor.  Barri: Poligon Espronceda /Sector Sud 
Arquitecte/s: Arquitecte 6 
Arquitecte tècnic:    Promotor: Inmobiliaria Social Vallesana S.A. (INSOVASA) 
Constructora: 
   
Tipologia d’habitatge d’anàlisis:  

Bloc en H: habitatges tipus A 55,79m2 superfície útil. 70,52 construïts (tres dormitoris) 72 hab. I habitatge 
tipus B: 51,32m2 superfície útil. 64,87 construïts (tres dormitoris) 8 hab. 

Bloc 4D: PB+2,Habitatge tipus C 62,93m2 superfície útil. 78,88 construïts (quatre dormitoris) 6 hab. 
 
Total habitatges analitzats: 86 habitatges, 5 blocs 

 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes 
X Seccions. Alguna secció amb detall. 
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments. 
 

X  Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 

 Altres. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fitxa d’anàlisi   13_30 
 

285 

 

TIPOLOGIA Bloc AB, planta en forma de H 
 
Edifici:  Tipus AiB 4 blocs. (2 carrer Goya, 2 carrer Campoamor) 
Tipus A per donar accés a la comunitat de veïns en pb. La resta tot tipus B molt equivalent.
Núm. Plantes: PB+5 
Núm. Habitatges: 4bl. x 5 pl. x 4hab/ pl.=80hab 
Hab. Per planta: 4 habitatges per replà 

Ús planta baixa: habitatge i alguns s’afegeix botiga en 
pb. S’aprofita el desnivell per col.locar garatges.

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de càrrega ceràmic 30cm 
façana i 15cm interiors. Als garatges pilastres 30x30 i 
30x40/45 (pl) 
Estru. vertical pisos: mur de càrrega ceràmic 30cm 
façana i 15cm interiors 
Tipus forjat tipus: no indicat, 25cm cantell total 
paquet sostre (sec) 

Tipus forjat coberta: coberta planta (sec) 
Tipus escala: llosa de formigó (sec)  
% buit respecte planta:  
290, 29 – 24,38pati, - 5.85 escala= 260,06m2, 89,58%  
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits.

 
Congreny perimetral: 

X  A nivell de forjat. En detall de façana on hi ha 
calaix de persiana. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 

 No identificat 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 350kg/m2 (mem). 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: paral.les a nucli 
comunicació. 
Llum mínima: 2.5m. nucli comunicacions 
Llum màxima: 3.5m. 
Balcó volat vol max.: no existeix balcó volat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal. 7.5x15.2-obertures 5x2x1.8 – 
5x1.4x1.2 = 114,00- 26,40= 87,60; 76,84% ple 
tancament. 
Façana patis.(2 façanes per carrer) 7.5x15.8-obertures 
5x1.4x1.7 -  garatges 3x2x1.8= 118,5 -22,7= 95,8; 
80,84% ple tancament. 
 

 
 
 
Esquema: 

 
PB amb local comercial     Tipus. 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
 

 
 
Normativa vigent: M.V. 101-1962
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TIPOLOGIA C bloc 4D 
 
Edifici:  Tipus C 1 bloc. (Mendez Pelayo) 
Núm. Plantes: PB+2 
Núm. Habitatges: 1bl. x 3 pl. x 2 hab/ pl=6hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatge.

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: 30cm façana i 15cm interiors 
Estru. vertical pisos: 30cm façana i 15cm interiors 
Tipus forjat tipus: no identificat. (no hi ha secció) 
Tipus forjat coberta: es desconeix.  
Tipus escala: tipus  llosa (sec)  

% buit respecte planta: (descomptant patis, escales,..) 
155,63 – escales 5,14 = 150,49m2 ; 96,69% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat. 
 

 Inexistent 

 No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 350kg/m2 (mem). 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3.0m extrem (escala 1.7m) 
Llum màxima: 4.1m central. 
Balcó volat vol màx.: No hi ha balcó.  
 
%buit mur respecte ple:  
F. Principal.19,7x9,80m2- finestres i portes 6x1.4x1.7 – 
6x2.1x1.8 – 6x1.8x2 – forats gelosia 33x0.1x0.3= 
193,60m2 – 59,55= 134,05 m2 ; 69,24% portant. 
F. posterior:  no s’indica. 
 
 

 
Tipus 

 
PB 

 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
Descripció de la reparació: 
Recent pintat però amb elements de formigó degradats. 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria: 
“... dichas viviendas se conciben pensando fundamentalmente en las clases productores, sus necesidades y sus 
posibilidades económicas. 
.. En el proyecto se cumple holgadament todos estos coeficientes, así como las normas de uso, estáticas e higenicas 
vigentes en especial la Orden del 29 de febrero de 1946 del Ministerio Gobernación sobre condiciones higenicas 
m´nimas en las viviendas. 
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y COMPOSICIÓN DE LAS VIVENDAS:  Se ha pretendido simplificar al máximo el 
sistema constructivo, escogiéndose el tradicional en la localidad para ese tipos de construcciones a base de crugias 
simples de paredes y muros de carga de obra de fábrica. Se suprime toda clase de elementos puramente 
ornamentales pero se exige el empleo de material siempre de aceptable calidad. 
…..  
En todos los cálculos de estructura se tendrán en cuanto los coeficientes m´nimos oedenados en la Norma 101/1.962 
del M.V. sobre las acciones en la edificación. 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN: Para el calculo de la estructura, cuyo esquema se grafía en los planos repetivos se 
seguirá la Norma 101-1962 del Ministerio de la Vivienda en lo referente a las acciones de viento, nieve, movimientos 
sísmicos, sobrecargas, etc. Según los siguientes coeficientes: 
Peso propio fábrica ladrillo tocho  1800,-kg/m3 

“           “         “            “         hueco   1400,-  ” 
“           “         “            hormigón armado  2.400,-  ” 
 Resistencia compresión terreno   2,-kg/cm 
Sobrecargas en tiendas    400,-Kg/m2 
  “                 escalera y vestíbulo   400,-  “ 
  “                 oficinas    300,-  “ 
  “                 terrazas    250,-  “ 
  “                 viviendas    350,-  “ 
Coeficiente eólico    1,2     “ 
  “                 sísmico    0.03   “ 
Presión dinámica    75,-  m/m” 
 
 
Altres: 
En la documentació administrativa hi ha escrits dels veïns amb queixes de pèrdues ens els desaigües. 
El bloc H, quan té botiga, afegeix una crugia més en planta baixa on allotja la botiga. 
Tots els plànols del bloc H tenen modificada la cota del pati central, que allotja l’escala. 
La memòria indica que a part del plec de condicions específic s´ha de tenir en compte el del Centro experimental de 
Arquitectura. 
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Codi Biblio: 56_143//1965/386/ D04 13085 Any projecte: gener 1965       Any const.: 9 de juny del 1965 
Nom del projecte:  Proyecto de 148 viviendas subvencionadas y dos tiendas en calle Wagner (Can Rull) Sabadell. 
Adreça:  Eslava 2-10, 1-9 chaflanes Albeniz y Sarasate.   Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic:       Promotor: Edificaciones Sabadell S.A. 
Constructora:  
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 
Tipologia I: 2 edificis amb 20 habitatges, total 40 hab, tipus habitatge A,B,C,D,E,F,G, superfícies: des de 52,98 m2  
fins 78,40m2 de superfície útil i de 69,73 a 100,01 m2, superfície construida. 
Tipologia II (tipologia cental) 4 edificis amb 20 habitatges, total 80 hab, tipus habitatge C, G, I, H superfícies: des 
de 46,56 m2  fins 60,85m2 de superfície útil i de 61,71 a 77,74 m2, superfície construida 
Tipologia III 1 edifici amb 19 habitatges i 1 local. Tipus habitatge C, H, J,K, L,M superfícies: des de 46,56 m2  fins 
56,45m2 de superfície útil i de 61,71 i 73,61 m2, superfície construida. 
Tipologia IV 1 edifici amb 9 habitatges i 1 local. Tipus habitatge N,P superfícies: 63,37 m2  i 68,18m2 de superfície 
útil i  82,75 i 85,82 m2, superfície construida. 
 
Total habitatges:  total 148 habitatges 8blocs. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors. 
X Altres. Plec de condiciones particulars.
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Tipologia I PB+4+àtic :  2 bloc de PB+4+ àtic 20 hab per bloc.  situat al carrer Eslava cantonada amb carrer a projectar. 
Superfície útil des de 52,98 m2  fins 78,40m2 i superfície construïda  de 69,73 a 100,01 m2 

Tipus. PB+4+ àtic. Cantonada Eslava i carrer a projectar. 
Edifici: 2 bloc  PB+4+àtic, 20 habitatges per bloc.  Superfície útil de 52,98 m2  a 78,40m2 i superfície construïda  de 
69,73 a 100,01 m2 

Núm. Plantes: PB+4 + àtic 
Núm. Habitatges:  2edx 5pl. 4hab/ pl =40 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatges

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs exteriors façana de 30cm, 
interiors de 15cm. Baixants embeguts a les façanes. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm, 
zona de voladís galeria de 20cm. Els murs de mitgera i 
interiors de 15cm. (pl) 
Tipus forjat tipus: forjats ceràmica armada, o biguetes 
i revoltons a doble parament pla. (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m. forjat amb paviment 
25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües. Teula àrab 
sobre envantes conillers. I terrassa de l’àtic.(pl) 
Tipus escala: volta catalana(mem). 
% buit respecte planta: 335,27m2 – escala  5,7m2  – 
patis  9,45 – 2x9m2  – instal.lacions 2x1,04m2 – 
baixants 5x 0,023m2 = 299,93; 89,46%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No s’especifica la junta, però 
sembla que cada bloc sigui diferent. Lmax=21ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 

 Inexistent 
X No identificat. Indicat que existeix a la 
memòria.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
350kg/m2; vestíbul 400kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façanes de 30cm i interiors de 
15cm. a façana cantonera 
Perpendiculars a façana: A la façana principal de 
15cm. 
Llum mínima: 1,9m interior.  
Llum màxima: 4,5m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: galeria volada 70cm. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic ni xamfrà que és opac 
E:1/200):   17,6x(15,2 + 16,4) -  obertures 19x1.1x1.3 – 
10x1.7x1.3 –porta 1.8x2.4 = 278,0– 53,59 =224,41m2,  
80,72% ple tancament i portant 
Façana posterior: Façana posterior no definida. 
Tester / xamfrà: (sense àtic ni zona massissa) 
12,4 x 16,5 -  obertures 10x1.1x1.3 – 5x1.7x1.3 = 
204,60– 25,35 =179,25m2,  87,6% ple portant 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 

 

 



Fitxa d’anàlisi   56_143 
 

290 

 

Tipologia II (tipologia central) 4 edificis amb 20 habitatges, total 80 hab, tipus habitatge C, G, I, H superfícies: des 
de 46,56 m2  fins 60,85m2 de superfície útil i de 61,71 a 77,74 m2, superfície construïda 
Tipus. PB+4+ àtic. Blocs centrals carrer Eslava (senars i parells). 
Edifici: 2 bloc  PB+4+àtic, 20 habitatges per bloc.  Superfície útil de 46,56 m2  a 60,85m2 i superfície construïda  de 
61,71 a 77,74 m2

Núm. Plantes: PB+4 + àtic 
Núm. Habitatges:  4bl x5pl. 4hab/ pl =80 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatges

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs exteriors façana de 30cm, 
interiors de 15cm. Baixants embeguts a les façanes. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm, 
zona de voladís galeria de 20cm. Els murs de mitgera i 
interiors de 15cm. (pl) 
Tipus forjat tipus: forjats ceràmica armada, o biguetes 
i revoltons a doble parament pla. (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m. forjat amb paviment 
25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües. Teula àrab 
sobre envantes conillers. I terrassa de l’àtic.(pl) 
Tipus escala: volta catalana(mem). 
% buit respecte planta: 298m2 – escala  5,7m2  – patis 
2x9m2  – instal.lacions 2x1,04m2 – baixants 4x 0,023m2 

= 272,13; 91,32%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No s’especifica la junta, però 
sembla que cada bloc sigui diferent. Lmax=17,4ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 

 Inexistent 
X No identificat. Indicat que existeix a la 
memòria.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
350kg/m2; vestíbul 400kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façanes de 30cm i interiors de 
15cm. a façana cantonera 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,25m extrem.  
Llum màxima: 4,7m. extrem.  
Balcó volat vol max.: galeria volada 70cm. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic E:1/200): 17,4x(15,2 + 
16,4) -  obertures 19x1.1x1.3 – 10x1.7x1.3 –porta 
1.8x2.4 = 278,0– 53,59 =224,41m2,  80,72% ple 
portant 
Façana posterior: 17,4x 16,0 -  obertures 20x1.1x1.3 – 
10x1.7x1.3 = 278,4– 50,7 =227,7m2,  81,78% ple 
portant 
Tester: mitgera 100% opac 

 
Tipus 

 
PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Tipologia III 1 edifici amb 19 habitatges i 1 local. Tipus habitatge C, H, J,K, L,M superfícies: des de 46,56 m2  fins 
56,45m2 de superfície útil i de 61,71 i 73,61 m2, superfície construïda. 
Tipus. PB+4+ àtic. Cantonada Eslava amb Albeniz. 
Edifici: 1 bloc  PB+4+àtic, 19 habitatges i un local a PB  Superfície útil de 46,56 m2  fins 56,45m2i superfície construïda  
de 61,71 a 73,61 m2

Núm. Plantes: PB+4 + àtic 
Núm. Habitatges:  4pl. x4hab/ pl + 3hab a PB=19 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. PB 3hab + 
local. 
Ús planta baixa: habitatges i 1 local.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs exteriors façana de 30cm, 
interiors de 15cm. Baixants embeguts a les façanes. 
Zona del local 2 pilars de formigó i jàsseres. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm, 
zona de voladís galeria de 20cm. Els murs de mitgera i 
interiors de 15cm. (pl) 
Tipus forjat tipus: forjats ceràmica armada, o biguetes 
i revoltons a doble parament pla. (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m. forjat amb paviment 
25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües. Teula àrab 
sobre envantes conillers. I terrassa de l’àtic.(pl) 
Tipus escala: volta catalana(mem). 
% buit respecte planta: 267,46m2 – escala  6,25m2  – 
patis 2x9m2  – instal.lacions 2x1,04m2 – baixants 2x 
0,023m2 = 241,08; 90,14%. 
 
 
Hi ha junta de dilatació: No s’especifica la junta, però 
sembla que cada bloc sigui diferent. Lmax=19,15ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 

 Inexistent 
X No identificat. Indicat que existeix a la 
memòria.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
350kg/m2; vestíbul 400kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façanes de 30cm i galeria de 20cm;  
interiors de 15cm. a façana cantonera 
Perpendiculars a façana: murs interiors de 15cm. 
Llum mínima: 1,4m. interior.  
Llum màxima: 3,8m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: galeria volada 70cm. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic i desglossada amb tot el 
xamfrà): 30,2x(17,1 + 16,4) -  obertures 24x1.1x1.3 – 
18x1.7x1.3 –porta 1.8x3.5 – locals 2x2.3x3.6 – 2.5x3.5 
= 505,85– 105,7 = 400,14m2,  79,10% ple part portant 
part tancament. 

Façana posterior: no s’identifica 
Tester: mitgera 100% opac 
 

 
PB         Tipus 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Tipologia IV 1 edifici amb 9 habitatges i 1 local. Tipus habitatge N,P superfícies: 63,37 m2  i 68,18m2 de superfície 
útil i  82,75 i 85,82 m2, superfície construïda. 
Tipus. PB+4+ àtic. Cantonada Eslava amb Albeniz. 
Edifici: 1 bloc  PB+4+àtic, 9 habitatges i un local a PB  Superfície útil de 63,37 m2  i 68,18m2  i superfície construïda  de 
82,75 i 85,82 m2

Núm. Plantes: PB+4 + àtic 
Núm. Habitatges:  4pl. x 2hab/ pl + 1hab a PB=9 hab. 

Hab. Per planta: 2 hab. per replà. PB 1hab + local. 
Ús planta baixa: 1 habitatge i 1 local.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs exteriors façana de 30cm, 
interiors de 15cm. Baixants embeguts a les façanes. 
Zona del local 2 pilars de formigó i jàsseres. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm. 
Els murs de mitgera i interiors de 15cm. (pl) 
Tipus forjat tipus: forjats ceràmica armada, o biguetes 
i revoltons a doble parament pla. (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m. forjat amb paviment 
25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües. Teula àrab 
sobre envantes conillers. I terrassa de l’àtic.(pl) 
Tipus escala: volta catalana(mem). 
% buit respecte planta: 157,4m2 – escala  8,45m2  – 
instal.lacions 1,07m2 = 147,88; 93,95%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No s’especifica la junta, però 
sembla que cada bloc sigui diferent. Lmax=16,3ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 

 Inexistent 
X No identificat. Indicat que existeix a la 
memòria.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
350kg/m2; vestíbul 400kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façanes de 30cm;  interiors de 
15cm. a façana cantonera 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,1m. interior.  
Llum màxima: 4,8m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic i desglossada amb tot el 
xamfrà): 26,2x(15,5 + 16,9) -  obertures 23x1.1x1.3 – 
9x1.7x1.3 –porta 1.8x2.5 – locals 2x2.0x2,25 = 424,44– 
67,28 = 357,16m2,  84,15% ple portant  
Façana posterior: no s’identifica 
Tester: mitgera 100% opac 
 

 
PB         Tipus 

 
 
      

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: Normativa vigent: 
Memòria  
“MEMORIA DESCRIPTIVA 
Objeto del estudio.- La entidad sabadellense Edificaciones Sabadell SA proyecta la construcción de 148 viviendas con 
locales de negocio, como primera etapa de su gestión urbanizadora en la barriada de Can Rull. 
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Dichas viviendas de tipo sencillo van destinadas a cubrir necesidades acuciantes de alojamiento entre las clases 
productoras económicamente debiles. Por ello, se solicitan los beneficios que otorga la vigente Ley de viviendas R.L. 
en su categoría de Subvencionadas. 
Se incluye en el estudio la urbanización de las calles Wgner Albeniz y en proyecto con los tramos correspondientes y 
según prevee la Ley. 
Características del solar.- Queda situado en el suburbio de Can Rull al N. O. de la ciudad y forma parte de terrenos de 
propiedad de la misma entidad promotora. 
El solar utilizado tiene forma sensiblemente rectangular…. 
… 
Ordenanzas.- La calificación de la manzana según el Plan General de Ordenación, corresponde a zona suburbana 
extensiva. 
El Plan parcial del sector se halla actualmente en tramite de aprobación definitiva… 
… 
Las viviendas cumplen las condiciones higiénicas mínimas previstas en la Orden del 29 de febrero de 1946 del 
Ministerio de la Gobernación. 
La altura reguladora es de 15,25. permitiendo bajos y cuatro plantas normales, excepto en los chaflanes a la calle en 
proyecto donde no se apura la edificabilidad tope para evitar instalación de ascensor. 
La profundidad edificable es la siguiente. 
… 
Programa previsto.- El conjunto forma dos bloques con 4 casas alineadas cada uno, situadas a ambos lado ede la 
calle Wagner en la totalidad del tramo entre la calle de Albeniz y la calle en proyecto limite del Plan Parcial. 
Las dos casas del chaflan a la calle en proyecto (tipo I), resultan tambien con 4 viviendas por planta y trasteros en 
ático. Estas viviendas se combinan a base de dos, tres y cuatro dormitorios según la orientación. 
Todas las casas disponen de planta baja, cuatro plantas piso y ático. Los cuatro intermedios (tipo II) ubican cuatro 
viviendas en cada planta y trasteros en el ático, resultando todas ellas de tres dormitorios excepto un a en la planta 
baja que dispone solo de dos dormitorios por la afección de la superificie necesaria para la entrada. 
La situada en el chaflan Norte de la cale Albeniz (tipo II), posee una tienda, dos viviendas de 2 dormitorios y una de 
tres en la palnta baja, y dos viviendas de 2 dormitorios y otras dos de 3 dormitorios en cada palnta piso. 
La casa situada en el chaflan Sur a la misma calle de Albeniz (tipo IV) queda formada por la tienda y una vivienda de 2 
dormitorios en la planta baja y dos viviendas de 3 dormitorios en cada planta piso. 
… 
Dentro de la sencillez constructiva, acorde a la categoría y destino de la construcción, su composición goza de 
aceptables condiciones de habitabilidad. 
… 
Características constructivas.- Se ha pretendido simplificar al máximo el sistema constructivo, adoptando 
simplemente el tradicional en la localidad para esta clase de edificaciones, a base de crujías de obra de fábrica. 
Techos de cerámica armada o viguetas y casetones a doble paramento, plano cubierta mixta con terraza y tejado, 
bóvedas de escaleras tabicadas y refuerzos de hormigón armado en dinteles, jácenas y zunchos en cada planta. 
Los revestimientos, acabados e instalaciones obedecerán al mismo criterio de sencillez y economia. 
Acciones en la edificación.- Para el cálculo de la estructura se seguirá la Norma 101-1962 del Ministerio de la 
Vivienda en lo referente a las acciones de viento, nieve, movimientos sísmicos, sobrecarga, etc. Según los siguientes 
coeficientes: 

Peso propio de fábrica de ladrillo tocho  1.800  kg/m3 
  Id.        Id.           hueco    1.400    “ 
  Id.        Id. Hormigón armado   2.400    “ 
Resistencia con presión terreno           2  Kg/cm2 
Sobre cargas en tiendas        400  kg/m2 
Id. Escaleras y vestíbulos        400    “ 
Id. Terrazas          250    “ 
Id. Viviendas         350    “ 
Coeficientes eólicos    1,2 
Id.     Sísmico     0,03 
Presión dinámica       75 kg/m2 
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Pliego de condiciones.- Además del Pliego de Condiciones Especiales redactado al efecto, regirá el Pliego de 
Condiciones Varias de la Edificación, redactado por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectura (Madrid 1948) 
 
Presupuesto.- Se estima el presupuesto total de las obras,… 
 
 
Pliego de condiciones técnicas 
Generales 
Art.1º.- Como Pliego de Condiciones técnicas Generales se tomará el Pliego de Condiciones de Arquitectura y 
aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, que completan el tipo de trabajos y mediciones de 
acuerdo con las del Pliego General. 
Particulares 
Art. 2º.- Como pliego de condiciones Particulares, regirá la relación de partidas que figuran en el estado de 
mediciones, notas aclaratorias, planos generales y detalles 
Cualquier contradicción, entre esta relación de paridas y sus notas, con las condiciones generales, se resolverá a 
favor de las particulares. 
Art. 3º.- El propietario dispondrá de un muestrario completo de los principales elementos de la contrata que 
pudieran ofrecer alguna duda en cuanto a calidad. 
 
Pliego de condiciones facultativas 
Art. 1º.- Mision del Arquitecto Director.- Esta misión especifica del Arquitecto Director, la vigilancia y dirección de los 
trabajos que en las obras se realizan bien por sí mismo, o por medio de sus representantes técnicos.. 
… 
Pliego de condiciones legales 
Art.1º.- Contrato.- la contrata se formalizará, según las normas que establece la Ley. 
… 
Pliego de condiciones economicas 
Art. 1º.- El Propietario efectuará el pago del importe total del presupuesto, mediante entregas parciales,…” 
 
Altres: 
Els expedients 55_142, 56_143 i 57_144 són de la mateixa illa de cases i tots són modificacions d’una mateixa 
tipologia adaptant-se a la cantonada o les dimensions del solar. La primera fase va ser el 56_143. 
 
La memòria és molt semblant als tres projectes i aquest té plec de condicions que fa pensar que els plecs que no hi 
ha als altres projectes poden ser molt semblants a aquests. 
Aquest projecte firmat per l’Arquitecte 5, la memòria que conté és pràcticament idèntica al 55_144 de l’Arquitecte 6, 
i tracte de l’edifici del costat. 
Dimensions de les finestres són les mateixes. 
 
La tipologia II és la bàsica, a partir d’aquesta la tipologia I és la mateixa afegint una crugia més per crear el xamfrà. I 
les tipologies III i IV, són per adaptar-se a la cantonada cada una diferent. 
Hi ha tipologies que la única diferència és si els baixants estan embeguts al mur de façana o no i el mur de càrrega de 
l’entrada que és portant si s’estintola o arriba a fonaments. 
 
L’edifici 56_143 I és pràcticament idèntic que el 55_142 A i el 56_143 II és pràcticament idèntic que el 57_144 Ia i el 
55_142 C. 
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Codi Biblio: 127_507//1964/1160/D04 13995   Any projecte:  febrer 1965 Any const.: 29 maig 1966 
Nom del projecte:  Proyecto de un edificio de Renta Limitada Grupo I. 
Adreça:   c/ Brutau 55-63    Barri: Sant Oleguer  
Arquitecte/s: Arquitecte 9 
Arquitecte tècnic: Promotor: SEYRISA 
Constructora:          
 
Codi Biblio: 128_508//1964/2866/D04 13067   Any projecte:  gener 1964 Any const.: 12 març 1965 
Nom del projecte:  Proyecto de un edificio de Renta Limitada Grupo I. 
Adreça:   c/ Brutau 45-53    Barri: Sant Oleguer 
Arquitecte/s: Arquitecte 9 
Arquitecte tècnic: Promotor: TAIGASA 
Constructora:          
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 
Tipologia bloc:   

Únic: 
127_507 c/ Brutau 55-63 1 escala PB+5+ àtic .Superfície útil de  ~81,5m2  i ~67m2

 habitatges àtic. 25 hab. 
128_505 c/ Brutau 45-53 1 escala PB+5+ àtic .Superfície útil de  ~81,5m2  i ~67m2

 habitatges àtic. 25 hab. 
 
 

Total habitatges a analitzar:  total 2 blocs, 2 escales 50 habitatges i 4 local. 
 
Documentació facilitada: 
 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria. (només el 128_505)  

 
 

 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres. 
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Únic: 
128_505 c/ Brutau 45-53 1 escala PB+5+ àtic . Superfície útil de  ~81,5m2  i ~67m2

 habitatges àtic. 25 hab. 
128_505 c/ Brutau 45-53 1 escala PB+5+ àtic .Superfície útil de  ~81,5m2  i ~67m2

 habitatges àtic. 25 hab. 
Núm. Plantes: PB +5+àtic 
Núm. Habitatges: 2 blx6pl.x 4hab/pl + 1 hab a PB= 
50hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: 2 locals i 1 habitatge.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes mur de 30cm. maó massís 
interiors de 15 i pilars primera crugia. 
Estru. vertical entresol-2on : Façanes de 30cm. maó 
massís. Mitgera i murs interiors de 15cm.  
Estru. vertical 3er-5e : totxana. 
Estru. vertical àtic : Façanes mig vano inferior 15cm. 
Mitgera i murs interiors de 15cm.  
Tipus forjat tipus: Bigueta pretesada. Unidireccional  
75cm (pl). 

 Alçada lliure: Alçada PB 2.8m i plantes pis 2.7m,  
sostre de 25cm amb paviment (sec.)  
Tipus forjat coberta: plana. (pl). 
Tipus escala: llosa (pl)  
% buit respecte planta: 466,5m2 - escales 7,04 m2 - 
pati 9,6 – 12,32 m2 = 437,54m2; 93,79%. 
 
Hi ha junta de dilatació. No s’indica la junta de 
dilatació,  Lmàx=23m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: paral.lels façana principal 
Perpendiculars a façana: paral.lels a patis 
Llum mínima: 2,5 interior, escala 3,2m. 
Llum màxima: 4,0m, extrem.  
Balcó volat vol max.: 1,5m respecte 3,4m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic 1/100): 23,6 x 17,8 -  
obertures 20x2.2x1.3 - 10x1.6x1.3 – 10x1.2x2 - PB 
5x2.2x2.2 – porta 2.7x2.2 = 420,08 – 132,14= 
287,94m2,  68,54% ple, portant. 
Façana posterior: (sense àtic 1/100):  23,6 x 17,8 -  
obertures 30x2.2x1.2 – PB 2.2x1.2 – 2x1.3x1.2  – local 
4x2.2x2.2 = 420,08–104,32 = 315,76m2,  75,16% ple, 
portant. 
Façana mitgera:  100% ple, tancament.                

 
Tipus 

  
PB         

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Memòria 128_508 
“Memoria descriptiva 
El presente proyecto tienen por objeto la construcción de una casa compuesta de veintiseis viviendas y cuatro 
locales comerciales, acogida a la Ley de Renta Limitada Primer Grupo, en el solar situado en la calle de Brutau a 
40,45 . de la calle de Sardá, de la ciudad de Sabadell. 
Cada vivienda, constará de recibidor, baño, aseo,… 
Artº 1º.- FUNDACIONES.- En zanja continua, teniendo esta la profundidad necesaria, hasta encontrar el terreno 
suficiente fuerte, con un ancho que será de 0,80m en fachada y 0,60m en las zanjas interiores, dicha zanja estará 
rellena de un hormigón de cemento portland. 
Artº 2º.- MUROS.- De fábrica de ladrillo macizo, en planta baja, entresuelo y paredes de doble carga de 1º y 2º piso. 
El resto de tochana, tomado ello con mortero bastardo de cemento portland y cal hidráulica. Las paredes anteriores 
tendrán un grueso de asta entera y todas las paredes interiores serán de media asta. 
Art. 3º.- TECHOS.- Se compondrán de viguetas de hormigón pretensado, con bovedilla compuesta de ladrillo de ¼, 
rellenado los senos con mortero de cemento. 
Art. 4º.- CUBIERTA.- El edificio se cubrirá con azotea compuesta de tabiquecorrejeros, una capa de machiembrados, 
otra en diagonal de rasilla común, embaldosado con rasilla cortada. 
Art. 5º.- TABIQUES.- Los tabiques de distribución interior se construirán con ladrillo de ¼ tomado con yeso común. 
Art. 6º.- PAVIMENTO.- Solado de mosaico hidráulico de calidad normal. 
… 
Art. 10º.- ESCALERAS.- Peldaños de granito articial así como los rellano los cuales se apoyarán sobre bóvedas de tres 
gruesos de rasilla. 
Acciones adoptadas en el calculo 
Techos  Peso propio    150 kg/m2 
  Carga permanente      50 “     “ 
       200 kg/m2 

Sobrecarga uso    150 kg/m2 
 
Azotea  Peso propio    160 kg/m2 
  Carga permanente      50 “     “ 

220 kg/m2 
 
 
Sobrecarga de uso                150 Kg/m2 

  Sobrecarga de nieve    50 “     “ 
       200 kg/m2       
 
Presión paredes         6,5 kg/cm2 
  “           cimientos         1,9 “    “ 
 
Acción de viento.- Dadas las características de situación y emplazamiento del edifico proyectado y considerado la 
velocidad del viento de 34m./ seg. resulta una presión dinámica del viento de 75 kg/m2 siendo el coeficiente sólido 
de sobrecarga total de 1,20 
Acción térmica y reológica.- Debido a la clase de estructura proyectada no hay necesidad de tenerla en cuenta. 
Acción sísmica  Grado sísmico  = VII 
   Coef. Sísmico   = 0,04 
 
Presiones en el terreno de cimentación 
Presión admisible en el terreno de cimentación  3,25 kg/cm2 
  “           que actuará sobre el terreno:   2,--   “     “ 
Asiento general admisible: 75mm.” 
Altres:  
Sembla la mateixa memòria el 128_508 que el 127_507, tot i que aquest última és molt difícil de llegir. 
L’expedient 128_508 falta la planta tipus i l’àtic, la resta de documentació és igual que el 127_507. 
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Codi Biblio: 15_91 // 1965/2286/D04 13149        Any projecte: març 1965 Any const.: novembre 1966 
Nom del projecte:  un bloque de viviendas subvencionades compuesto de 59 viviendas y dos localess comerciales 
BLOQUE A 
Adreça: c/Arosa esquina c/Garrigues. (Arosa 30,32,34; Garrigues 12,14) Barri: Can Oriach.  
Arquitecte/s: Arquitecte 13 i Arquitecte 17 
Arquitecte tècnic:      Promotor: Constructora de la Vivienda Popular. (COVIPSA) 
Constructora:    
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  

 
Bloc A:  2 blocs pb+4, c/ Arosa amb Garrigues. 20 habitatges. 
Bloc A’:  1 blocs pb+4, c/ Arosa amb Garrigues. 19 habitatges. 

 
Codi Biblio: 15_90 // 1965/2279/D04 13149        Any projecte: marzo 1965 Any const.: novembre 1966 
Nom del projecte:  un bloque de viviendas subvencionades compuesto de 47 viviendas y un locals comercial 
BLOQUE B 
Adreça: c/Alcarria esquina c/Garrigues. (Alcaria 25,27,29; Garrigues 8,10) Barri: Can Oriach.  
Arquitecte/s: Arquitecte 13 i Arquitecte 17 
Arquitecte tècnic:      Promotor: Constructora de la Vivienda Popular. (COVIPSA) 
Constructora:     
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  
 

Bloc B:  2 blocs pb+3. c/ Alcaria amb Garrigues. 32 habitatges 
Bloc B’:  1 bloc pb+3. c/ Alcaria amb Garrigues. 15 habitatges 

 
 
Codi Biblio: 15_87 // 1965/2277/D04 13149        Any projecte: marzo 1965 Any const.: juliol 1965 
Nom del projecte:  un bloque de viviendas subvencionades de 47 viviendas y un local comercial. BLOQUE C 
Adreça: c/Alcaria esquina c/Garriguas. (Alcaria 26,28,30; Garrigues 4,6) Barri: Can Oriach.  
Arquitecte/s: Arquitecte 13  
Arquitecte tècnic:     Promotor: Constructora de la Vivienda Popular. (COVIPSA) 
Constructora:     
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  
 

Bloc C:  2 blocs pb+3. c/ Alcaria amb Garrigas. 32 habitatges. 
Bloc C’:  1 bloc pb+3. c/ Alcaria amb Garrigas. 15 habitatges. 

 
 
Codi Biblio: 15_86 // 1965/2276/D04 13149        Any projecte: febrer 1965 Any const.: juliol 1965/novembre 66 
Nom del projecte:  un bloque de viviendas subvencionades compuesto de 54 viviendas y dos locales comerciales. 
BLOQUE D 
Adreça: c/Valencia esquina c/Garriguas. (Valencia 19,21,23; Garrigues 2) Barri: Can Oriach.  
Arquitecte/s: Arquitecte 13  
Arquitecte tècnic:      Promotor: Constructora de la Vivienda Popular. (COVIPSA) 
Constructora:     
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  
 

Bloc D:  2 blocs pb+4. c/ Valencia amb Garrigas. 40 habitatges. 
Bloc D’:  1 bloc pb+4. c/ Valencia amb Garrigas. 14 habitatges. 
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Codi Biblio: 15_88 // 1965/2278/D04 13149        Any projecte: marzo 1965 Any const.: juliol 1965 
Nom del projecte:  un bloque de viviendas subvencionades compuesto de 54 viviendas y dos locales Comerciales 
BLOQUE E 
Adreça: c/Valencia esquina c/Espot. (Valencia 20,22,24; Espot 12) Barri: Can Oriach.  
Arquitecte/s: Arquitecte 13 
Arquitecte tècnic:     Promotor: Constructora de la Vivienda Popular. (COVIPSA) 
Constructora:    
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  
 

Bloc E:  2 blocs pb+4. c/ Valencia amb Espot. 40 habitatges. 
Bloc E’:  1 bloc pb+4. c/ Valencia amb Espot. 14 habitatges. 

 
 
Codi Biblio: 15_89 // 1965/2275/D04 13148  Any projecte: marzo 1965 Any const.: novembre 1966 
Nom del projecte:  un bloque de viviendas subvencionades compuesto de 59 viviendas y dos locales comernciales. 
BLOQUE F 
Adreça:  c/Ordesa esquina c/Espot. (ordesa 21,23,25 esquina Espot 8,10) Barri: Can Oriach.  
Arquitecte/s: Arquitecte 13  
Arquitecte tècnic:      Promotor: Constructora de la Vivienda Popular. (COVIPSA) 
Constructora:     
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  
 

Bloc F:  2 blocs pb+4. c/ Ordesa amb Espot. 40 habitatges. 
Bloc F’: 1 bloc pb+4. c/ Ordesa amb Espot. 19 habitatges. 
Urbanització: Els plànols d’urbanització són de 1966, quan se’ls concedeix el permís d’obres finalment. 

 
Total 320 habitatges i 10 locals comercials. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes 
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments. 

 
X  Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 
X Altres.   Plànols d’urbanització (F)
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TIPOLOGIA Bloc A 
Edifici:  Tipus A 2 blocs. (c/ Arosa 30-34), Les plantes tipus els habitatges són simètrics respecte l’eix longitudinal i 
l’eix transversal, no és simètrica la planta baixa per tal de donar accés a l’entrada a l’edifici.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 2blocs x 5 plantes x 4hab/ pl =40hab 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà, 2hab cada 
semi replà. Replans a dues alçades, escala a dues 
alçades. 
Ús planta baixa: habitatge 

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de 30cm a la façana exterior i 
mur de 15cm interiors i patis interiors.  
Estru. vertical pisos: mur de 30cm a la façana exterior 
i mur de 15cm interiors i patis interiors. 
Estintolaments amb IPN i pilastres ceràmiques. 
El garatge amb encavallades metàl.liques. 
Tipus forjat tipus: biguetes armades i revoltó o 
ceràmica armada (memòria), 25cm de cantell (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta dues aigües i badalot 
(pl), fibrociment (mem) Sobre forjat estructural 

horitzontal (sec). Es veuen les biguetes a la secció de 
dues aigües. Alçada lliure 2.7m. 
Tipus escala: es desconeix 
% buit respecte planta:  
251,35m2 – 3,79m2 escales -9m2 x2 patis  = 229,56; 
91,33% idem bloc B. 
 
Hi ha junta de dilatació: hi ha junta de dilatació entre 
els 2 primers blocs i el tercer. Cada bloc de 2X11.9m 
de llarg.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.  

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat.  

 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 450kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: en general 
Perpendiculars a façana: el de mitgera. 
Llum mínima: 3.0m extrem, nucli 1.9m 
Llum màxima: 4.4m. 
Balcó volat vol màx.: no existeix balcó volat.  
%buit mur respecte ple:  
Façana principal( bloc central (1/100): 
22.4x(15.2+15.5)/2 -  obertures 10x1x2.2 -  10x1.8x1.7 
– 19x 1.2x1.6  – 8x0.7x2.2 – porta 1.1x3 = 343,84 – 
104,7 =239,14 m2,  69,54% ple portant i tancament 
Façana posterior (bloc central 1/100): 22.5x 12.4 -
obertures 8x1x2.2 – 16x1.2x1.6 – 8x1.8x1.7 – 
8x0.7x2.7 = 279,0 – 87,92 =191,08 m2,  68,48% ple 
portant i tancament 
Hi ha la secció del soterrani que impedeix veure la 
façana completa. 
Façana-tester: 100% opac. portant 

Esquema: 

 
Tipus  

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA Bloc A’ cantonada 
Edifici:  Tipus A’ 1 bloc. (c/ Arosa 30-34), Les plantes tipus els habitatges són simètrics respecte l’eix longitudinal i 
l’eix transversal, no és simètrica la planta baixa per tal de donar accés a l’entrada a l’edifici.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 1 bloc x 5 plantes x 4hab/ pl.- 1 local 
a PB  =19hab 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà, 2hab cada 
semi replà. Replans a dues alçades, escala a dues 
alçades. 
Ús planta baixa: 2 locals comercials

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de 30cm a la façana exterior i 
mur de 15cm interiors i patis interiors.  
Estru. vertical pisos: mur de 30cm a la façana exterior 
i mur de 15cm interiors i patis interiors. 
Estintolaments amb IPN i pilastres ceràmiques. 
El garatge amb encavallades metàl.liques. 
Tipus forjat tipus: biguetes armades i revoltó o 
ceràmica armada (memòria), 25cm de cantell (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta dues aigües i badalot 
(pl), fibrociment (mem) Sobre forjat estructural 

horitzontal (sec). Es veuen les biguetes a la secció de 
dues aigües. Alçada lliure 2.7m. 
Tipus escala: es desconeix 
% buit respecte planta:  
251,35m2 – 3,79m2 escales -9m2 x2 patis  = 229,56; 
91,33% idem bloc B. 
 
Hi ha junta de dilatació: hi ha junta de dilatació entre 
els 2 primers blocs i el tercer. Cada bloc de 2X11.9m 
de llarg.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.  

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat.  

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 450kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: en general 
Perpendiculars a façana: el de mitgera. 
Llum mínima: 3.0m extrem, nucli 1.9m 
Llum màxima: 4.4m. 
Balcó volat vol màx.:En cantonada 100cm. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100): 23,3x(15,6+15,3)/2 -  
obertures 5x1x2.2 -  5x1.8x1.7 – 14x 1.2x1.6  – 
10x0.7x2.2 –  safareig gelosia 4x2.9x2.7 – 2.9x1.7 – 
balcó 4x2x2.7 – 2x1.7  - porta 1.1x3 = 359,98– 133,13 
=226,85 m2,  63,02% ple portant i tancament 
Façana posterior (1/100): 23,2x (12,4 + 12) /2 -
obertures 4x1x2.2 – 12x1.2x1.6 – 4x1.8x1.7 – 
8x0.7x2.7 – safareig  gelosia 4x1.8x2.7 – balcó 
4x2x2.7= 283,04 – 100,24 =182,8 m2,  64,58% ple 
portant i tancament 
Hi ha la secció del soterrani que impedeix veure la 
façana completa. 

Façana-tester: 11x15.2– obertures 18x1.2x1.25 – 
porta  2.9x2.2 =167,2 – 33,38= 133,8 m2; 79,97 %. 
portant 
Esquema: 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA Bloc B 
Edifici:  Tipus B 2 blocs. (c/ Alcaria 25-29), Les plantes tipus els habitatges són simètrics respecte l’eix longitudinal i 
l’eix transversal, no és simètrica la planta baixa per tal de donar accés a l’entrada a l’edifici.
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 2blocs x 4 plantes x 4hab/ pl.=32hab 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà, 2hab cada 
semi replà. Replans a dues alçades, escala a dues 
alçades. 
Ús planta baixa: habitatge

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de 30cm a la façana exterior i 
mur de 15cm interiors i patis interiors.  
Estru. vertical pisos: mur de 30cm a la façana exterior 
i mur de 15cm interiors i patis interiors. 
Tipus forjat tipus: biguetes armades i revoltó o 
ceràmica armada (memòria), 25cm de cantell (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta dues aigües i badalot 
(pl), fibrociment (mem) Sobre forjat estructural 
horitzontal (sec). Es veuen les biguetes a la secció de 
dues aigües. 

Tipus escala: es desconeix 
% buit respecte planta: (descomptant patis, escales,..) 
251,35m2 – 3,79m2 escales -9m2 x2 patis  = 229,56; 
91,33% S’assembla molt però diferent amplada... 
 
Hi ha junta de dilatació: hi ha junta de dilatació entre 
els 2 primers blocs i el tercer. Cada bloc de 2X11.9m 
de llarg.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.  

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat.  

 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 450kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: en general 
Perpendiculars a façana: el de mitgera. 
Llum mínima: 3.0m extrem, nucli 1.9m 
Llum màxima: 4.4m. 
Balcó volat vol màx.: no existeix balcó volat.  
%buit mur respecte ple:  
Façana principal( bloc central (1/100): 
22.3x(12.2+12.6)/2 -  obertures 8x1x2.2 -  8x1.8x1.7 – 
15x 1.2x1.6  – 8x0.7x2.2 – porta 1.1x3 = 276,5 – 86,5 
=190 m2,  68,7% ple  
Façana posterior ( bloc central (1/100): 22.5x 9.4 -
obertures 6x1x2.2 – 12x1.2x1.6 – 6x1.8x1.8 – 
6x0.7x2.7 = 211,5 – 67,02 =144,48 m2,  68,31% ple  
Hi ha la secció del soterrani que impedeix veure la 
façana completa. 
Façana-tester: 100% opac. Portant. 
Esquema: 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA Bloc B’ 
Edifici:  Tipus B’ 1 bloc. (c/ Alcaria 25-29), Les plantes tipus els habitatges són simètrics respecte l’eix longitudinal i 
l’eix transversal, no és simètrica la planta baixa per tal de donar accés a l’entrada a l’edifici.
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 1bloc x 4 plantes x 4hab/ pl – 1 local 
a PB.=15 hab 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà, 2hab cada 
semi replà. Replans a dues alçades, escala a dues 
alçades. 
Ús planta baixa: habitatge / 1 local comercial

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de 30cm a la façana exterior i 
mur de 15cm interiors i patis interiors.  
Estru. vertical pisos: mur de 30cm a la façana exterior 
i mur de 15cm interiors i patis interiors. 
Tipus forjat tipus: biguetes armades i revoltó o 
ceràmica armada (memòria), 25cm de cantell (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta dues aigües i badalot 
(pl), fibrociment (mem) Sobre forjat estructural 
horitzontal (sec). Es veuen les biguetes a la secció de 
dues aigües. 

Tipus escala: es desconeix 
% buit respecte planta: (descomptant patis, escales,..) 
251,35m2 – 3,79m2 escales -9m2 x2 patis  = 229,56; 
91,33% S’assembla molt però diferent amplada... 
 
Hi ha junta de dilatació: hi ha junta de dilatació entre 
els 2 primers blocs i el tercer. Cada bloc de 2X11.9m 
de llarg.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.  

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat.  

 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 
450kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: en general 
Perpendiculars a façana: el de mitgera. 
Llum mínima: 3.0m extrem, nucli 1.9m 
Llum màxima: 4.4m. 
Balcó volat vol màx.:Només en cantonada 90cm. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100): 23,3x(12+12,6)/2 -  
obertures 4x1x2.2 -  4x1.8x1.7 – 11x 1.2x1.6  – 
8x0.7x2.2 – safareig gelosia 3x 2.9x2.7 -2.9x1.7– balcó 
3x2x2.7 -2x1.7 porta 1.1x3 = 286,59 – 105,8 =180,79 
m2,  63,08% ple portant i tancament. 
Façana posterior (1/100): 23,3x (9 + 9,4) -obertures 
3x1x2.2 – 9x1.2x1.6 – 3x1.8x1.7 – 6x0.7x2.7 – safareig 
gelosia 3x2.9x2.7 – balcó 3x2x2.7 = 214,36 – 84,09 
=130,27 m2,  60,77% ple portant i tancament. 
Hi ha la secció del soterrani que impedeix veure la 
façana completa. 

Façana-tester: 11x12.25 – obertures 14x1.2x1.25  - 
porta 2.9x2.2= 134,75 – 27,38 = 107,37 m2; 79,68% 
Esquema: 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu:      Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA Bloc C 
Edifici:  Tipus C 2 blocs. (c/ Alcaria 26,28,30), Les plantes tipus els habitatges són simètrics respecte l’eix longitudinal 
i respecte el replà. En planta baixa no és simètric respecta replà, per poder donar pas a l’entrada a l’edifici. No està 
indicades les superfícies útils i construïdes per habitatge, està indicat tot el bloc.
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 2blocs x 4 plantes x 4hab/ pl.=32hab 
Hab. Per planta: 4 habitatges per replà, 2hab cada 
semi replà. Replans a dues alçades, escala a dues  

alçades. 
Ús planta baixa: habitatge / garatge a sota el pati 
d’illa.

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de 30cm a la façana exterior i 
mur de 15cm interiors i patis interiors. Pilastres per 
suportar perfils estintolament.  
Estru. vertical pisos: mur de 30cm a la façana exterior 
i mur de 15cm interiors i patis interiors. 
Tipus forjat tipus: biguetes armades i revoltó o 
ceràmica armada (memòria), 25cm de cantell (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta dues aigües i lluernari 
(pl), fibrociment (mem). Es veuen les biguetes a la 
secció de dues aigües. 

Tipus escala: es desconeix 
% buit respecte planta: (descomptant patis, escales,..) 
255,94m2 – 3,79m2 escales -9m2 x2 patis  = 234,15; 
91,4% IDEM BLOC D 
 
Hi ha junta de dilatació: hi ha junta de dilatació entre 
els 2 primers blocs i el segon. Cada bloc de 11.25m de 
llarg.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.  

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat.  

 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 
450kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: en general 
Perpendiculars a façana: el de mitgera. 
Llum mínima: 3.1m extrem, nucli 1.9m 
Llum màxima: 4.25m. 
Balcó volat vol màx.: no existeix balcó volat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal( bloc central (1/100): 
22.4x(12.1+12.6)/2 -  obertures 8x1x2.2 -  8x1.8x1.7 – 
15x 1.2x1.6  – 7x0.7x2.2 – porta 1.1x3 = 276,64 – 
84,96 =191,68 m2,  69,28% ple portant i tancament 
Façana posterior ( bloc central (1/100): 22,4x9.5-
obertures 6x1x2.2 – 12x1.2x1.6 – 6x1.8x1.8 – 
6x0.7x2.7 = 212,8 – 67,02 =145,78 m2,  68,5% ple 
portant i tancament 
 
Esquema: 

 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA Bloc C’ 
Edifici:  Tipus C’ 1 bloc. (c/ Alcaria 26,28,30), Les plantes tipus els habitatges són simètrics respecte l’eix longitudinal 
i respecte el replà. En planta baixa no és simètric respecta replà, per poder donar pas a l’entrada a l’edifici. No està 
indicades les superfícies útils i construïdes per habitatge, està indicat tot el bloc.
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 1blocs x 4 plantes x 4hab/ pl. – 1 
local a PB =15hab 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà, 2hab cada 
semi replà. Replans a dues alçades, escala a dues 
alçades. 
Ús planta baixa: habitatge / 1 local / garatge a sota el 
pati d’illa.

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de 30cm a la façana exterior i 
mur de 15cm interiors i patis interiors. Pilastres per 
suportar perfils estintolament.  
Estru. vertical pisos: mur de 30cm a la façana exterior 
i mur de 15cm interiors i patis interiors. 
Tipus forjat tipus: biguetes armades i revoltó o 
ceràmica armada (memòria), 25cm de cantell (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta dues aigües i lluernari 
(pl), fibrociment (mem). Es veuen les biguetes a la 
secció de dues aigües. 

Tipus escala: es desconeix 
% buit respecte planta: (descomptant patis, escales,..) 
255,94m2 – 3,79m2 escales -9m2 x2 patis  = 234,15; 
91,4% IDEM BLOC D 
 
Hi ha junta de dilatació: hi ha junta de dilatació entre 
els 2 primers blocs i el segon. Cada bloc de 11.25m de 
llarg.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.  

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat.  

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 
450kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: en general 
Perpendiculars a façana: el de mitgera. 
Llum mínima: 3.1m extrem, nucli 1.9m 
Llum màxima: 4.25m. 
Balcó volat vol màx.: 0.95m darrera 4.5m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100): 23,3x(12,1+12,6)/2 -  
obertures 4x1x2.2 -  4x1.8x1.7 – 11x 1.2x1.6  – 
7x0.7x2.2 – safareig gelosia 3x2.9x2.7 – 2.9x1.7 – 
balcó 3x 2x2.7 – 2x1.7– porta 1.1x3 = 287,75 – 104,26 
=183,49m2,  63,77% ple portant i tancament. 
Façana posterior (1/100): 23,3x (9,3 +9)-obertures 
3x1x2.2 – 9x1.2x1.6 – 3x1.8x1.7 – 6x0.7x2.7 – safareig 
gelosia 3x2.9x2.7 – balcó 3x2x2.7= 213,19 – 84,09 
=129,1 m2,  60,56% ple portant i tancament. 
Façana tester. 10.95x12.25 – obertures 14x1.2x1.25 =  
134.13m2 – 21,00 =113,13; 84,34% portant  

Esquema: 
 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA Bloc D 
Edifici:  Tipus D 2 blocs. (c/ Valencia 19,21,23), Les plantes tipus els habitatges són simètrics respecte l’eix 
longitudinal i respecte el replà. En planta baixa no és simètric respecta replà, els patis són diferents. No està 
indicades les superfícies útils i construïdes per habitatge, està indicat tot el bloc.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 2blocs x 5 plantes x 4hab/ pl.=40hab 
Hab. Per planta: 4 habitatges per replà, 2hab cada 
semi replà. Replans a dues alçades, escala a dues  

alçades. 
Ús planta baixa: habitatge / garatge a sota el pati 
d’illa.

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de 30cm a la façana exterior i 
mur de 15cm interiors i patis interiors. Dos pilars 
circulars ø35 formigó indicant armat, en locals  
Estru. vertical pisos: mur de 30cm a la façana exterior 
i mur de 15cm interiors i patis interiors. 
Tipus forjat tipus: biguetes armades i revoltó o 
ceràmica armada (memòria), 25cm de cantell (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta dues aigues (pl), 
fibrociment (mem). Es veuen les biguetes a la secció 
de dues aigües. 

Tipus escala: es desconeix 
% buit respecte planta: (descomptant patis, escales,..) 
255,94m2 – 3,79m2 escales -9m2 x2 patis  = 234,15; 
91,4%  
 
Hi ha junta de dilatació: hi ha junta de dilatació entre 
els 2 primers blocs i el segon. Cada bloc de 11.25m de 
llarg.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.  

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat.  

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 450kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: en general 
Perpendiculars a façana: el de mitgera. 
Llum mínima: 3.1m extrem, nucli 1.9m 
Llum màxima: 4.25m. 
Balcó volat vol màx.: no existeix balcó volat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal ( bloc central (1/100): 
22.4x(15.2+15.6)/2-  
obertures 10x1x2.2 -  10x1.8x1.7 – 19x 1.2x1.7  – 
10x0.7x2.2  - porta  1.1 x3 = 344,96 – 110,06 = 234,9 
m2,  68,09% ple portant i tancament. 
Façana posterior ( bloc central (1/100): 22,4x12,5-
obertures 8x1.1x2.3 -  8x1.8x1.7 – 8x 1.2x1.8  – 
8x0.7x2.2  = 280 – 74.32 =205,68 m2,  73,45% ple 
portant i tancament. 
La planta baixa és mitgera amb el garatge, mur 
completament sec. 
 
 

Esquema: 

 
Tipus 

 
PB 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA Bloc D’ 
Edifici:  Tipus D’ 1 bloc. (c/ Valencia 19,21,23), Les plantes tipus els habitatges són simètrics respecte l’eix 
longitudinal i respecte el replà. En planta baixa no és simètric respecta replà, els patis són diferents. No està 
indicades les superfícies útils i construïdes per habitatge, està indicat tot el bloc.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 1 bloc x 5 plantes x 4hab/ pl.- local i 
entrada garatge =14hab 
Hab. Per planta: 4 habitatges per replà, 2hab cada 

semi replà. Replans a dues alçades, escala a dues 
alçades. 
Ús planta baixa: habitatge / local / garatge a sota el 
pati d’illa.

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de 30cm a la façana exterior i 
mur de 15cm interiors i patis interiors. Dos pilars 
circulars ø35 formigó indicant armat, en locals  
Estru. vertical pisos: mur de 30cm a la façana exterior 
i mur de 15cm interiors i patis interiors. 
Tipus forjat tipus: biguetes armades i revoltó o 
ceràmica armada (memòria), 25cm de cantell (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta dues aigues (pl), 
fibrociment (mem). Es veuen les biguetes a la secció 
de dues aigües. 

Tipus escala: es desconeix 
% buit respecte planta: (descomptant patis, escales,..) 
255,94m2 – 3,79m2 escales -9m2 x2 patis  = 234,15; 
91,4%  
 
Hi ha junta de dilatació: hi ha junta de dilatació entre 
els 2 primers blocs i el segon. Cada bloc de 11.25m de 
llarg.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.  

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat.  

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 450kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: en general 
Perpendiculars a façana: el de mitgera. 
Llum mínima: 3.1m extrem, nucli 1.9m 
Llum màxima: 4.25m. 
Balcó volat vol màx.: no existeix balcó volat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100):  17,2x(15,5+15,7)/2-  
obertures 5x1x2.7 -  5x1.8x1.7 – 10x 1.2x1.7  – 
5x0.7x2.2 – safareig gelosia 4x1.9x2.7 – balcó  
4x1.8x2.7 - porta  1.1 x3 = 268,32 – 110,16 = 168,16 
m2,  62,67% ple portant i tancament. 
Façana posterior (1/100): 23,1x (12,3+12) -obertures 
16x1.2x1.6 -  4x1.8x1.7 – 4x 1.0x2.7  – 8x0.7x2.7  = 
280,66 – 68,88 =211,78 m2,  75,46% ple portant i 
tancament. La planta baixa és mitgera amb el garatge, 
mur completament sec. 
Façana tester (xamfrà). 13.4x 15.15 – obertures 
4x1.2x1.25 – 4x2.4x1.2 – 4x1x1 =  203.01m2 – 21.52 
=181,49; 89,40%. Portant. 

 
Esquema: 

Tipus

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA Bloc E 
Edifici:  Tipus E 2 blocs. (c/ Valencia 20,22,24), Les plantes tipus els habitatges NO són simètrics respecte l’eix 
longitudinal i respecte el replà ho són a la planta pis i no a la baixa.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 2blocs x 5 plantes x 4hab/ pl.=40hab 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà, 2hab cada 
semi replà. Replans a dues alçades, escala a dues 
alçades. 
Ús planta baixa: habitatge 

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de 30cm a la façana exterior i 
mur de 15cm interiors i patis interiors.  
Estru. vertical pisos: mur de 30cm a la façana exterior 
i mur de 15cm interiors i patis interiors. 
Tipus forjat tipus: biguetes armades i revoltó o 
ceràmica armada (memòria), 25cm de cantell (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta dues aigües i claraboia 
(pl), fibrociment (mem) Sobre forjat estructural 
horitzontal (sec). Es veuen les biguetes a la secció de 
dues aigües. 

Tipus escala: es desconeix 
% buit respecte planta:  
244,29m2 – 3,79m2 escales -9m2 x2 patis  = 222,5; 
91,08% S’assembla molt però diferent amplada... 
 
Hi ha junta de dilatació: hi ha junta de dilatació entre 
els 2 primers blocs i el segon. Cada bloc de 11.9m de 
llarg.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.  

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat.  

 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 450kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: en general 
Perpendiculars a façana: el de mitgera. 
Llum mínima: 2.7m extrem, nucli 1.9m 
Llum màxima: 4.4m. 
Balcó volat vol màx.: no existeix balcó volat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal ( bloc central (1/100): 
23.8x(15.2+15.7)/2 -  obertures 10x1x2.2 -  10x1.8x1.7 
– 19x 1.2x1.6  – 10x0.7x2.2 – porta 1.1x3 = 367,71 – 
107,78 =259,93 m2,  70,68% ple portant. 
Façana posterior ( bloc central (1/100): 23,8x 
(15,7+15,2)/2 -obertures 10x1x2.2 – 10x1.2x1.6 – 
10x1.8x1.8 – 10x0.7x2.7 = 367,71 – 92,5 =275,21 m2,  
74,84% ple portant i tancament. 
No hi ha tester: mitgera 100% opac.  
Esquema: 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA Bloc E’ 
Edifici:  Tipus E’ 1 bloc. (c/ Valencia 20,22,24), Les plantes tipus els habitatges NO són simètrics respecte l’eix 
longitudinal i respecte el replà ho són a la planta pis i no a la baixa.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 1 bloc x 5 plantes x 4hab/ pl.- locals 
a PB =14hab 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà, 2hab cada 
semi replà. Replans a dues alçades, escala a dues 
alçades. 
Ús planta baixa: habitatge / 2 local 

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de 30cm a la façana exterior i 
mur de 15cm interiors i patis interiors. Pilars de 
diàmetre 35 de formigó armat per suportar estructura 
metàl.lica d’estintolament. 
Estru. vertical pisos: mur de 30cm a la façana exterior 
i mur de 15cm interiors i patis interiors. 
Tipus forjat tipus: biguetes armades i revoltó o 
ceràmica armada (memòria), 25cm de cantell (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta dues aigües i claraboia 
(pl), fibrociment (mem) Sobre forjat estructural 

horitzontal (sec). Es veuen les biguetes a la secció de 
dues aigües. 
Tipus escala: es desconeix 
% buit respecte planta: (descomptant patis, escales,..) 
244,29m2 – 3,79m2 escales -9m2 x2 patis  = 222,5; 
91,08% S’assembla molt però diferent amplada... 
 
Hi ha junta de dilatació: hi ha junta de dilatació entre 
els 2 primers blocs i el segon. Cada bloc de 11.9m de 
llarg.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.  

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat.  

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 
450kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: en general 
Perpendiculars a façana: el de mitgera. 
Llum mínima: 2.7m extrem, nucli 1.9m 
Llum màxima: 4.4m. 
Balcó volat vol màx.: 1m, darrera 3m.. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100): 18,6 x(15,2+15,7)/2 -  
obertures 5x1x2.2 -  5x1.8x1.7 – 10x 1.2x1.6  – 
5x0.7x2.2 – safareig gelosia 4x1.6x2.7 – balcó 
4x2x2.7– porta 1.1x3 = 287,37 – 95,38 =191,99 m2,  
66,81% ple portant. 
Façana posterior (1/100): (12,4 x (15,7+15,0)/2 + 
13,3x12) -obertures 5x1x2.2 – 17x1.2x1.6 – 5x1.8x1.7 
– 9x0.7x2.7 = 349,94 – 75,95 =273,99 m2,  78,30% ple 
portant i tancament. 
Façana tester (xamfrà). 12,6x 15,2 – obertures 
4x1.2x1.25 – 4x2.4x1.2 – 4x1x1 – porta 1.2x2.4 – 4x2.4 
=  191,52m2 – 34=157,52; 82,25%. Portant. 

 
Esquema: 
 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA Bloc F 
Edifici:  Tipus F 2 blocs. (c/ Ordesa 21,23,25), Cada habitatge té un superfície diferent perquè no són simètrics a 
partir del replà. No està indicades les superfícies útils i construïdes per habitatge, està indicat tot el bloc.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 2blocs x 5 plantes x 4hab/ pl.=40hab 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà, 2hab cada 
semi replà. Replans a dues alçades, escala a dues 
alçades. 
Ús planta baixa: habitatge

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de 30cm a la façana exterior i 
mur de 15cm interiors i patis interiors. 
Estru. vertical pisos: mur de 30cm a la façana exterior 
i mur de 15cm interiors i patis interiors. 
Tipus forjat tipus: biguetes armades i revoltó o 
ceràmica armada (memòria), 25cm de cantell (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta plana(pl), fibrociment 
(mem) 

Tipus escala: es desconeix 
% buit respecte planta:  
242,29m2 – 3,79m2 escales -9m2 x2 patis  = 220,5; 91%  
 
Hi ha junta de dilatació: hi ha junta de dilatació entre 
els 2 primers blocs i el segon. Cada bloc de 11.9m de 
llarg.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.  

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat.  

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 450kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3.35m extrem, nucli 1.9m 
Llum màxima: 4.3m. 
Balcó volat vol màx.: no existeix balcó volat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal ( bloc central (1/100):  
23.5x(15.1+15.7)/2-obertures 10x1x2.2 -  10x1.8x1.7 – 
19x 1.2x1.7  – 10x0.7x2.2  - porta  1.1 x3 = 361,9 – 
110,06 = 251,84 m2,  69,58% ple portant. 
Façana posterior ( bloc central (1/100): 
23.5x(15.2+15.8)/2-obertures 10x1.1x2.3 -  10x1.8x1.7 
– 10x 1.2x1.7  – 10x0.5x2.2 = 364,25 – 87,3 =276,95 
m2,  76,03% ple portant i tancament. 
 
 

 
Esquema: 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 

 
 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA Bloc F’ 
Edifici:  Tipus F’ 1 bloc. (c/ Ordesa 21,23,25), Cada habitatge té un superfície diferent perquè no són simètrics a 
partir del replà. No està indicades les superfícies útils i construïdes per habitatge, està indicat tot el bloc.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 1 bloc x 5 plantes x 4hab/ pl.- local 
=19hab 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà, 2hab cada 
semi replà. Replans a dues alçades, escala a dues 
alçades. 
Ús planta baixa: habitatge / local

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de 30cm a la façana exterior i 
mur de 15cm interiors i patis interiors. 
Estru. vertical pisos: mur de 30cm a la façana exterior 
i mur de 15cm interiors i patis interiors. 
Tipus forjat tipus: biguetes armades i revoltó o 
ceràmica armada (memòria), 25cm de cantell (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta plana(pl), fibrociment 
(mem) 

Tipus escala: es desconeix 
% buit respecte planta: (descomptant patis, escales,..) 
242,29m2 – 3,79m2 escales -9m2 x2 patis  = 220,5; 91%  
 
Hi ha junta de dilatació: hi ha junta de dilatació entre 
els 2 primers blocs i el segon. Cada bloc de 11.9m de 
llarg.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.  

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat.  

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 450kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3.35m extrem, nucli 1.9m 
Llum màxima: 4.3m. 
Balcó volat vol màx.: 0,95m darrera 2,6m 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100): 24,5x(15,0+15,5)/2-
obertures 5x1x2.2 -  5x1.8x1.7 – 14x 1.2x1.7  – 
10x0.7x2.2  - safareig gelosia 4x2.9x2.7 – 1.9x1.7 – 
balcó 4x2x2.7 – 2x1.7- porta  1.1 x3 = 373,62 – 133,11 
= 240,51m2,  64,37% ple portant i tancament. 
Façana posterior (1/100) : ( 12,4 x (15,0+15,4)/2 + 
13x12,2) -obertures 9x1.1x2.3 -  9x1.8x1.7 – 9x 1.2x1.7  
– 5x0.5x2.2 – safareig gelosia 4x2x2.7 = 347,08 – 95,77 
=251,31 m2,  72,41% ple portant i tancament.  
 
Esquema: 

 
Tipus 

 
PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria A:  
“… Las viviendas son de tres dormitorios excepto tres viviendas de dos dormitorios situadas en la planta baja. 
 
Los materiales y sistemas constructivos serán lo usuales y conceptuados como buenos en esta región 

Cimientos de hormigón 
Muros de ladrillo. 
Forado de techo con viguetas de hormigón armado y bovedillas o forjado de cerámica armada, acabados de 

fachada con ladrillo visto y parte en revoque impermeabilizado. 
Escaleras con granito artificial. 
Desagües con tubería de fibrocemento. 
Cubierta con forjado de techo normal, tabicones de tochana y piezas de fibrocemento ondulado. 
Distribución interior con tabiques de ladrillo hueco. 
Carpintería con madera de pino y herrajes corrientes. 
Instalación eléctrica con un punto de luz en cada habitación… 

… 
Los materiales a utilizar en obra serán los siguientes. 
Cemento ….177Tm 
Cales………….29Tm 
Yesos…………42Tm 
Grava –Arena….640m3 
Ladrillos ………870m3 
Madera ………..41m3 
Hierro estructural …….17m3 
Hierro otros elementos..2m3 
Conductores eléctricos …58kgs 
El presupuesto de ejecución… 
 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (ídem F) 
Para el cálculo de los elementos resistentes de este proyecto y de su cimentación, se han adoptado las acciones y 
reacciones que a continuación se detallan y que se adaptan a lo prescrito en la norma MV-101 1962, aprobada por 
Decreto del Ministerio de la Vivienda en 17 de enero de 1963. 
Acciones gravitatorias. Las concargas, tanto las debidas al peso propio como a la carga permanente, se ha calculado 
acuerdo con los valores que figuran en las tablas 2,1-2,2-2,3-2,y 2.5 mientras que las sobrecargas de uso y nieve lo 
han sido de acuerdo con las tablas 3.1 -3.2 y 4.1 
Todo ello conduce a los siguientes resultados. 
Forjado de pisos: 
Vigueta y bovoedilla de hormigón  150kg/m2 
Pavimento        50Kg/m2 
Tabiquería     100kg/m2 
Sobrecarga de uso    200kg/m2 
 Carga total    500kg/m2 
 
Forjado de cubiertas: 
Viguetas y bovedillas de hormigón  150kg/m2 
Tabiquería     100kg/m2 
Fibrocemento       25kg/m2   
Sobrecarga de uso    100kg/m2 
“ de nieve      40kg/m2 
“ de viento      40kg/m2 
 Carga total    455kg/m2 
 
Acción del viento. Teniendo en cuenta la estructura del edificio y su situación,  se han tenido en cuenta las acciones 
del viento sobre el forjado estructural, de acuerdo con lo que se dispone en el capítulo  5 de la norma. 
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Acciones térmicas y reológicas. De acuerdo con la norma en su capítulo 6º, se subdivide el bloque en dos edificios 
independientes des del punto de vista estructural con lo cual no se sobrepasan las dimensiones toleradas. 
Acciones sísmicas. Estando el edificio emplazado en una zona de grado sísmico siete, debe tenerse en cuenta la 
acción sísmica con un coeficiente 0.04 por lo cual la aceleración horizontal resulta ser el 4% de la aceleración 
gravitatoria. 
Presiones en el terreno de cimentación. Por las características aparentes del terreno, se ha previsto un coeficiente 
de trabajo máximo inferior a 2kg/cm2, pero el dimensionado definitivo de los cimiento ser revisará a la vista de las 
características reales del terreno, al proceder a la apertura de las zanjas.” 
 
 
Altres: 
Els documents escrits són molt iguals al bloc F, només canvia el numero d’habitatges,... 
Aquest no manté simetries en les tipologies,... Sembla simètric però no ho és. 
La tipologia A i B són la mateixa amb una simetria per l’eix horitzontal, canviant la planta baixa i l’accés. 
La tipologia A i B tenen una amplada de 11m en total un dels edificis té una planta més, en canvi la tipologia C una 
amplada total de 11,3m. 
Totes les tipologies s’assemblen molt però tenen diferents dimensions pel què fa la dimensió total de cada bloc 
d’una escala. 
La tipologia E no manté les simetries, a primera vista sembla simètric però no ho és. 
En l’expedient de la tipologia F, hi ha tot un expedient d’urbanització posterior a la resta de plànols del 1966. 
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Codi Biblio: 78_133B1//1966/1785/D04 13173   Any projecte:  març 1965 Any const.: 20 agost 1966 
Nom del projecte:  Polígono de viviendas subvencionadas en el Barrio “Can Puigjaner” (lote 5 de 50 viviendas) 
Adreça:  c/ Anibal 11-15     Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s:  Arquitecte 14, Arquitecte 15 i  Arquitectes 16 
Arquitecte tècnic: Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora:         
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

B1: c/ Anibal 11-15, 2 blocs formant una L amb bloc llarg 3 escales més bloc curt de 2 escales. PB+4. 
Superfície útil de 48,9m2  i 53,50m2

, superfície construïda de 59,90m2  i 65,20m2  50hab. 
 
Codi Biblio: 78_133B2//1966/1786/D04 13174   Any projecte:  abril 1965 Any const.: 21 febrer 1968 
Nom del projecte:  Polígono de viviendas subvencionadas en el Barrio “Can Puigjaner” (lote 6 de 50 viviendas) 
Adreça:  c/ Don Rodrigo 30-34, c/ Anibal 7-9  Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s:  Arquitecte 14, Arquitecte 15 i  Arquitectes 16 
Arquitecte tècnic: Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora:         
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

B2: c/ Anibal 7-9 i c/ Don Rodrigo 30-34, 2 blocs formant una L amb bloc llarg 3 escales més bloc curt de 2 
escales. PB+4. Superfície útil de 48,9m2  i 53,50m2

, superfície construïda de 59,90m2  i 65,20m2  50hab.  
 
Total habitatges a analitzar:  total 4 bloc, 10 escales 100 habitatges. 
 
Documentació facilitada: 
 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria.  

X Amidaments 
X Pressupost 

 Informes 
X Altres. Plec de condicions general. 
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B1ll: c/ Anibal 11-15, 1 bloc llarg 3 escales. PB+4 .Superfície útil de 48,9m2  i 53,50m2

, superfície construïda de 
59,90m2  i 65,20m2  30hab.
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 1 blx3escx5pl.x 2hab/pl = 30hab. 

Hab. Per planta:2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge .

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes mur de 30cm. Murs 
interiors i mitgeres de 15cm. Separació habitatges de 
10cm. Fàbrica de gero (mem). 
Estru. vertical plantes : Façanes de 30cm, 15cm mur 
exterior, 15cm càmera i envà de 5cm. Mitgera i murs 
interiors de 15cm. Separació habitatges no portant de 
10cm. Fàbrica de gero (mem). 
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmica armada on 
es recolza el paviment hidràulic (mem). 

Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.5m,  sostre de 
20cm amb paviment (sec.). PB elevada 20- 85cm del 
terreny. 
Tipus forjat coberta: Plana (pl). Amb formigó cel.lular. 
(mem.) 
Tipus escala: no explícit.  
% buit respecte planta: 364,66m2 – escales 3x 5,22 
m2= 349m2; 95,70%. 
Hi ha junta de dilatació. Hi ha una junta retranquejada 
entre el bloc de dos escales i el de tres escales,  
Lmàx=44,25m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 

 No identificat.
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 150kg/m2 ús,  paviment 80kg/m2 , 
envà ¼ 60kg/m2  o tabicón 100kg/m2 (mem). 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,75 extrem. 
Llum màxima: 4,0m, extem.  
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala): 14 x (15,3+15,6) -  
obertures 10x1.6x0.8 - 10x1.5x1.25 – escala  zona 
calada de 1,7x11,5 –  porta 1.8x2.1 = 216,3 – 35,33- 
gelosia= 181m2,  83,68% ple, portant. 
Façana posterior (1 escala del mig): 13,9 x (15,7+16) -  
obertures 10x1.6x0.9 - 10x0.8x2 – safareig 10x0.8x2 – 
gelosia 5x2x2 = 220,3 – 66,4 = 153,9m2,  69,86% ple, 
portant. 
Façana tester: 4 x 14,9 + zona mitgera -  obertures 
5x1.6x0.8 = 59,6+ mitgera – 6,4 = 53,2m2,  89,26% ple, 
tancament. 
 

  
PB   Tipus   
      

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: Hi ha una esquerda entre l’edifici i l’entrada de l’edifici per assentament o diferència de 
càrregues. 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV101-1962 
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B2ll: c/ Don Rodrigo 30-34, 1 bloc llarg 3 escales. PB+4 .Superfície útil de 48,9m2  i 53,50m2
, superfície construïda de 

59,90m2  i 65,20m2  30hab.
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 1 blx3escx5pl.x 2hab/pl = 30hab. 

Hab. Per planta:2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge .

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes mur de 30cm. Murs 
interiors i mitgeres de 15cm. Separació habitatges de 
10cm. Fàbrica de gero (mem). 
Estru. vertical plantes : Façanes de 30cm, 15cm mur 
exterior, 15cm càmera i envà de 5cm. Mitgera i murs 
interiors de 15cm. Separació habitatges no portant de 
10cm. Fàbrica de gero (mem). 
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmica armada on 
es recolza el paviment hidràulic (mem). 

Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.5m,  sostre de 
20cm amb paviment (sec.). PB elevada 20- 85cm del 
terreny. 
Tipus forjat coberta: Plana, terrat a la catalana (pl). 
Amb formigó cel.lular. (mem.) 
Tipus escala: no explícit.  
% buit respecte planta: 366,14m2 – escales 3x 5,22 
m2= 350,48m2; 95,72%. 
Hi ha junta de dilatació. Hi ha una junta retranquejada 
entre el bloc de dos escales i el de tres escales,  
Lmàx=44,32m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 150kg/m2 ús,  paviment 80kg/m2 , 
envà ¼ 60kg/m2  o tabicón 100kg/m2 (mem). 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,75 extrem. 
Llum màxima: 4,0m, extem.  
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: 44,3 x 15,5 -  obertures 30x1.6x0.8 - 
30x1.5x1.25 – escala  zona calada de 3x1.7x11.5 –  
porta 3x1.8x2.1 = 686,65 – 105,99- gelosia= 580,66m2,  
84,56% ple, portant, un tram tancament. 
Façana posterior: 39,7 x 15,4 -  obertures 20x1.6x0.8 - 
30x0.8x2 – safareig 30x0.8x2 – gelosia 15x2x2 = 
611,38 – 181,6 = 429,78m2,  70,29% ple, portant. 

Façana tester: 8,5 x 15,1 + zona mitgera -  obertures 
5x0.8x2= 128,35+ mitgera – 8 = 120,35m2,  93,76% 
ple, portant. 

 
Tipus 

 
PB      
     

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV101 -1962 
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B1c: c/ Anibal 11-15, bloc curt de 2 escales. PB+4. Superfície útil de 48,9m2  i 53,50m2
, superfície construïda de 

59,90m2  i 65,20m2  20hab. 
B2c: c/ Anibal 7-9, bloc curt de 2 escales. PB+4. Superfície útil de 48,9m2  i 53,50m2

, superfície construïda de 59,90m2  
i 65,20m2  20hab.
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 1 blx2escx5pl.x 2hab/pl = 20hab. 

Hab. Per planta:2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge .

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes mur de 30cm. Murs 
interiors i mitgeres de 15cm. Separació habitatges de 
10cm. Fàbrica de gero (mem). 
Estru. vertical plantes : Façanes de 30cm, 15cm mur 
exterior, 15cm càmera i envà de 5cm. Mitgera i murs 
interiors de 15cm. Separació habitatges no portant de 
10cm. Fàbrica de gero (mem). 
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmica armada on 
es recolza el paviment hidràulic (mem). 

Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.5m,  sostre de 
20cm amb paviment (sec.). PB elevada 20- 85cm del 
terreny. 
Tipus forjat coberta: Plana (pl). Amb formigó cel.lular. 
(mem.) 
Tipus escala: no explícit.  
% buit respecte planta: 250,65m2 – escales 2x 5,22m2= 
240,21m2; 95,83%. 
Hi ha junta de dilatació. Hi ha una junta retranquejada 
entre el bloc de dos escales i el de tres escales,  
Lmàx=32m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 150kg/m2 ús,  paviment 80kg/m2 , 
envà ¼ 60kg/m2  o tabicón 100kg/m2 (mem). 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,75 extrem. 
Llum màxima: 4,0m, extrem.  
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal : 27,5 x 15,25 -  obertures 15x1.6x0.8 
- 20x1.5x1.25 – escala  zona calada de 2x 1.7x11.5 –  
porta 2x1.8x2.1 = 419,37 – 103,36- gelosia= 316,01m2,  
75,35% ple, portant. 
Façana posterior : 27,5x 15,8-  obertures 10x1.6x0.9 - 
30x0.8x2 – safareig 20x0.8x2 – gelosia 10x2x2 = 434,5 
– 134,4 = 300,1m2,  69,07% ple, portant. 

Façana tester: 4 x 15,9 + zona mitgera -  obertures 
5x0.8x1.7 = 63,6+ mitgera – 6,8 = 56,8m2,  89,31% ple, 
portant. 

 
Tipus 

 
PB 
         

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: 
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Memòria del B1  
“Memoria  
Es objeto del presente proyecto la construcción de 50 viviendas subvencionadas en el denominado barrio de Can 
Puigjaner en Sabadell. 
Estas viviendas forman un bloque en L comprendido en la manzana III de dicho barrio, que esta limitada por las 
calles Don Rodrigo, calle Anibal y Ronda de Don Recadero. 
Consta de 5 plantas de pisos, estando el primer forjado des de 20 cm a 1,5m sobre la rasante del terreno. No existe 
planta baja, salvándose el desnivel entre el primer forjado y la rasante de la acera mediante los peldaños necesarios. 
Este bloque tiene 5 escaleras de entrada de vecinos a cada una de ellas le corresponde 10 viviendas o sea en cada 
rellano hay dos viviendas. 
Constan las viviendas de las siguientes piezas: 
Comedor-Estar, 1 formitorio de dos camas,… 
El sistema de construcción a emplear será el siguiente: Hormigón ciclópeo en cimientos. Recrecido de cimientos de 
hormigón visto hasta el nivel del primer forjado. Forjado de pisos de viguetas de cerámica armada tipo “Sancas” 
sobre el que se asentará el pavimento que será a base de mosaico hidráulico Paredes de carga de cerramiento de 
“gero”. Tabiquería normal. Aparatos sanitarios den número y calidad que se indica en los planos. Lavaderos para 
cada vivienda. Los huecos de fachada… 
La cubierta estará formada por hormigón celular en formación de pendientes, impermeabilizante asfaltex y un 
grueso de rasilla. 
Las paredes exteriores a calles, serán de ladrillo “gero” visto, y las exteriores a patio se revocarán con mortero de cal 
y cemento, pintándose con productos resistentes a los agentes atmosféricos. Los antepechos al exterior irán 
revestidos de “Stuc-metal”. 
El lavadero estará protegido de las vistas… 
… 
La instalación eléctrica a base de tubo Bergman empotrado. 
Las aguas pluviales y residuales se conducirán mediante bajantes de fibrocemento hasta el albañal.  
La pintura será al temple… 
… 
Las obras serán realizadas ajustándose al presente proyecto y atendiendo las indicaciones del Arquitecto Director y 
Aparejador de las obras, y a los pliegos de condiciones de la edificación que además de los aprobados por N.O. del 13 
de marzo de 1903 y N.D. de 4 de septiembre de 1908 han de seguirse en las obras. 
El presupuesto de las obras… 
 
Acciones adoptadas en el calculo 
Acciones gravitatorias 
    Cargas permanentes adoptadas 
Materiales   Baldosa hidráulica  2.100 kg/m3 
    Hormigón ordinario  2.200     “ 

Ladrillo macizo   1.800     “ 
Ladrillo hueco   1.400     “ 

    … 
Fábricas   Mampostería   2.400 kg/m3 
    Ladrillo macizo   1.800     “ 
    Ladrillo hueco   1.200        “ 
    Hormigón   2.400     “ 
Elementos Constructivos 
    Tabique ¼         60 kg/m2 
    Tabicón       100     “ 
    Pavimento hidráulico       80     “ 
    Teja         50     “ 
    Losa aligerada cerámica    180     “ 
Sobrecargas   Azotea accesible      150 kg/m2 
    Viviendas       200     “ 
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    Nieve          40     “ 
Acción del viento 
Edificio de hasta 10mts altura     50  Kg/m2 
De 11mts  a 30 mts altura     75     “ 
Coeficiente eólico      1,2    “ 
 
Acción térmica 
Nula en longitudes inferiores a 40 metros. 
Acción geológica 
Inapreciable 
Acción sísmica 
Grado aplicado VII escala Mecallí 
Coeficiente sísmico  0,03 
Acciones del terreno en cimentación 
Presión admisible a 2 metros 
Roca    20 kg/cm2 
Arenoso gruesos     4   “ 
Arcillosos semiduros     2   “ 
Arcillosos blandos     1   “ 
Arcillosos fluidos     0,5“ 
Asientos máximos    50  m/m” 
 
 
Altres:  
Les plantes estan a escala 1/100 i s’ha hagut d’agafar informació per la documentació gràfica amb escalímetre. Hi ha 
detalls de planta i secció a escala 1/20 on s’indica com és la càmera d’aire dels murs,... 
El títol general dels plànols és Grupo de 1272 viviendas subvencionades y 60 locales comerciales en el Barrio de Can 
Puigjaner Promotor: VISASA. 
La part de la memòria que fa referència al procés constructiu és igual que la resta de memòries del mateix barri, 
aquesta és molt més llegible i per tant algunes paraules difícils d’interpretar a les altres memòries aquí queden més 
clares. La memòria del B2 està redactada una mica diferent, excepte la part tècnica del sistema constructiu que és 
idèntic. 
La façana posterior del bloc B (portant) és igual que la façana del bloc L i M que fan de tancament. 
Tan la façana principal com la posterior dels blocs B1 (curt i llarg) són pràcticament iguals. Només s’adapta al moment 
de girar el bloc en planta. 
Els testers a la zona de la junta de dilatació són portants girant la direcció del forjat. 
Els blocs curts són idèntics estructuralment, simètrics. Els blocs llargs són diferents, un té la última crugia girada 
respecte la resta del bloc, en canvi l’altre (B1LL) no canvia. 

   
Esquerda entre el l’entrada i l’edifici. 
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Codi Biblio: 57_144//1965/1055/ D04 13094 Any projecte: abril 1965       Any const.: 23 novembre 1965 
Nom del projecte:  Proyecto de 183 viviendas subvencionadas y 5 locales comerciales en calle Albeniz y Ctra de 
Tarrasa. 
Adreça:  Ctra Terrassa 442-450, Albeniz 1-9, Sarasate 2-18-20-22 Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 6 
Arquitecte tècnic:     Promotor: Edificaciones Sabadell S.A. 
Constructora:  
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia Ia: 5 edificis amb 20 habitatges, total 100 hab, tipus habitatge A,B,C,D superfícies: des de ~42,48 m2 fins 
a ~55,44m2  de superfície útil. 
Tipologia Ib: 1 edifici amb 16 habitatges i un local. tipus habitatge A, superfícies: des de ~56,78 m2  de superfície 
útil. 
Tipologia II 1 edifici amb 24 habitatges, i dos locals, tipus habitatge E, F, G superfícies: des de ~47,04 m2  fins 
~65,45  de superfície útil. 
Tipologia III 1 edifici amb 8 habitatges i 2 locals. Tipus habitatge H, J superfícies: des de ~56,8m2  fins ~70,49 m2  
de superfície úti. 
Tipologia IV 1 edifici amb 15 habitatges. Tipus habitatge C, K, J, A, M, L superfícies: ~44,25m2  i ~56,82m2 de 
superfície útil. 
Tipologia V 1 edifici amb 20 habitatges. Tipus habitatge A, B, C, O,N , P superfícies: ~41,50 i ~56,78 m2  de 
superfície útil. 
 
 
Total habitatges:  total 183 habitatges 10blocs. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres.
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Tipologia Ia PB+4+àtic :  5 blocs de PB+4+ àtic 20 hab per bloc.  situat al carrer Albeniz i al carrer Sarasate. tipus 
habitatge A,B,C,D superfícies: des de ~42,48 m2 fins a ~55,44m2  de superfície útil. 
Tipus. PB+4+ àtic. situat al carrer Albeniz i al carrer Sarasate. 
Edifici: 5 blocs  PB+4+àtic, 20 habitatges per bloc.  Superfície útil des de ~42,48 m2 fins a ~55,44m2 . 

Núm. Plantes: PB+4 + àtic 
Núm. Habitatges:  5 ed. x 5pl. 4hab/ pl =100 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatges

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs exteriors façana de 30cm, 
amb alguna pilastra de 45cm, interiors de 15cm. 
Baixants NO embeguts a les façanes. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm, 
zona de voladís galeria de 20cm. Els murs de mitgera i 
interiors de 15cm. (pl) 
Tipus forjat tipus: forjats ceràmica armada, o biguetes 
i revoltons a doble parament pla. (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m. forjat amb paviment 
25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües. Teula àrab 
sobre envantes conillers. I terrassa de l’àtic.(pl) 
Tipus escala: volta catalana(mem). 
% buit respecte planta: 298,23m2 – instal·lacions 
2x1,04 m2 - escala  6,25m2 - pati 2x 9m2  = 217,9; 
91,17%. 
 
Hi ha junta de dilatació: S’indica la junta de dilatació 
amb Lmàx=34,80ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 Inexistent 
X No identificat. Indicat que existeix a la 
memòria.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
350kg/m2; vestíbul 400kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façanes de 30cm i interiors de 
15cm. a façana cantonera 
Perpendiculars a façana: A la façana principal de 
15cm. 
Llum mínima: 1,9m interior.  
Llum màxima: 4,5m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: galeria volada 70cm. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic):   17,4x(17,0+ 16,2) -  
obertures 19x1.1x1.3 – 10x1.7x1.3 –porta 1.8x2.4 = 
288,84– 53,59 =235,25m2,  81,45% ple tancament i 
portant 

Façana posterior: Façana posterior no definida. 
Tester: mitgera el 100% opac.        

  
PB           Tipus

 
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Tipologia Ib PB+4+àtic :  1 bloc de PB+4+ àtic 16 hab.  situat al carretera de Terrassa. tipus habitatge A superfícies: 
~56,78 m2  de superfície útil 
Tipus. PB+4+ àtic. situat Carretera de Terrassa. 
Edifici: 1 bloc  PB+4+àtic, 16 habitatges.  Superfície útil ~56,78 m2 .
Núm. Plantes: PB+4 + àtic 
Núm. Habitatges:   4pl. 4hab/ pl =16 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: locals

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs exteriors façana de 40cm, 
amb alguna pilastra de 40cma l’interior i pilars de 
formigó. Baixants NO embeguts a les façanes. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm, 
zona de voladís galeria de 20cm amb matxó paral.lel 
de 30cm a nivell de façana. Els murs de mitgera i 
interiors de 15cm. (pl) 
Tipus forjat tipus: forjats ceràmica armada, o biguetes 
i revoltons a doble parament plà. (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m. forjat amb paviment 25cm, 
planta baixa 3,4m lliures(sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües. Teula àrab 
sobre envantes conillers. I terrassa de l’àtic.(pl) 
Tipus escala: volta catalana(mem). 
% buit respecte planta: 298m2 – instal.lacions 2x1,04 -
escala  6,14m2  -  patis 2x 9 m2  = 271,78; 91,20%. 
 
Hi ha junta de dilatació: S’indica la junta de dilatació 
amb Lmàx=17,4ml. 
 

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 Inexistent 
X No identificat. Indicat que existeix a la 
memòria.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
350kg/m2; vestíbul 400kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façanes de 30cm i interiors de 
15cm. a façana cantonera 
Perpendiculars a façana: A la façana principal de 
15cm. 
Llum mínima: 1,9m interior.  
Llum màxima: 4,5m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: galeria volada 70cm. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (amb àtic E:1/100):   17,6x(19,8+ 
18,7) -  obertures 18x1.1x1.3 – 8x1.7x1.3 – àtic 10x2.1 
–porta 1.8x2.4 – locals 2.4x2.8 – 2.4 x 3.8 = 338,8– 
84,58 =254,22m2,  75,03% ple tancament i portant 

Façana posterior: Façana posterior no definida. 
Tester: mitgera el 100% opac.        

   
PB           Tipus

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Tipologia II PB+4+àtic :  1 bloc de PB+4+ àtic 24 hab.  situat al xamfrà carretera de Terrassa. tipus habitatge E, F, G 
superfícies: des de ~47,04 m2  fins ~65,45m2  de superfície útil. 
Tipus. PB+4+ àtic. situat al xamfrà carretera de Terrassa. 
Edifici: 1 bloc  PB+4+àtic, 24 habitatges.  Superfície útil des de ~47,04 m2  fins ~65,45m2 . 

Núm. Plantes: PB+4 + àtic 
Núm. Habitatges:  4pl. 6hab/ pl =24 hab. 

Hab. Per planta: 6 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: local comercial

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs exteriors façana de 40cm, 
amb pilars interiors de formigó, interiors de 15cm. 
Baixants NO embeguts a les façanes. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm, 
zona de voladís galeria de 20cm. Els murs de mitgera i 
interiors de 15cm. (pl) 
Tipus forjat tipus: forjats ceràmica armada, o biguetes 
i revoltons a doble parament pla. (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m. forjat amb paviment 25cm. 
al local 5,1m d’altura lliure (sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües. Teula àrab 
sobre envantes conillers. I terrassa de l’àtic.(pl) 
Tipus escala: volta catalana(mem). 
% buit respecte planta: 422,69m2 – instal·lacions 3x 
1m2  – pati 9m2  - escala  6,3m2 = 404,39; 95,67%. 
 
Hi ha junta de dilatació: S’indica la junta de dilatació 
amb Lmàx=40,9 ml. Amb forma de xamfrà els 5 últims 
metres de cada extrem.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 Inexistent 
X No identificat. Indicat que existeix a la 
memòria.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
350kg/m2; vestíbul 400kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façanes de 30cm i interiors de 
15cm. a façana cantonera 
Perpendiculars a façana: A la façana principal de 
15cm. 
Llum mínima: 1,9m interior.  
Llum màxima: 4,5m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: galeria volada 70cm. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic e:1/100):   41,1x(16,0+ 
18,8) -  obertures 32x1.1x1.3 – 16x1.7x1.3 –porta 
1.8x2.4 – locals 3.4x4.5 – 4x3.0x3.4 – 3x2.5x3 – 3.4x3 
= 715,14– 174,24 =540,9m2,  75,63% ple tancament i 
portant 

Façana posterior: Façana posterior no definida. 
Tester: mitgera el 100% opac.        

 
PB                    Tipus

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu:  
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Tipologia III PB+4+àtic :  1 bloc de PB+4+ àtic 8 hab.  situat al xamfrà carretera de Terrassa. tipus habitatge H, J 
superfícies: des de ~56,8m2  fins ~70,49 m2  de superfície útil. 
Tipus. PB+4+ àtic. situat al xamfrà carretera de Terrassa. 
Edifici: 1 bloc  PB+4+àtic, 8 habitatges.  Superfície útil des de ~56,8m2  fins ~70,49 m2  . 

Núm. Plantes: PB+4 + àtic 
Núm. Habitatges:  4pl. 2hab/ pl =8 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: local comercial

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs exteriors façana de 40cm, 
amb pilars interiors de formigó, interiors de 15cm. 
Baixants NO embeguts a les façanes. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm. 
Els murs de mitgera i interiors de 15cm. (pl) 
Tipus forjat tipus: forjats ceràmica armada, o biguetes 
i revoltons a doble parament pla. (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m. forjat amb paviment 25cm. 
al local 4,7m d’altura lliure (sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües. Teula àrab 
sobre envantes conillers. I terrassa de l’àtic.(pl) 
Tipus escala: volta catalana(mem). 
% buit respecte planta: 179,27m2 – - pati 11,70m2  -
escala  5,87m2 = 161,7; 90,20%. 
 
Hi ha junta de dilatació: S’indica la junta de dilatació 
amb Lmàx=22,6 ml. Amb forma de xamfrà els 5 últims 
metres de cada extrem.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 Inexistent 
X No identificat. Indicat que existeix a la 
memòria.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
350kg/m2; vestíbul 400kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façanes de 30cm i interiors de 
15cm. a façana cantonera 
Perpendiculars a façana: A la façana principal de 
15cm. 
Llum mínima: 2,2m extrem.  
Llum màxima: 4,7m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (amb àtic e:1/100):   22,6 (19,7+ 20,4) 
-  obertures 18x1.1x1.3 – 8x1.7x1.3 –porta 1.8x4.2 – 
1.4x 4.2 - locals 2x1.8x4.2 – 2x3.2x4.2 – àtic 16x2 = 
453,13 – 130,86 =322,27m2,  71,12% ple portant 
Façana posterior: inexistent. 

Tester: mitgera el 100% opac.  
       

 
PB                    Tipus

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Tipologia IV PB+4+àtic :  1 bloc de PB+4+ àtic 15 hab.  situat al carrer Albeniz. tipus habitatge C, K, J, A, M, L 
superfícies: ~44,25m2  i 56,82m2 de superfície útil. 
Tipus. PB+4+ àtic. situat carrer Albeniz. 
Edifici: 1 bloc  PB+4+àtic, 15 habitatges.  Superfície útil ~44,25m2  i 56,82m2.
Núm. Plantes: PB+4 + àtic 
Núm. Habitatges:   5pl. 3hab/ pl =15 hab. 

Hab. Per planta: 3 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatges

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs exteriors façana de 30cm, 
amb alguna pilastra de 40cm a l’entrada. Murs 
interiors de 15cm. Baixants NO embeguts a les 
façanes. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm, 
zona de voladís galeria de 20cm amb matxó paral.lel 
de 30cm a nivell de façana. Els murs de mitgera 30 i 
interiors de 15cm. (pl) 
Tipus forjat tipus: forjats ceràmica armada, o biguetes 
i revoltons a doble parament plà. (mem) 

Alçada lliure  pisos 2,7m. forjat amb paviment 25cm 
(sec).  
Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües. Teula àrab 
sobre envantes conillers. I terrassa de l’àtic.(pl) 
Tipus escala: volta catalana(mem). 
% buit respecte planta: 205,85m2 – instal·lacions  
1,04m2 – escala  5,95m2 – pati 9m2 = 189,86; 92,23%. 
 
Hi ha junta de dilatació: S’indica la junta de dilatació a 
façana de 14,55ml i profunditat Lmàx=16,7ml. 
 

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 Inexistent 
X No identificat. Indicat que existeix a la 
memòria.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
350kg/m2; vestíbul 400kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façanes de 30cm, galeria volada de 
20cm i interiors de 15cm.  
Perpendiculars a façana: A la façana principal de 
15cm. 
Llum mínima: 2,2m interior.  
Llum màxima: 4,6m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: galeria volada 70cm. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic):   14,55x(16,5+ 16,9) -  
obertures 14x1.2x1.5 – 10x1.8x1.5 –porta 1.8x3,1 = 
242,98– 57,78 =185,2m2,  76,22% ple tancament i 
portant 
Façana posterior: Façana posterior no definida. 

Tester: mitgera el 100% opac.        

 
PB                    Tipus

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Tipologia V PB+4+àtic :  1 bloc de PB+4+ àtic 20 hab.  situat al carrer Albeniz. tipus habitatge A, B, C, O,N , P 
superfícies: ~41,50 i ~56,78 m2  de superfície útil. 
Tipus. PB+4+ àtic. situat carrer Albeniz. 
Edifici: 1 bloc  PB+4+àtic, 20 habitatges.  Superfície útil ~41,50 i ~56,78 m2  
Núm. Plantes: PB+4 + àtic 
Núm. Habitatges:   5pl. 4hab/ pl =20 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatges

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs exteriors façana de 30cm, 
amb alguna pilastra de 40cm a l’entrada. Murs 
interiors de 15cm. Baixants NO embeguts a les 
façanes. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm, 
zona de voladís galeria de 20cm amb matxó paral.lel 
de 30cm a nivell de façana. Els murs de mitgera 30 i 
interiors de 15cm. (pl) 
Tipus forjat tipus: forjats ceràmica armada, o biguetes 
i revoltons a doble parament pla. (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m. forjat amb paviment 25cm 
(sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües. Teula àrab 
sobre envantes conillers. I terrassa de l’àtic.(pl) 
Tipus escala: volta catalana(mem). 
% buit respecte planta: 272,65m2 – instal.lcions  
2x1,04m2 – escala  6,25m2 – pati  9m2 = 255,32; 
93,64%. 
 
Hi ha junta de dilatació: S’indica la junta de dilatació a 
façana de 14,95ml i profunditat Lmàx=17,6ml. 
 

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 Inexistent 
X No identificat. Indicat que existeix a la 
memòria.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
350kg/m2; vestíbul 400kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façanes de 30cm, galeria volada de 
20cm i interiors de 15cm.  
Perpendiculars a façana: A la façana principal de 
15cm. 
Llum mínima: 1,8m extrem.  
Llum màxima: 4,8m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: galeria volada 70cm. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic):   14,95x(16,3+ 17,1) -  
obertures 14x1.2x1.5 – 10x1.8x1.5 –porta 1.8x3,3 = 
249,66– 58,14 =191,52m2,  76,71% ple tancament i 
portant 

Façana posterior: Façana posterior no definida. 
Tester: mitgera el 100% opac.        
 

 
PB                    Tipus

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Memòria  
“MEMORIA DESCRIPTIVA 
Objeto del estudio.- Edificaciones de Sabadell S.A. Entidad promotora de viviendas destinadas a las clases 
productoras económicamente débiles, proyecta en la barriada de Can Rull, una nueva etapa de edificaciones 
acogidas a la vigente Ley de Viviendas Subvencionadas. 
Esta etapa será compuesta por un total de 183 viviendas y 5 locales comerciales (4 tiendas y 1 almacén o garaje) 
repartidas en un conjunto de diez casas o bloques, los cuales juntamente al proyecto de 148 viviendas de igual 
categoría recientemente tramitado, completarán un conjunto de un manzana y media en el sector N.O. de la Ciudad 
y formarán una unidad urbanística de cierta importancia muy acorde a las características sociales de la barriada. 
Características del solar.- Forman tres solares independientes limitado por las construcciones de la primera fase y las 
calles de Albeniz, en proyecto y carretera de Tarrasa…. 
… 
Ordenanzas.- El Plan Parcial del Sector de halla actualmente en trámite y su calificación urbanística corresponde a 
zona sub-urbana extensiva, edificaciones según normas tradicionales de la población, en manzana cerrada. 
La altura reguladora se unifica de 15,25ms. Con bajos y cuatro plantas (más ático destinado a trasteros), según el 
límite obligado por no aconsejar ascensor en este tipo de viviendas modestas y despreciando volumen edificable 
permisible en los bloques con fachada a la carretera de Tarrasa y en la calle en proyecto, cuyo ancho toleraría una 
altura mucho mayor. Ello permite según se prevé en el proyecto de Ordenanzas 1 de edificación actualmente en 
aplicación, (artículos 3.2.05 y 8.1.03) una compensación de volúmenes para sobrepasar sensiblemente en algunas 
zonas del chaflán de la carretera la profundidad edificable torpe. En este mismo solar se edifica el interior de 
manzana solo en planta baja para almacén o garaje dejando los patios perimetrales reglamentarios a fin de 
garantizan una correcta ventilación a la viviendas de planta baja. 
 
Descripción del proyecto.- El conjunto de las 10 casas o bloques lo forman 6 tipos I ( con variante Ia y Ib) de 4 
viviendas por planta, todas ellas iguales y supuestas simétricamente, un bloque tipo II, con 6 viviendas por planta, un 
bloques tipo III con dos viviendas por planta, un bloque tipo IV con tres viviendas por planta y un bloque tipo V con 
cuatro viviendas por planta.  
Todas obedecen a un mismo criterio si bien las irregularidades resultan forzadas por la forma achaflanada del solar 
según las alineaciones del plan parcial. 
En planta baja de los bloques Ib, II y III con frente a la carretera se ubican los locales y tiendas… 
… 
Características constructivas.- Se ha pretendido simplificar al máximo el sistema constructivo, adoptando 
simplemente el tradicional en la localidad para esta clase de edificaciones, a base de crujías de obra de fábrica, 
techos de cerámica armada o viguetas y casetones a doble paramento plano, cubierta mixta, con terraza y tejado, 
bóvedas de escaleras tabicadas y refuerzos de hormigón armado en dinteles jácenas y zunchos en cada planta. 
Los revestimientos, acabados e instalaciones obedecerán al mismo criterio de sencillez y económica. 
 
Acciones en la edificación.- Para el cálculo de la estructura se seguirá la Norma 101-1962 del Ministerio de la 
Vivienda en lo referente a las acciones de viento, nieve, movimientos Sísmicos, sobre-carga, según los siguientes 
coeficientes: 

Peso propio de fábrica de ladrillo tocho  1.800  kg/m3 
  Id.        Id.           Hueco    1.400    “ 
  Id.        Id. Hormigón armado   2.400    “ 
Resistencia con presión terreno           2  Kg/cm2 
Sobre cargas en tiendas        400  kg/m2 
Id. Escaleras y vestíbulos        400    “ 
Id. Terrazas          250    “ 
Id. Viviendas         350    “ 
Coeficientes eólicos    1,2 
Id.     Sísmico     0,03 
Presión dinámica       75 kg/m2 
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Pliego de condiciones.- Además del Pliego Especial de Condiciones que forma parte de la documentación, del 
presente Proyecto, regirá a todos los efectos el Pliego de Condiciones Varias de la Edificación, redactado por el 
Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectura (Madrid 
1948) 
 
Presupuesto.- Se estima el presupuesto total de las obras,…” 
 
 
Altres: 
Els expedients 55_142, 56_143 i 57_144 són de la mateixa illa de cases i tots són modificacions d’una mateixa 
tipologia adaptant-se a la cantonada o les dimensions del solar. El projecte 57_144 va ser la segona fase. 
 
La tipologia II és la bàsica, a partir d’aquesta la tipologia I és la mateixa afegint una crugia més per crear el xamfrà. I 
les tipologies III i IV, són per adaptar-se a la cantonada cada una diferent. 
La tipologia Ia i Ib són iguales exceptuant la planta baixa que la Ib és comercial i la resta no. 
 
Les tipologies són molt iguals a l’expedient 57_144 I, 56_143 II i 55_142C, però l’expedient 56_143 està firmat per 
Bracons i els altres per Picola. 
 
Baixants per fora del mur portant. En alguns expedients hi ha els baixants a l’interior del mur. 
Els patis interiors tots són de 9m2 
 
Algunes de les plantes baixes s’han extret de la planta general a E1/100.
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Codi Biblio: 104_426//1965/1896/D04 13144    Any projecte:  Maig 1965        Any const.: 30 novembre 1965 
Nom del projecte:  Proyecto de 59 viviendas y locales en c/ Picañol nos 74-84 y en calle Roca nº 53 Sabadell. 
Adreça:  c/ Picañol 74-84, c/ Roca i c/Rodés    Barri: La Creu Alta 
Arquitecte/s: Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic:   Promotor: EUDOM SA  
Constructora:          
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 
Tipologia bloc:   

Única: c/ Picañol 74-84 (4 blocs), c/ Roca (1 bloc) i c/Rodés (1 bloc) PB+4 amb soterrani. 59 hab. Superfície 
útil per habitatge 64,58m2. 

 
 
Total habitatges a analitzar:  total 6 blocs i 59 habitatges i 1 entrada a l’aparcament en planta soterrani.  
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X  Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres 
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Única: c/ Picañol 74-84 (4 blocs), c/ Roca (1 bloc) i c/Rodés (1 bloc) PB+4 amb soterrani. 59 hab. Superfície útil per 
habitatge 64,58m2. 
Tipologia Única:  4 blocs c/ Picañol,  1 bloc c/ Rodés, 1 bloc c/ Roca, PB+4 amb soterrani. 59 hab. Superfície útil per 
habitatge 64,58m2. 
Núm. Plantes: PB +4+soterrani. 
Núm. Habitatges: 6blx5pl.x 2hab/pl -1entrada 
aparcament = 59hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per escala. 
Ús planta baixa: habitatges.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana de 30cm. Murs 
interiors de 15cm i mitgera mur de 15cm amb càmera 
i envanet per l’exterior. (pl) 
Estru. vertical plantes: Murs de façana de 30cm. Murs 
interiors de 15cm i mitgera mur de 15cm amb càmera 
i envanet per l’exterior. (pl) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional. 
Alçada lliure: Alçada plantes. PB variables, plantes pis 
2,75cm i forjats 25cm(sec.) 

Tipus forjat coberta: Terrassa no practicable. (mem).  
Tipus escala: llosa armada (mem).  
% buit respecte planta (principal): 154,03m2 - escales 
7,42 m2  = 146,61m2; 95,18%. 
 
Hi ha junta de dilatació: S’indiquen juntes  a cada bloc 
c/ 17m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. (mem). 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 400kg/m2 i terrassa 350kg/m2 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1,6m extrem. Escala 2.1m 
Llum màxima: 5,4m, extrem. 
Balcó volat vol max.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala): 16,9 x 15,5 -  obertures 
10x0.8x1.5  - 10x1.7x1.5 – escala 4x2.1x0.75 – safareig 
10x1.5x2.5  –porta 2.1x3.2  = 261,85 – 88,02 = 
173,83m2,  66,38% ple, tancament. 
Façana posterior (1 escala, sense soterrani, 1/100): 
16,8 x 14,1 -  obertures 20x0.8x1.5  - 10x1.7x1.5 = 
236,88 – 49,5 = 187,38m2,  79,10% ple, tancament. 
Façana lateral (1/100): 8,9x 15 -  obertures 4x0.8x1.5  
- 4x1.7x1.5 – entrada aparcament 2.5x3= 133,5 – 22,5 
= 111m2,  83,15% ple, portant. 

 

 
Tipus 

 
 PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV 101-1962 
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Memòria   
“Memoria descriptiva 
Objeto del proyecto y justificación de la solución adoptada.- Es la construcción de 6 edificios de renta, con un total 
de 59 viviendas y una tienda, sito en las calles Picañol, nº 74-84 y Roca nº 53 y P. Rodés nº 12 de Sabadell. 
Cada uno de ellos, esta compuesto de planta baja y cuatro pisos, con dos viviendas por rellano, excepto uno en el 
que se ubica una tienda, en la mitad de la planta baja. Para aprovechar los distintos niveles del terreno se preveen 
unas plantas semi-sótano, de fácil acceso por el patio interior. 
El programa de las viviendas es idéntico y sencillo. Todas ellas se componen de 4 dormitorios,.. 
Las superficies útiles de las distintas dependencias,… 
 
Condiciones del solar.- El terreno reune óptimas condiciones de edificabilidad, orientación, forma y dimensiones,… 
Ordenanzas.- El solar se clasifica como zona urbana semi-intensiva de transición, por tanto, con ordenación cerrada. 
El volumen se ha compuesto en forma que manteniendo su altura reguladora,.. 
Sistema constructivo.- La estructura se concibe a base de cimentación de hormigón, muros y paredes de carga, losa 
armada en escalera, así como dinteles y zunchos a la altura del forjado. 
Cubierta a base de terrado no practicable, debidamente ai aislado e impermeabilizado. 
Tabiqueria de distribución con ladrillo de ¼ tomado con C.P. 
Pavimentos mosaico hidráulico y granito artificial. Revestidos especialmente, así como los techos se enyesarán… 
Instalaciones y acabados.- Se han proyectado todas las instalaciones de alumbrado y agua. La primera bajo tubo 
Bergman y  la segunda,.. 
 
Acciones de la edificación.- Para el calculo de la estructura se seguirá la Norma 101-1962 del Ministerio de la 
Vivienda en lo referente a las acciones de viento, nieve, movimientos sísticos, sobre carga según los siguientes 
coeficientes. 
Peso propio fabrica de ladrillo tocho    1.100.-  kg/m3 
Id.       Id.        Hueco      1.400.-     “ 
Id.       Id.        Hormigón armado    2.400.-     “ 
Resistencia compresión terreno            2.-  kg/cm2 
Sobrecargas en tiendas          400.-    “ 
Id.  Escalera y vestibulo          400.-    “ 
Id.  Terraza           350.-    “ 
Coeficiente eólico           1,2.-    “ 
Id. Sísmico          0,03.-    “ 
Presión dinámica            75.-    “ 
 
 
Pliego de condiciones.- Además del Pliego Especial de Condiciones que forma parte de la documentación del 
presente Proyecto, regirá a todos los efectos el Pliego de Condiciones Varias de la Edificación, redactado por el 
Centro experimental de Arquitectura y aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos (Madrid 
1.948) 
Presupuesto.- Se estima el presupuesto total de las obras…” 
 
 
 
Altres:   
 
Murs de 30cm i amb morter impermeable. 
El pilar de la cantonada indica que és de formigó de 20x20 revestit de pedra artificial. 
Les instal·lacions no estan empotrades a la fàbrica, està a les cantonades i camuflades. 
Segons la numeració dels plànols falten diferents plànols de cada bloc, possiblement plànols d’estructures entre altres. 
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Codi Biblio: 78_133G’//1968/2706/D04 12544   Any projecte:  juliol 1965 Any const.: 18 desembre 1968 
Nom del projecte:  Polígono de viviendas subvencionadas en el Barrio “Can Puigjaner” (Bloque G’) 
Adreça:  c/ Don Rodrigo, Llano Can Puigjaner  Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s: Arquitecte 15 i Arquitecte 16 
Arquitecte tècnic: Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora:         
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

G’: c/ Interior paral.lel a Ronda Recadero entre c/ Don Rodrigo i c/ Simancas, 1 bloc 2 escales PB+4. 
Superfície útil de ~52,47m2  10habitatges per escala, 20 habitatges en total. 
 
Codi Biblio: 78_133G1//1968/2817/D04 12545   Any projecte:  gener 1967 Any const.: 8 gener 1969 
Nom del projecte:  Polígono de viviendas subvencionadas en el Barrio “Can Puigjaner” (bloque G2) 
Adreça:  c/ Simancas 12-14    Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s:  Arquitecte 15 
Arquitecte tècnic: Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora:         
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

G1: c/ Simancas 12-14, 1 bloc 2 escales PB+4. Superfície útil de ~52,47m2  10habitatges per escala, 20 
habitatges en total. 
 
Codi Biblio: 78_133G2//1968/2820/D04 12546   Any projecte:  gener 1967 Any const.: 16 gener 1969 
Nom del projecte:  Polígono de viviendas subvencionadas en el Barrio “Can Puigjaner” (bloque G2) 
Adreça:  c/ Asdrubal 1-3     Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s:  Arquitecte 15 
Arquitecte tècnic: Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora:         
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

G2: c/ Asdrubal, 1 bloc 2 escales PB+4. Superfície útil de ~52,47m2  10habitatges per escala, 20 habitatges en 
total. 
 
Codi Biblio: 78_133G3//1968/2819/D04 12546   Any projecte:  gener 1967 Any const.: 8 gener 1969 
Nom del projecte:  Polígono de viviendas subvencionadas en el Barrio “Can Puigjaner” (bloque G3) 
Adreça:  c/ Don Rodrigo 11-13    Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s:  Arquitecte 15 
Arquitecte tècnic: Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora:         
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

G3: c/ Don Rodrigo 11-13, 1 bloc 2 escales PB+4. Superfície útil de ~52,47m2  10habitatges per escala, 20 
habitatges en total. 
 
Total habitatges a analitzar:  total 4 bloc, 80 habitatges. 
Documentació facilitada: 
 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria.  

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 
X Altres. Denuncia d’esquerdes per part dels 
veïns de l’expedient G1, i informe de reparació de 
l’Arquitecte redactor del projecte i Director 
d’Obra. 
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G’: c/ Interior paral.lel a Ronda Recadero entre c/ Don Rodrigo i c/ Simancas, 1 bloc 2 escales PB+4. Superfície útil de 
~52,47m2  10habitatges per escala, 20 habitatges en total. 
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 1 blx2escx5pl.x 2hab/pl = 20hab. 

Hab. Per planta:2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge .

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes mur de 30cm. Murs 
interiors de 15cm. Fàbrica de gero (mem). 
Estru. vertical plantes : Façanes mur de 30cm. Murs 
interiors de 15cm. Fàbrica de gero (mem). 
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmica armada 
(pl). Biguetes de formigó i revoltó ceràmic (mem). 
Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.5m,  sostre de 
25cm amb paviment (sec.). PB elevada 70- 90cm del 
terreny. 

Tipus forjat coberta: Plana catalana (pl). Amb formigó 
cel.lular. (mem.) 
Tipus escala: llosa massissa (pl)  
% buit respecte planta: 270,67m2 – escales 2x 5,59 – 
ventilació entre escales 0.36m2= 259,13m2; 95,74%. 
Hi ha junta de dilatació. No s’indica cap junta,  
Lmàx=30,45m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X       No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 200kg/m2 ús habitatge, 150kg/m2 ús 
coberta,  paviment 80kg/m2 , envà ¼ 60kg/m2  o 
tabicón 100kg/m2 (mem). 

Segons doc. gràfica:  
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,0 extrem per forat escala. 
Llum màxima: 4,2m, interior.  
Balcó volat vol màx.: vol de 90cm cantell 15cm 
direcció perpendicular a forjat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala): 15,2 x 15,5 -  obertures 
8x0.8x2 - 12x1.5x1.25 – 8x0.8x1.2 – escala  5x2x0.5  –  
porta 2x2.3 = 235,6– 52,58= 183,02m2,  77,68% ple, 
tancament 
Façana posterior (1 escala): 15,2 x (14,6+16) -  
obertures 10x1.6x0.8 - 10x0.8x2 – safareig 10x0.8x2 – 
gelosia 5x2.2x2 = 232,56 – 66,8 = 165,76m2,  71,28% 
ple, tancament. 
Façana tester: 8,7 x 15,05 -  obertures 5x1.1x0.4 = 
130,93 – 2.2 = 128,73m2,  98,32% ple, portant. 
 

  
Tipus  

 
PB        

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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G1: c/ Simancas 12-14, 1 bloc 2 escales PB+4. Superfície útil de ~52,47m2  10habitatges per escala, 20 habitatges en 
total. 
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 1 blx2escx5pl.x 2hab/pl = 20hab. 

Hab. Per planta:2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge .

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes mur de 30cm, mur exterior 
de 15cm + 10cm càmera d’aire +5cm envà interior. 
Murs interiors de 15cm. Fàbrica de gero (mem). 
Estru. vertical plantes : Façanes mur de 30cm, mur 
exterior de 15cm + 10cm càmera d’aire +5cm envà 
interior. Murs interiors de 15cm. Fàbrica de gero 
(mem). 
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmica armada 
(pl). Biguetes de formigó i revoltó ceràmic (mem). 

Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.5m,  sostre de 
20cm amb paviment (sec.). PB elevada 82cm del 
terreny. 
Tipus forjat coberta: Plana catalana (pl). Amb formigó 
cel.lular. (mem.) 
Tipus escala: llosa massissa (pl)  
% buit respecte planta: 270,67m2 – escales 2x 5,59 – 
ventilació entre escales 0.36m2= 259,13m2; 95,74%. 
Hi ha junta de dilatació. No s’indica cap junta,  
Lmàx=30,45m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X       No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 200kg/m2 ús habitatge, 150kg/m2 ús 
coberta,  paviment 80kg/m2 , envà ¼ 60kg/m2  o 
tabicón 100kg/m2 (mem). 

Segons doc. gràfica:  
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,0 extrem per forat escala. 
Llum màxima: 4,2m, interior.  
Balcó volat vol màx.: vol de 90cm cantell 15cm 
direcció perpendicular a forjat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala): 15,2 x 15,4 -  obertures 
8x0.8x2 - 12x1.5x1.25 – 8x0.8x1.2 – escala  9x2x0.5  –  
porta 2x2.3 = 234,08– 56,58= 177,5m2,  75,83% ple, 
tancament 
Façana posterior (1 escala): 15,2 x 15,2 -  obertures 
10x1.6x0.8 - 10x0.8x2 – safareig 10x0.8x2 – gelosia 
5x2.2x2 = 231,04 – 66,8 = 164,24m2,  71,09% ple, 
tancament. 
Façana tester: 8,7 x 15,05 -  obertures 5x1.1x0.4 = 
130,93 – 2.2 = 128,73m2,  98,32% ple, portant. 
 

  
Tipus  

 
PB        

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Balcons molt degradats. 

 

Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV 101-1962 
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G2: c/ Asdrubal, 1 bloc 2 escales PB+4. Superfície útil de ~52,47m2  10habitatges per escala, 20 habitatges en total. 
Plantes idèntiques a tipologia G’; secció diferent i alçat adaptat a topografia. 
G3: c/ Don Rodrigo 11-13, 1 bloc 2 escales PB+4. Superfície útil de ~52,47m2  10habitatges per escala, 20 habitatges 
en total. 
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 1 blx2escx5pl.x 2hab/pl = 20hab. 

Hab. Per planta:2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge .

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes mur de 30cm. Murs 
interiors de 15cm. Fàbrica de gero (mem). 
Estru. vertical plantes : Façanes mur de 30cm. Murs 
interiors de 15cm. Fàbrica de gero (mem). 
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmica armada 
(pl). Biguetes de formigó i revoltó ceràmic (mem). 
Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.5m,  sostre de 
20cm amb paviment (sec.). PB elevada 82cm del 
terreny. 

Tipus forjat coberta: Plana catalana (pl). Amb formigó 
cel.lular. (mem.) 
Tipus escala: llosa massissa (pl)  
% buit respecte planta: 270,67m2 – escales 2x 5,59 – 
ventilació entre escales 0.36m2= 259,13m2; 95,74%. 
Hi ha junta de dilatació. No s’indica cap junta,  
Lmàx=30,45m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X       No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 200kg/m2 ús habitatge, 150kg/m2 ús 
coberta,  paviment 80kg/m2 , envà ¼ 60kg/m2  o 
tabicón 100kg/m2 (mem). 

Segons doc. gràfica:  
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,0 extrem per forat escala. 
Llum màxima: 4,2m, interior.  
Balcó volat vol màx.: vol de 90cm cantell 15cm 
direcció perpendicular a forjat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala): 15,2 x 15,4 -  obertures 
8x0.8x2 - 12x1.5x1.25 – 8x0.8x1.2 – escala  9x2x0.5  –  
porta 2x2.3 = 234,08– 56,58= 177,5m2,  75,83% ple, 
tancament 
Façana posterior (1 escala): 15,2 x 15,2 -  obertures 
10x1.6x0.8 - 10x0.8x2 – safareig 10x0.8x2 – gelosia 
5x2.2x2 = 231,04 – 66,8 = 164,24m2,  71,09% ple, 
tancament. 
Façana tester: 8,7 x 15,05 -  obertures 5x1.1x0.4 = 
130,93 – 2.2 = 128,73m2,  98,32% ple, portant. 
 

  
Tipus  

 
PB        

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Balcons molt degradats. 

 

Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV 101-1962 
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Memòria del G’ 
“Memoria  
Es objeto del presente proyecto la construcción de 20 viviendas en el denominado barrio de Can Puigjaner en 
Sabadell. 
Estas viviendas forman un solo bloque denominado G’ con dos entradas del exterior, directamente del interior de la 
manzana IV de dicho barrio. Esta manzana está limitada por las calles Don Rodrigo, Calle Anibal, Calle Simancas y 
Ronda Recaredo entre las calles Simancas y don Rodrigo. 
El bloque consta de 5 plantas de pisos, estando el primer forjado situado de 0,30 metros a 1 metro sobre la rasante 
del terreno. No existe planta baja, salvandose el desnivel entre el primer forjado y la rasante de la acera mediante 
los peldaños necesarios. 
Como ya hemos dicho existen 2 escaleras de entrada de vecinos, correspondiendo  a cada una de ellas el acceso a 
diez viviendas, de lo que se deduce que en cada rellano existen dos viviendas. 
Constan las viviendas de las siguientes piezas: 
Comedor-Estar, 1 dormitorio de dos camas,… 
El sistema de construcción a emplear será el siguiente: Hormigón ciclópeo en cimientos. Recrecido de cimientos con 
tocho macizo tomado con mortero de cemento portland hasta el nivel del primer forjado. Forjado de pisos de 
viguetas de hormigón y bovedilla cerámica,  sobre el que se asentará el pavimento que será a base terrazo de 
25x25c,s. Paredes de carga y cerramiento de “gero”. Tabiquería normal. Aparatos sanitarios den número y calidad 
que se indica en los planos. Lavaderos para cada vivienda. Los huecos de fachada… 
La cubierta estará formada por hormigón celular en formación de pendientes, impermeabilizante asfaltez y un 
grueso de rasilla. 
Las paredes exteriores a calles, serán de ladrillo “gero” visto, y las exteriores a patio se revocarán con mortero de cal 
y cemento, pintándose con productos resistentes a los agentes atmosféricos.  
El lavadero estará protegido de las vistas… 
… 
La instalación eléctrica a base de tubo Bergman empotrado. 
Las aguas pluviales y residuales se conducirán mediante bajantes de fibrocemento hasta el albañal.  
La pintura será al temple… 
… 
Las obras serán realizadas ajustándose al presente proyecto y atendiendo las indicaciones del Arquitecto Director y 
Aparejador de las obras, y a los pliegos de condiciones de la edificación que además de los aprobados por N.O. del 13 
de marzo de 1903 y N.D. de 4 de septiembre de 1908 han de seguirse en las obras. 
El presupuesto de las obras… 
Norma UV – 101 - 1962 
Acciones adoptadas en el calculo 
Acciones gravitatorias 
    Cargas permanentes adoptadas 
Materiales   Baldosa hidráulica  2.100 kg/m3 
    Hormigón ordinario  2.200     “ 

Ladrillo macizo   1.800     “ 
Ladrillo hueco   1.400     “ 

    … 
Fábricas   Mampostería   2.400 kg/m3 
    Ladrillo macizo   1.800     “ 
    Ladrillo hueco   1.200        “ 
    Hormigón   2.400     “ 
Elementos Constructivos 
    Tabique ¼         60 kg/m2 
    Tabicón       100     “ 
    Pavimento hidráulico       80     “ 
    Teja         50     “ 
    Losa aligerada cerámica    180     “ 
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Sobrecargas   Azotea accesible      150 kg/m2 
    Viviendas       200     “ 
    Nieve          40     “ 
Acción del viento 
Edificio de hasta 10mts altura     50  Kg/m2 
De 11mts  a 30 mts altura     75     “ 
Coeficiente eólico      1,2    “ 
Acción térmica 
Nula en longitudes inferiores a 40 metros. 
Acción geológica 
Inapreciable 
Acción sísmica 
Grado aplicado VII escala Mecallí 
Coeficiente sísmico  0,03 
Acciones del terreno en cimentación 
Presión admisible a 2 metros 
Roca    20 kg/cm2 
Arenoso gruesos     4   “ 
Arcillosos semiduros     2   “ 
Arcillosos blandos     1   “ 
Arcillosos fluidos     0,5“ 
Asientos máximos    50  m/m” 
 
Altres:  
L’estructura de la memòria és igual que la resta d’expedients de Puigjaner. Però aquests forjats són de biguetes de 
formigó, segons memòria. 
La memòria indica que és un forjat de bigues de formigó i revoltó ceràmic, en canvi en els plànols indica forjat de 
ceràmica armada, i només indica la direcció del forjat. 
Les façanes dels blocs B i dels blocs G són pràcticament iguals a nivell d’obertures, en canvi el bloc B són portants i en 
el G són tancament. 
L’expedient G’ està firmat per dos arquitectes del despatx de Manuel Baldrich & Asociados, en canvi els projectes G1, 
G2, i G3 situats a una altre illa de cases està firmat pel Dr. Arquitecte Juan B. Estevan igual que el G’ però des del 
despatx propi. 
El projecte G1, hi ha un informe tècnic com a resposta a la queixa dels veïns d’esquerdes al tercer i quart pis. Aquestes 
estaven al sostre on es marcaven les biguetes de formigó segons indicació de l’informe tècnic redactat pel mateix 
autor del projecte i Director de les obres; i també s’indica que hi ha esquerdes entre els murs de càrrega i els de trava, 
donant la següent solució: Col.locar 3 diàmetre 16 en forma de L lligant les parets amb rases que s’amorteren amb 
ciment portland. 
Els plànols són els mateixos pels expedients G1, G2 i G3, però el G1, té un plànol més on s’indica una tipologia 
d’habitatge a 1/20 i es pot veure com els murs de 30cm estan formats per 15+10 de càmera d’aire +5. Sent el mur de 
15cm l’exterior. Aquest detall no apareix a cap altre expedient. 
A la documentació administrativa del projecte G1, figura que són habitatges de Renta Limitada, en canvi a la resta 
indica Subvencionadas. 
La secció a 1/20 indica que el sòcul des dels fonaments fins el primer forjat és de formigó, quan en la memòria indica 
que és de Gero. Aquest plànol de detall és molt igual que el de l’expedient B. 
L’expedient G2, està firmat per un sol soci i ha canviat el despatx d’arquitectes redactors. La memòria és pràcticament 
la mateixa canviant aquells punts diferents en cada projecte com és la situació,.. 
Els plànols de planta són els mateixos, en canvi els alçats s’adapten a la situació. Atenció: la secció és diferent. En el G’ 
els cantells de forjat de la secció estan modificats a 25cm en canvi al G2 (posterior en data) no està corregit i figura 
20cm. I fa doble finestra a les escales passant de 5 obertures a 9 obertures. L’expedient G3 té els mateixos plànols que 
el G2, són copia del mateix original. S’ha construït amb diferent numero de finestres a cada bloc a les escales 
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Codi Biblio: 78_133H//1968/2821/D04 12546   Any projecte:  juliol 1965 Any const.: 8 gener 1969 
Nom del projecte:  Polígono de viviendas subvencionadas en el Barrio “Can Puigjaner” (Bloque D) 
Adreça:  c/ Anibal 1-5      Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s: Arquitecte 15 
Arquitecte tècnic: Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora:         
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

H: c/ Anibal 1-5, 1 bloc 3 escala PB+4. Superfície útil de ~48,38m2  30habitatges. 
 
 
Total habitatges a analitzar:  total 3 escales, 30 habitatges. 
 
 
Documentació facilitada: 
 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria.  
 
 
 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres 
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H: c/ Anibal 1-5, 1 bloc 3 escala PB+4. Superfície útil de ~48,38m2  30habitatges. 
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 1 blx3esc.x5pl.x 2hab/pl = 30hab. 

Hab. Per planta:2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge .

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB:  
Estru. vertical plantes : Façanes mur de 30cm. Murs 
interiors de 15cm. També mur de 15cm entre 
habitatges. Fàbrica de gero (mem). 
Tipus forjat tipus: Biguetes de formigó i revoltó 
ceràmic (mem). En plànol indica ceràmic. 
Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.5m,  sostre de 
20cm amb paviment (sec.). PB elevada 100-110cm del 
terreny. 

Tipus forjat coberta: Plana catalana (pl). Amb formigó 
cel.lular. (mem.) 
Tipus escala: llosa massissa (pl)  
% buit respecte planta (cantonada): 125,49m2 – 
escales 7,31 = 118,18m2; 94,17%. 
Hi ha junta de dilatació. No indica cap junta.  
Lmàx=39,5m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X       No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 200kg/m2 ús habitatge, 150kg/m2 ús 
coberta,  paviment 80kg/m2 , envà ¼ 60kg/m2  o 
tabicón 100kg/m2 (mem). 

Segons doc. gràfica:  
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: En plànols però corregit a llapis. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,5 interior i extrem. 
Llum màxima: 3,75m, interior.  
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (extrem): 13,2 x (14,9+15,6) -  
obertures 10x1.8x1.25 - 5x1.2x1.25 – escala gelosia 
1.7x11.5 –  porta 1.8x2.2 = 201,3– 33,96 -gelosia = 
167,34m2,  82,86% ple, tancament 
Façana principal (mig): 13 x (14,9+15,7) -  obertures 
10x1.8x1.25 - 10x1.2x1.25 – escala gelosia 1.7x11.5 –  
porta 1.8x2.2 = 198,9– 41,46 -gelosia = 157,44m2,  
79,15% ple, tancament 
Façana posterior (extrem): 13,2 x (15 + 15,8) -  
obertures 5x1.5x0.8 – 10x0.8x2 – safareig 10x0.8x2.1 
– gelosia 5x2.2x2.1 = 203,28 – 61,9 = 141,38m2,  
69,55% ple, tancament. 
Façana posterior (mig): 13 x (15,1 + 15,7) -  obertures 
10x1.5x0.8 – 10x0.8x2 – safareig 10x0.8x2.1 – gelosia 
5x2.2x2.1 = 200,20 – 67,9 = 132,3m2,  66,08% ple, 
tancament. 

 
Façana tester: 9,5 x 15 -  obertures 5x0.8x2 – 
5x0.8x0.5 – 5x1.2x1.25 = 142,5 – 17,5= 125m2,  
87,72% ple, portant. 
 

  
Plànol original  

 
Tipus        

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:
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Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV 101-1962 
 
Memòria   
“Memoria  
Es objeto del presente proyecto la construcción de 30 viviendas subvencionadas en el denominado barrio de Can 
Puigjaner de Sabadell. 
Estas viviendas forman un solo bloque, denominado H, con tres entradas desde el exterior. Está situado en la 
manzana V de dicho barrio, que está limitado por las calles Anibal, calle Simancas, Ronda Reacaredo y calle Anibal. El 
bloque esta emplazado a lo largo de la calle Anibal. 
El bloque consta de cinco plantas de pisos, estando el primer forjado  de 0,3m a 1,40m. sobre la rasante del terreno. 
No existe planta baja, salvándose el desnivel entre el primer forjado y la rasante de la acera mediante los peldaños 
necesarios en cada caso. 
Como ya hemos dicho anteriormente existe 3 escaleras de entrada a vecinos, correspondiendo  a cada una de ellas 
el acceso a las 10 viviendas de lo que se deduce que hay dos viviendas por rellano. 
Constan las viviendas de las siguientes piezas: 
Comedor-Estar, tres dormitorios… 
El sistema de construcción a emplear será el siguiente: Hormigón ciclópeo en cimientos. Recrecido de cimientos con 
tocho macizo tomado con mortero de cemento portland hasta el nivel del primer forjado.  
Forjado de pisos de viguetas de hormigón y bovedilla cerámica,  sobre el que se asentará el pavimento que será a 
base terrazo de 25x25cm. Paredes de carga y de cerramiento de ladrillo “gero”. Tabiquería normal. Aparatos 
sanitarios en número y calidad que se indica en los planos. Lavaderos para cada vivienda. Los huecos de fachada… 
La cubierta estará formada por hormigón celular en formación de pendientes, impermeabilizante asfaltex y un 
grueso de rasilla. 
Las paredes exteriores a calles, serán de ladrillo “Gero” visto, y las exteriores a patios se revocarán con mortero de 
cal y cemento, pintándose con productos resistentes a los agentes atmosféricos.  
El lavadero estará protegido de las vistas… 
… 
La instalación eléctrica a base de tubo Bergman empotrado. 
Las aguas pluviales y residuales se conducirán mediante bajantes de fibrocemento hasta el albañal.  
La pintura será al temple… 
… 
Las obras serán realizadas ajustándose al presente proyecto y atendiendo las indicaciones del Arquitecto Director y 
Aparejador de la obra, y a los pliegos de condiciones de la edificación que además de los aprobados por N.O. del 13 
de marzo de 1903 y N.D. de 4 de septiembre de 1908 han de seguirse en las obras. 
El presupuesto de las obras… 
 
Norma UV – 101 - 1962 
Acciones adoptadas en el calculo 
Acciones gravitatorias 
    Cargas permanentes adoptadas 
Materiales   Baldosa hidráulica  2.100 kg/m3 
    Hormigón ordinario  2.200     “ 

Ladrillo macizo   1.800     “ 
Ladrillo hueco   1.400     “ 

    … 
Fábricas   Mampostería   2.400 kg/m3 
    Ladrillo macizo   1.800     “ 
    Ladrillo hueco   1.200        “ 
    Hormigón   2.400     “ 
Elementos Constructivos 
    Tabique ¼         60 kg/m2 
    Tabicón       100     “ 
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    Pavimento hidráulico       80     “ 
    Teja         50     “ 
    Losa aligerada cerámica    180     “ 
 
Sobrecargas   Azotea accesible      150 kg/m2 
    Viviendas       200     “ 
    Nieve          40     “ 
Acción del viento 
Edificio de hasta 10mts altura     50  Kg/m2 
De 11mts  a 30 mts altura     75     “ 
Coeficiente eólico      1,2    “ 
 
Acción térmica 
Nula en longitudes inferiores a 40 metros. 
Acción geológica 
Inapreciable 
Acción sísmica 
Grado aplicado VII escala Mecallí 
Coeficiente sísmico  0,03 
Acciones del terreno en cimentación 
Presión admisible a 2 metros 
Roca    20 kg/cm2 
Arenoso gruesos     4   “ 
Arcillosos semiduros     2   “ 
Arcillosos blandos     1   “ 
Arcillosos fluidos     0,5“ 
Asientos máximos    50  m/m” 
 
 
Altres:  
 
L’estructura de la memòria és igual que la resta d’expedients de Puigjaner.  
No hi ha informació de la planta baixa. 
En els plànols es veu com la indicació original del sentit del forjat és de façana a façana principal i amb una indicació 
que és forjat ceràmic. Està dibuixat com si el mur de 5cm que separa el passadís de les habitacions pogués ser de 
càrrega ja que a la zona del bany on no hi ha mur, indica una biga. En el mateix plànol està corregit amb llapis a sobre. 
S’interpreta que va ser un error la indicació a tinta i la correcte és la que s’ha grafiat als plànols del present document. 
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Codi Biblio: 78_133K1//1969/1053/D04 12564   Any projecte:  --  Any const.:  7 maig 1969 
Nom del projecte: La construcción de 33 viviendas y 3 locales – garages Subvencionadas.  
Adreça:  Pasaje Escuelas 11-15    Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s: Arquitecte 15 i Arquitecte 17 
Arquitecte tècnic:      Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora: Construcciones y obres SA   
(COBSA)   
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

K1: Passatge Escoles 11-15, Només hi ha la memòria de la  documentació del projecte pròpiament dit i la 
descripció administrativa, no hi ha cap plànol. Però sembla que ha de ser igual que el projecte K2, segons observant 
la informació de la memòria i documentació administrativa i els plànols de situació de la resta del Poligon Can 
Puigjaner. 
 
 
Codi Biblio: 78_133K2//1969/1052/D04 12564   Any projecte:  desembre 1966  Any const.: 15 setembre 1969 
Nom del projecte:  Polígono de viviendas subvencionadas en el Barrio “Can Puigjaner” (Bloque K2) 
Adreça:  Pasaje Escuelas 5-9    Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s: Arquitecte 15 
Arquitecte tècnic: Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora:         
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

K2: Passatge Escoles 5-9, 1 bloc 3 escala sot +PB+4. Superfície útil de ~52,7m2  tipus i de ~57,67m2  habitatge 
semi-soterrni  33 habitatges i 3 locals - garatges. 

 
 

Codi Biblio: 78_133K3//1969/1051/D04 12564   Any projecte:  Gener 1967  Any const.: 15 setembre 1969 
Nom del projecte:  Polígono de viviendas subvencionadas en el Barrio “Can Puigjaner” (Bloque K3) 
Adreça:  Pasaje Escuelas 1-3    Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s: Juan Arquitecte 15 
Arquitecte tècnic: Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora:         
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

K3: Passatge Escoles 1-3, 1 bloc 2 escala sot +PB+4. Superfície útil de ~52,7m2  tipus i de ~57,67m2  habitatge 
semi-soterrni  22 habitatges i 2 locals - garatges. 

 
 
 
Total habitatges a analitzar:  total 2 blocs, 5 escales, 55 habitatges y 5 locals. (no es pot analitzar el 78_133K1, per 
falta de plànols.) 
 
 
Documentació facilitada: 
 

X Plantes. (K2,K3) 
X Seccions. (K2,K3)  
X  Façanes. (K2,K3) 
X Memòria. (K1,K3) 
 

 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres 
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K2: Passatge Escoles 5-9, 1 bloc 3 escala sot +PB+4. Superfície útil de ~52,7m2  tipus i de ~57,67m2  habitatge semi-
soterrni  33 habitatges i 3 locals - garatges. 
K3: Passatge Escoles 1-3, 1 bloc 2 escala sot +PB+4. Superfície útil de ~52,7m2  tipus i de ~57,67m2  habitatge semi-
soterrni  22 habitatges i 2 locals - garatges. 
Núm. Plantes: sot+ PB +4 
Núm. Habitatges: 1 blx3esc x5pl.x 2hab/pl + 
1hab/soterrani= 33 hab. 

Hab. Per planta:2 habitatges per replà. Excepte 
soterrani 1 habitatge. 
Ús planta baixa: habitatge. Soterrani amb garatge 
entrada carrer oposat.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical Sot.: Local: Mur façana de 30-40cm dos 
pilars central i mur de 30cm contenció de terres. 
Habitatge: Murs de 30cm amb exterior i murs de 
15cm interiors i escala. 
Estru. Vertical PB: No hi ha informació. 
Estru. vertical plantes : Façanes mur de 30cm. Murs 
interiors de 15cm. Tant els portants com els de trava 
formant caixa. Fàbrica de gero (mem). 
Tipus forjat tipus: Biguetes de formigó i revoltó 
ceràmic (k1) biguetes pretesades (k3) (mem). Biguetes 
amb intereix ~60cm (pl). 

Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.5m,  sostre de 
25cm amb paviment (sec.).  
Tipus forjat coberta: Plana catalana (pl). Amb formigó 
cel.lular. (mem.) 
Tipus escala: llosa massissa (pl)  
% buit respecte planta (1 bloc extrem): 134,19m2 – 
escales 5,7 = 128,49m2; 95,75%. 
Hi ha junta de dilatació. No ho indica. Blocs moguts un 
respecta l’altre. (K2) Lmàx=45m. Memòria indica que 
no fa més de 40m. (k3) Lmàx=35m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X       No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 200kg/m2 ús habitatge, 150kg/m2 ús 
coberta,  paviment 80kg/m2 , envà ¼ 60kg/m2  o 
tabicón 100kg/m2 (mem). 

Segons doc. gràfica:  
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,7 extrem per escala. 
Llum màxima: 4,1m, extrem.  
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 bloc): 15,4 x 14 -  obertures 
8x0.8x2.1 - 10x1.4x1.25 – 1x0.8x1.25 - escala 
3x1.8x0.3 –  porta 1.5x2.5 = 215,6– 37,31 = 178,29m2,  
82,70% ple, tancament 
Façana posterior (1 bloc sense soterrani de garatge): 
15,2 x 17,1 -  obertures 10x1.5x1.3 –  12x0.8x2.0 – 
12x1.7x2.1 – sortida terrassa 1.5x2.2  = 259,92 – 84,84 
= 175,08m2,  67,36% ple, tancament. 
Façana tester: 8,9 x (16,6+19,5) -  obertures 5x1x0.5 = 
160,64 – 2,5= 158,14m2,  98,44% ple, portant zona 
analitzada. 

 

  
Tipus 

  
Soterrani      

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu:          Normativa vigent: MV 101-1962 
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“Memòria  K1 
Memoria  
Es objeto del presente proyecto la construcción de 33 viviendas subvencionadas y un garaje en el denominado barrio 
de Can Puigjaner de Sabadell. 
Constan estas viviendas de planta sótano, planta baja y 4 plantas con dos viviendas cada una a excepción de la planta 
sótano que a causa del desnivel del terreno solo existe una vivienda en la parte posterior. 
El bloque tiene 3 escaleras de entrada de vecinos, a cada una de ellas les corresponden 11 viviendas y un local 
destinado a garaje. 
Tal como se indican en los planos este bloque está situado entre las c/ Simancas y el Pasaje Escuelas. 
Estas viviendas constan de: Comedor-Estar, un dormitorio de dos camas,… 
El sistema de construcción a emplear será el siguiente: Hormigón ciclópeo en cimientos; Recrecido de cimientos de 
hormigón visto hasta el nivel del primer forjado.  
Forjado de pisos de viguetas de hormigón y bovedilla cerámica,  sobre el que se asentará el pavimento que será de 
terrazo de 25x25cm. Paredes de carga y de cerramiento de “Gero” tabiquería normal. Aparatos sanitarios en número 
y calidad que se indica en los planos.  
Lavaderos para cada vivienda.  
Huecos de fachada… 
Las paredes exteriores a calles, serán de ladrillo “Gero” visto, y las exteriores a patios se revocarán con mortero de 
cal y cemento, pintándose con productos resistentes a los agentes atmosféricos…  
… 
Las obras serán realizadas ajustándose al presente proyecto y atendiendo las indicaciones del Arquitecto Director y 
Aparejador de la obra, y a los pliegos de condiciones de la edificación que además de las aprobadas por N.O. del 13 
de marzo de 1903 y N.D. de 4 de septiembre de 1908 han de seguirse en las obras. 
El presupuesto de las obras… 
 
Norma UV – 101 - 1962 
Acciones adoptadas en el calculo 
Acciones gravitatorias 
    Cargas permanentes adoptadas 
Materiales   Baldosa hidráulica  2.100 kg/m3 
    Hormigón ordinario  2.200     “ 

Ladrillo macizo   1.800     “ 
Ladrillo hueco   1.400     “ 

    … 
Fábricas   Mampostería   2.400 kg/m3 
    Ladrillo macizo   1.800     “ 
    Ladrillo hueco   1.200        “ 
    Hormigón   2.400     “ 
Elementos Constructivos 
    Tabique ¼         60 kg/m2 
    Tabicón       100     “ 
    Pavimento hidráulico       80     “ 
    Teja         50     “ 
    Losa aligerada cerámica    180     “ 
 
Sobrecargas   Azotea accesible      150 kg/m2 
    Viviendas       200     “ 
    Nieve          40     “ 
Acción del viento 
Edificio de hasta 10mts altura     50  Kg/m2 
De 11mts  a 30 mts altura     75     “ 
Coeficiente eólico      1,2    “ 
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Acción térmica 
Nula en longitudes inferiores a 40 metros. 
Acción geológica 
Inapreciable 
Acción sísmica 
Grado aplicado VII escala Mecallí 
Coeficiente sísmico  0,03 
Acciones del terreno en cimentación 
Presión admisible a 2 metros 
Roca    20 kg/cm2 
Arenoso gruesos     4   “ 
Arcillosos semiduros     2   “ 
Arcillosos blandos     1   “ 
Arcillosos fluidos     0,5“ 
Asientos máximos    50  m/m 
 
Memòria  K3 
Memoria  
Igual que la memòria anterior però indicant els carrers corresponents i algunes diferències com son: 
Forjado de pisos de viguetas de hormigón pretensado y bovedillas cerámicas, sobre el que se asentará el pavimento 
que será de terrazo de 25x25cm….” 
 
Altres:  
 
L’estructura de la memòria és igual que la resta d’expedients de Puigjaner.  
La memòria adjuntada a l’expedient 78_133_K1 sembla que encaixa perfectament amb la que hi podria haver a 
l’expedient 78_133_K2. 
En canvi a l’expedient 78_133_K2 només hi ha plànols que encaixarien amb les indicacions de la memòria del K1. 
Hi ha informació de la planta semi-soterrani i soterrani però no hi ha la planta baixa, indicant l’accés. 
 L’expedient 78_133_K1; a la documentació administrativa on s’indica “...33 viviendas y 3 locales garages, de Renta 
Limitada Subveniconada”; ho tracten com RL quan a tots els altres eren Subvencionada, té el full de la “Liquidación 
provisional” indicant una bonificació del 90% per ser RL. 
La memòria del K3 només es diferencia de la resta en el cas que defineix que els biguetes són de formigó pretesat, 
indicació que no es feia a la resta indicant que eres biguetes de formigó sense especificar. 
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Codi Biblio: 16_32/5a// 1966/164/D04 13155       Any projecte: octubre- des. 1965 Any const.: enero 1966 
Nom del projecte:  Grupo de 20 viviendas subvencionades, en un bloque de 5 plantas 
Adreça: Dr. Guardiet, 12-14 interior.   Barri: Sector Sud 
Arquitecte/s: Arquitecte 7 
Arquitecte tècnic: no indicat    Promotor: Patronato Municipal de la Vivienda de Sabadell 
Núm. Blocs: 1   
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  
 
 
Codi Biblio: 16_32/5b// 1966/165/D04 13155       Any projecte: octubre- des. 1965 Any const.: abril 1966 
/febrer 1986 
Nom del projecte:  Construir 16 viviendas y 4 locales Comerciales de la modalidad subvencionades, en un bloque 
de 5 plantas. 
Adreça: Dr. Guardiet, 1,3     Barri: Sector Sud 
Arquitecte/s: Arquitecte 7 
Arquitecte tècnic: no indicat    Promotor: Patronato Municipal de la Vivienda de Sabadell 
Núm. Blocs: 1   
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  
 
Documentació facilitada: 

X Plantes 
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria ( 1 pagina + accions ed.) 

 Amidaments 
 

 
X  Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 

 Altres.
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TIPOLOGIA A 
Edifici: 16_32_5A 1 Bloc de dues escales c/ Dr. Guardiet 12-14 pisos de superfície útil de 52,79m2 
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 2esc. x 5 pl. x 2hab/ pl.=20hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge 

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de 25cm a la façana, 30cm 
tester i 15cm a l’interior de càrrega. 
Estru. vertical pisos: : mur de 25cm a la façana, 30cm 
tester i 15cm a l’interior de càrrega. 
Tipus forjat tipus: no especificat.  25cm de cantell 
(sec) 
Tipus forjat coberta: Coberta planta tipus a al catalana 
horitzontal 25forjat+20 càmera + 5(encadellat??)+15 
pendents(sec). Alçada lliure 2.65m. 

Tipus escala: llosa massissa (sec) 
% buit respecte planta:  
261,34m2 – 2escales 5.4 – 4 forats 0.11m2 escales = 
210,1; 95,69%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no s’indica junta 35.15m llarg.

Congreny perimetral: 

 A nivell forjat. 

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2, cob 280 
+40kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: testers de 30 i interiors de 
15cm. 
Llum mínima: 2,4m mig, nucli 1.9m 
Llum màxima: 3.15m.extrem 
Balcó volat vol màx.: no existeix balcó volat es recolza 
a murs. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal, (1 escala): 17.57x16 -  obertures 
10x1.1x1.0 -  20x0.5x1.0 – balcó 10x2.7x2.4 – escala 
5x1x2.65 – porta 1.8x2.3= 281,12 –103,19=177,93 m2,  
63,29% ple tancament 
Façana posterior:  (1 escala ): 17.57x16 -  obertures 
10x1.2x1.2 -  10x2.4x1.2 – 10x1.1x1.0 = 281,12 –
54,2=226,92 m2,  80,7% ple tancament 
No hi ha plànol del tester que és de càrrega. 
 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Edifici:  16_32/5b 1 Bloc de dues escales c/ Dr. Guradiet 1-3. Superfície útil per vivenda 52,79m2  
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 2esc x 5 pl.x 2hab/ pl.=16hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: locals

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de 30cm a la façana, 15cm a 
l’interior. Pilastres de 30x45cm per suportar bigues 
d’estintolament dels murs de càrrega. 
Estru. vertical pisos: : mur de 25cm a la façana, 30cm 
tester i punts de trava de la càrrega i 15cm a l’interior 
de càrrega. 
Tipus forjat tipus: no especificat.  25cm de cantell 
(sec) 

Tipus forjat coberta: Coberta planta tipus a al catalana 
horitzontal 25forjat+20 càmera + 5(encadellat??)+15 
pendents(sec). Alçada lliure 2.65m. 
Tipus escala: llosa massissa (sec) 
% buit respecte planta:  
261,34m2 – 2escales 5.4 – 4 forats 0.11m2 escales = 
210,1; 95,69%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no s’indica junta 35.15m llarg. 

Congreny perimetral: 

 A nivell forjat. 

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2, cob 
350kg/m2 (comptabilitza el vent!!) 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: testers de 30 i interiors de 
15cm. 
Llum mínima: 2,4m mig, nucli 1.9m 
Llum màxima: 3.15m.extrem 
Balcó volat vol màx.: no existeix balcó volat es recolza 
a murs. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:  (1 escala suma del retranqueig): 
17.57x16 -  obertures 8x1.2x1.2 -  8x2.4x1.2 – 
8x1.1x1.0  - locals 3.1x2.6 – 2x2.3x2.6 – 3x2.6 – porta 
1.8x2.6= 281,12 –75,86=205,26 m2,  73,01% ple 
(només tancament) 
Façana posterior, (1 escala suma del retranqueig): 
17.57x16 -  obertures 8x1.1x1.0 -  16x0.5x1.0 – balcó 
8x2.7x2.4 – escala 4x1x2.65 = 281,12 –79,24=201,88 
m2,  71,81% ple (només tancament) 
No hi ha plànol del tester que és de càrrega. 
Esquema: 

 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
 
 



Fitxa d’anàlisi   16_32//5AiB 
 

352 

 

Memòria:  (16_32_5B) 
“…. 
Consta de planta baja y cuatro pisos, la planta baja destinada a locales comerciales y los pisos a viviendas con un 
total de 16, a los que se accede por dos escaleras. 
Todas las viviendas son iguales y cada una de ellas se compone de recibidor,…. 
La superficies de las distintas dependencias y totales se hallan resumidos en el cuadro que figura en los planos del 
proyecto. 
El tipo de construcción elegido es el tradicionales y la calidad y demás condiciones de los materiales se halla de 
manifestó en el Pliego de Condiciones Técnicas que forma parte del presente proyecto.  
El presupuesto total protegible para las obras… 
 
Acciones de la edificación (ídem) 
Norma 101-1962 MV 
Acción gravitatoria 
Peso fábrica de ladrillo macizo     1.800kg.m3 
Id.    Id.  Hormigón armado     2.400 id 
 
Cubiertas:  p. propio    130kg.m2 (forjado) 
  c. permanentes    150kg.m2 (solera y tabiques) 
  Total concarga     280kg.m2 
  Carga viento      30 id 
  Id  nieve      40 id 
  TOTAL      350kg.m2   
 
Forjados:  p. propio    130kg.m2 (forjado) 
  c. permanentes    170  id 
  Total concarga     300kg.m2 
  Sobrecarga uso    150  id 
  TOTAL     450kg.m2 
Acción del viento. 

Pression dinámica W=75 kg 
Coeficiente eólico c=1,2 

Acción térmica y reológica 
 No se considera 
Acción sísmica 
 Coeficiente   s=0,05 
Presiones sobre el terreno de cimentación 
 Resistencia  de 2 a4 kg.cm2 
 Resistencia admitida 2kg.cm2” 
 
Altres: 
Els expedients 16_32_5 A i B tenen la mateixa memòria, i és la mateixa planta exceptuant la planta baixa. 
Memòria d’una pàgina, i una pàgina amb les accions de l’edificació segons norma 101-1962MV 
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Codi Biblio: 78_133L//1966/1784/D04 13173   Any projecte:  desembre 1965 Any const.: 20 agost 1966 
Nom del projecte:  Polígono de viviendas subvencionadas en el Barrio “Can Puigjaner” 
Adreça:  c/ Don Rodrigo, esquina c/ Amilca (solar 6) Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s:  Arquitecte 14, Arquitecte 15 i Arquitecte 16. 
Arquitecte tècnic: Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora:         
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

La: c/ Don Rodrigo 5-7, 1 bloc amb 2 escales. PB+4 .Superfície útil de 60,30m2  i 61,46m2
, superfície 

construïda de 69,88m2  i 70,51m2  18hab. i 2 locals a PB 
Lb: c/Amilcar 3-5, 1 bloc amb 2 escales. PB+4 .Superfície útil de 60,30m2  i 61,46m2

, superfície construïda de 
69,88m2  i 70,51m2  20hab.  

 
 
Total habitatges a analitzar:  total 2 bloc, 4 escales 38 habitatges i 2 locals. 
 
Documentació facilitada: 
 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria.  
 

 

 

X Amidaments 
X Pressupost 

 Informes 
X Altres. Plec de condicions general. 
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La: c/ Don Rodrigo 5-7, 1 bloc amb 2 escales. PB+4 .Superfície útil de 60,30m2  i 61,46m2
, superfície construïda de 

69,88m2  i 70,51m2  18hab. i 2 locals a PB 
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 1 blx1escx5pl.x 2hab/pl + 
1escx4plx2hab/pl = 18hab. 

Hab. Per planta:2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge a una escala i 2 locals a  
l’altra.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes mur de 30cm. Murs 
interiors i mitgeres de 15cm. Pilars de 30x30 de 
formigó a les botigues a la zona central. Separació 
botigues i habitatges de 10cm. Fàbrica de gero (mem). 
Estru. vertical plantes : Façanes de 30cm. Mitgera i 
murs interiors de 15cm. Separació habitatges no 
portant de 10cm. Fàbrica de gero (mem). 
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmica armada on 
es recolza el paviment hidràulic (mem). 
Intereix ~ 70cm (pl). 

 Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.5m,  sostre de 
20cm amb paviment (sec.). PB elevada 82cm del 
terreny. 
Tipus forjat coberta: Plana (pl). Amb formigó cel.lular. 
(mem.) 
Tipus escala: llosa massissa.  
% buit respecte planta: 148,90m2 - escales 4,95 m2= 
143,95m2; 96,67%. 
 
Hi ha junta de dilatació. No s’indica junta, màxim dos 
blocs,  Lmàx=30,35m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 150kg/m2 ús,  paviment 80kg/m2 , 
envà ¼ 60kg/m2  o tabicón 100kg/m2 (mem). 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: paral.lels façana principal 
Perpendiculars a façana: perpendiculars i paral.lels a 
façana lateral. 
Llum mínima: 2,4 extrem. 
Llum màxima: 3,9m, extem.  
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala PB habitatge): 15,2 x 14,9 -  
obertures 10x1.2x1.2 - 20x0,75x1.05 – escala  
5x1.7x0.25 –  porta 1.8x2.5 = 226,48 – 36,77= 
189,70m2,  83,76% ple, portant. 
Façana posterior (1 escala habitatge a PB): 15,2 x 14,5 
-  obertures 10x1.2x1.2 - 10x1.8x1.2 – safareig 
8x0.8x1.9 – gelosia 4x1.6x2 – PB 2x1.7x0.7 = 220,4 – 
63,34 = 157,06m2,  71,26% ple, tancament. 

Façana tester: 9,8 x 14,5 -  obertures 5x1.4x0.6 = 
142,1 – 4,02 = 137,9m2,  97,04% ple, tancament i 
portant. 
 

 
Tipus 

 
PB          

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Lb: c/Amilcar 3-5, 1 bloc amb 2 escales. PB+4 .Superfície útil de 60,30m2  i 61,46m2
, superfície construïda de 69,88m2  

i 70,51m2  20hab. 
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 2 blx1escx5pl.x 2hab/pl = 20hab. 

Hab. Per planta:2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge s

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes mur de 30cm. Murs 
interiors i mitgeres de 15cm. Separació habitatges no 
portant de 10cm. Fàbrica de gero (mem). 
Estru. vertical plantes : Façanes de 30cm. Mitgera i 
murs interiors de 15cm. Separació habitatges no 
portant de 10cm. Fàbrica de gero (mem). 
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmica armada on 
es recolza el paviment hidràulic (mem). 
Intereix ~ 70cm (pl). 

 Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.5m,  sostre de 
20cm amb paviment (sec.). PB elevada 82cm del 
terreny. 
Tipus forjat coberta: Plana (pl). Amb formigó cel.lular. 
(mem.) 
Tipus escala: llosa massissa.  
% buit respecte planta: 149,96m2 - escales 5,13 m2= 
144,83m2; 96,58%. 
 
Hi ha junta de dilatació. No s’indica junta, màxim dos 
blocs,  Lmàx=30,1m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 150kg/m2 ús,  paviment 80kg/m2 , 
envà ¼ 60kg/m2  o tabicón 100kg/m2 (mem). 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: paral.lels façana posterior 
Perpendiculars a façana: perpendiculars i paral.lels a 
façana lateral. 
Llum mínima: 2,8 extrem. 
Llum màxima: 4,05m, extem.  
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala): 15,0 x ( 15+15,5) -  
obertures 20x0.8x1.2 - 10x1.8x1.2 – escala  5x1.7x0.25 
–  porta 1.8x2.2 = 228,75 – 46,88= 181,86m2,  79,5% 
ple, tancament. 
Façana posterior (1 escala): 15,2 x ( 15+15,5) -  
obertures 10x0.8x1.2 - 10x1.2x1.2 – safareig 8x1.5x2.3 

– gelosia 8x0.9x2.3 – PB 2x2.5x0.7 = 228,75– 71,66 = 
157,09m2,  68,67% ple, portant. 
Façana tester: 100% opaca, tancament i portant. 
 

 
Tipus 
 

PB: inexistent     

     

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV 101-1962 
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Memòria 
“Memoria  
Es objeto del presente proyecto la construcción e 38 viviendas subvencionadas y 2 locales comerciales en la calle de 
Amilcar esq. c/ Don Rodrigo, del denominado barrio de Can Puigjaner en Sabadell. 
En este grupo de viviendas hay un total de 4 escaleras de vecinos; 2 de ellas se apoyan y tienen accesos des de la 
calle de Don Rodrigo y las otras dos desde la calle Amilcar, de lo que se deduce que este grupo de viviendas lo 
forman dos bloques aislados una con 18 viviendas y dos locales comerciales y otro (el de fachada a c/, Amilcar) con 
20 viviendas. 
Constan ambos de 5 plantas de pisos. En planta baja existen un total de 6 viviendas. En cada rellano existen dos 
viviendas, excepto en la primera escalera de la c/. D. Rodrigo que en planta baja, a ambos lados se hallan 2 locales 
comerciales. 
Todas las viviendas son iguales en nº de pisos, existiendo solo dos tipos de distribución contando cada una de ellas 
de: comedor-Estar, 4 dormitorios,… 
Superficies del solar… 
… 
El sistema de construcción a emplear será el siguiente: Hormigón en cimientos. Recrecido de cimientos de hormigón 

visto hasta el nivel del primer forjado. Forjado de pisos de viguetas de cerámica armada tipo “Sarsez?” sobre el que 
se asentará el pavimento que será a base de mosaico hidráulico. Paredes de carga y cerramiento de “Gero”. 
Tabiqueria normal. Aparatos sanitarios en número y calidad que se indica en los planos. Lavaderos… 

La cubierta estará formada por hormigón celular en formación de pendientes, impermeabilizante asfaltor? y un 
grueso de rasilla. 
Las paredes exteriores a calles, serán de ladrillo “gero” visto, y las exteriores a patio se revocarán con mortero de cal 
y cemento, pintándose con productos resistentes a los agentes atmosféricos. 
El lavadero estará protegido de las vistas… 
… 
La instalación eléctrica a base de tubo Berguen empotrado. 
La fontanería con tubo de hierro galvanizado. Las aguas pluviales y residuales se conducirán mediante bajantes de 
fibrocemento hasta el albañal. La pintura será al temple… 
… 
Las obras serán realizadas ajustándose al presente proyecto y atendiendo las indicaciones del Arquitecto Director y 
Aparejador de las obras, y a los pliegos de condiciones de la edificación que además de los aprobados por N.C. del 13 
de marzo de 1903 y ¿.?. de 4 de setiembre de 1908 han de seguirse en las obras. 
El presupuesto de las obras… 
 
Acciones adoptadas en el calculo 
Acciones gravitatorias 
    Cargas permanentes adoptadas 
Materiales   Baldosa hidráulica  2.100 kg/m3 
    Hormigón ordinario  2.200     “ 

Ladrillo macizo   1.800     “ 
    … 
Fábricas   Mampostería   2.400 kg/m3 
    Ladrillo macizo   1.800     “ 
    Ladrillo hueco   1.200        “ 
    Hormigón   2.400     “ 
Elementos constructivos 
    Tabique ¼          60 kg/m2 
    Tabicón       100     “ 
    Pavimento hidráulico       80     “ 
    Teja         50     “ 
    Losa aligerada cerámica    180     “ 
 
Sobrecargas   Azotea accesible      150 kg/m2 
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    Viviendas       200     “ 
    Nieve          40     “ 
Acción del viento 
Edificio de hasta 10mts altura     50  Kg/m2 
De 11mts  a 30 mts altura     75     “ 
Coeficiente eólico      1,2    “ 
 
Acción térmica 
Nula en longitudes inferiores a 40 metros. 
Acción geológica 
Inapreciable 
Acción sísmica 
Grado aplicado VII escala Mecallí 
Coeficiente sísmico  0,03 
Acciones del terresno en cimentación 
Presión admisible a 2 metros 
Roca    20 kg/cm2 
Arenoso gruesos     4   “ 
Arcillosos semiduros     2   “ 
Arcillosos blandos     1   “ 
Arcillosos fluidos     0,5“ 
Asientos máximos    50  m/m” 
 
 
Altres: 
La memòra està escrita amb una tinta i paper que dificulta la seva lectura i cal interpretar moltes de les paraules, quan 
aquestes són paraules tècniques de noms de productes no coneguts, es desconeix quin és el nom exactament. 
El plec de condicions és general, només la primera pàgina té un apartat escrit a màquina i exposant com és l’edifici. 
Totes les lletres donades a Can Puigjaner són les que figura al plànols de situació de l’expedient 1966/1784, exceptuant 
la tipologia L i M que no estaven donades i al plànol no s’identificava amb cap lletra. 
La tipologia La, a la zona de la botiga es desconeix com està forjat el sostre de la botiga, si canvia la direcció o continua 
com la resta de plantes i falta grafiar alguna jàssera o quelcom. Per això s’ha posat un símbol com si estes forjat en 
dues direccions no paral.leles a les parets de càrrega. 
La tipologia Lb no té grafiada la planta baixa, però l’estructura indica com si sobresortís un voladís sobre la porta 
d’entrada que no s’identifica a la façana ni a cap plànol. 
Dues tipologies que per distribució són pràcticament idèntiques amb obertures diferents i murs de càrrega diferents 
però que les càrregues en la fonamentació són pràcticament les mateixes. 
 

   
Juntes entre els edificis. 
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Codi Biblio: 78_133M//1966/1783/D04 13173   Any projecte:  desembre 1965 Any const.: 20 agost 1966 
Nom del projecte:  Polígono de viviendas subvencionadas en el Barrio “Can Puigjaner” 
Adreça:  c/ Simancas, esquina c/ Amilca (solar 5) Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s:  Arquitecte 14, Arquitecte 15 i Arquitecte 16 
Arquitecte tècnic: Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora:         
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Ma: c/ Simancas 6-10, 1 bloc amb 3 escales. PB+4 .Superfície útil de 60,30m2  i 61,46m2
, superfície construïda 

de 69,88m2  i 70,51m2  28hab. i 2 locals a PB (equivalent a La però tres escales) 
Mb: c/Amilcar 1, 1 bloc amb 1 escales. PB+4 .Superfície útil de 60,30m2  i 61,46m2

, superfície construïda de 
69,88m2  i 70,51m2  10hab. (equivalent al Lb, però una sola escala)  

 
 
Total habitatges a analitzar:  total 2 bloc, 4 escales 38 habitatges i 2 locals. 
 
Documentació facilitada: 
 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria.  
 

 
 

X Amidaments 
X Pressupost 

 Informes 
X Altres. Plec de condicions general. 
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Ma: c/ Simancas 6-10, 1 bloc amb 3 escales. PB+4 .Superfície útil de 60,30m2  i 61,46m2
, superfície construïda de 

69,88m2  i 70,51m2  28hab. i 2 locals a PB (equivalent a La però tres escales) 
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 1 blx2escx5pl.x 2hab/pl + 
1escx4plx2hab/pl = 28hab. 

Hab. Per planta:2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge a dues escala i 2 locals a  
l’altra.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes mur de 30cm. Murs 
interiors i mitgeres de 15cm. Pilars de 30x30 de 
formigó a les botigues a la zona central. Separació 
botigues i habitatges de 10cm. Fàbrica de gero (mem). 
Estru. vertical plantes : Façanes de 30cm. Mitgera i 
murs interiors de 15cm. Separació habitatges no 
portant de 10cm. Fàbrica de gero (mem). 
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmica armada on 
es recolza el paviment hidràulic (mem). 
Intereix ~ 70cm (pl). 

 Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.5m,  sostre de 
20cm amb paviment (sec.). PB elevada 82cm del 
terreny. 
Tipus forjat coberta: Plana (pl). Amb formigó cel.lular. 
(mem.) 
Tipus escala: llosa massissa.  
% buit respecte planta: 148,90m2 - escales 4,95 m2= 
143,95m2; 96,67%. 
 
Hi ha junta de dilatació. No s’indica junta, són  tes 
escales,  Lmàx=45,5m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 150kg/m2 ús,  paviment 80kg/m2 , 
envà ¼ 60kg/m2  o tabicón 100kg/m2 (mem). 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: paral.lels façana principal 
Perpendiculars a façana: perpendiculars i paral.lels a 
façana lateral. 
Llum mínima: 2,4 extrem. 
Llum màxima: 3,9m, extem.  
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala PB habitatge): 15,2 x 14,9 -  
obertures 10x1.2x1.2 - 20x0,75x1.05 – escala  
5x1.7x0.25 –  porta 1.8x2.5 = 226,48 – 36,77= 
189,70m2,  83,76% ple, portant. 
Façana posterior (1 escala habitatge a PB): 15,2 x 14,5 
-  obertures 10x1.2x1.2 - 10x1.8x1.2 – safareig 
8x0.8x1.9 – gelosia 4x1.6x2 – PB 2x1.7x0.7 = 220,4 – 
63,34 = 157,06m2,  71,26% ple, tancament. 

Façana tester: 9,8 x 14,5 -  obertures 5x1.4x0.6 = 
142,1 – 4,02 = 137,9m2,  97,04% ple, tancament i 
portant. 
 

 
Tipus 

 
PB          

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV 101-1962 
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Mb: c/Amilcar 1, 1 bloc amb 1 escales. PB+4 .Superfície útil de 60,30m2  i 61,46m2
, superfície construïda de 69,88m2  i 

70,51m2  10hab. (equivalent al Lb, però una sola escala)  
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 1escx5pl.x 2hab/pl = 10hab. 

Hab. Per planta:2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatges

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes mur de 30cm. Murs 
interiors i mitgeres de 15cm. Separació habitatges no 
portant de 10cm. Fàbrica de gero (mem). 
Estru. vertical plantes : Façanes de 30cm. Mitgera i 
murs interiors de 15cm. Separació habitatges no 
portant de 10cm. Fàbrica de gero (mem). 
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmica armada on 
es recolza el paviment hidràulic (mem). 
Intereix ~ 70cm (pl). 

 Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.5m,  sostre de 
20cm amb paviment (sec.). PB elevada 82cm del 
terreny. 
Tipus forjat coberta: Plana (pl). Amb formigó cel.lular. 
(mem.) 
Tipus escala: llosa massissa.  
% buit respecte planta: 149,96m2 - escales 5,13 m2= 
144,83m2; 96,58%. 
 
Hi ha junta de dilatació. No s’indica junta, un bloc 
adossat a dues escales més,  Lmàx=15,3m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 150kg/m2 ús,  paviment 80kg/m2 , 
envà ¼ 60kg/m2  o tabicón 100kg/m2 (mem). 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: paral.lels façana posterior 
Perpendiculars a façana: perpendiculars i paral.lels a 
façana lateral. 
Llum mínima: 2,8 extrem. 
Llum màxima: 4,05m, extem.  
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala): 15,0 x ( 15+15,5) -  
obertures 20x0.8x1.2 - 10x1.8x1.2 – escala  5x1.7x0.25 
–  porta 1.8x2.2 = 228,75 – 46,88= 181,86m2,  79,5% 
ple, tancament. 
Façana posterior (1 escala): 15,2 x ( 15+15,5) -  
obertures 10x0.8x1.2 - 10x1.2x1.2 – safareig 8x1.5x2.3 

– gelosia 8x0.9x2.3 – PB 2x2.5x0.7 = 228,75– 71,66 = 
157,09m2,  68,67% ple, portant. 
Façana tester: 100% opaca, tancament i portant. 
 

 
Tipus 
 

PB: inexistent     

     

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV 101-1962 
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Memòria 
“Memoria  
Es objeto del presente proyecto la construcción e 38 viviendas subvencionadas y 2 locales comerciales en la calle 
Simanosa?? esq. c/ Amilcar, del denominado barrio de Can Puigjaner en Sabadell. 
En este grupo de viviendas, hay un total de 4 escaleras de vecinos; 3 de ellas se apoyan y tienen accesos desde la 
calle Simanosa?? y la restante desde la calle Amilcar, de lo que se deduce que este grupo de viviendas lo forman dos 
bloques aislados uno con 28 viviendas y dos locales comerciales y otro con 10 viviendas. 
Constan ambos de 5 plantas de pisos. En planta baja existen un total de 6 viviendas. En cada rellano existen dos 
viviendas, excepto en la segunda escalera de la calle Simanosas?’? que en planta baja, a ambos lados se hallan 2 
locales comerciales. 
Todas las viviendas son iguales en nº de pisos, existiendo solo dos tipos de distribución contando cada una de ellas 
de: comedor-Estar, 4 dormitorios,… 
Superficies del solar… 
… 
El sistema de construcción a emplear será el siguiente: Hormigón ciclópeo en cimientos. Recrecido de cimientos de 

hormigón visto hasta el nivel del primer forjado. Forjado de pisos de viguetas de cerámica armada tipo … sobre el 
que se asentará el pavimento que será a base de mosaico hidráulico. Paredes de carga y cerramiento de “Gero”. 
Tabiqueria normal. Aparatos sanitarios en número y calidad que se indica en los planos. Lavaderos… 

La cubierta estará formada por hormigón celular en formación de pendientes, impermeabilizante  … y un grueso de 
rasilla. 
Las paredes exteriores a calles, serán de ladrillo “gero” visto, y las exteriores a patio se revocarán con mortero de cal 
y cemento, pintándose con productos resistentes a los agentes atmosféricos. 
El lavadero estará protegido de las vistas… 
… 
La instalación eléctrica a base de tubo Berguen empotrado. 
Fontanería con tubo de hierro galvanizado. Las aguas pluviales y residuales se conducirán mediante bajantes de 
fibrocemento hasta el albañal. La pintura será al temple… 
… 
Las obras serán realizadas ajustándose al presente proyecto y atendiendo las indicaciones del Arquitecto Director y 
Aparejador de las obras, y a los pliegos de condiciones de la edificación que además de los aprobados por N.C. del 13 
de marzo de 1903 y ¿.?. de 4 de setiembre de 1908 han de seguirse en las obras. 
El presupuesto de las obras… 
 
Acciones adoptadas en el calculo 
Acciones gravitatorias 
    Cargas permanentes adoptadas 
Materiales   Baldosa hidráulica  2.100 kg/m3 
    Hormigón ordinario  2.200     “ 

Ladrillo macizo   1.800     “ 
    … 
Fábricas   Mampostería   2.400 kg/m3 
    Ladrillo macizo   1.800     “ 
    Ladrillo hueco   1.200        “ 
    Hormigón   2.400     “ 
Elementos constructivos 
    Tabique ¼          60 kg/m2 
    Tabicón       100     “ 
    Pavimento hidráulico       80     “ 
    Teja         50     “ 
    Losa aligerada cerámica    180     “ 
 
Sobrecargas   Azotea accesible      150 kg/m2 
    Viviendas       200     “ 
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    Nieve          40     “ 
Acción del viento 
Edificio de hasta 10mts altura     50  Kg/m2 
De 11mts  a 30 mts altura     75     “ 
Coeficiente eólico      1,2    “ 
 
Acción térmica 
Nula en longitudes inferiores a 40 metros. 
Acción geológica 
Inapreciable 
Acción sísmica 
Grado aplicado VII escala Mecallí 
Coeficiente sísmico  0,03 
Acciones del terreno en cimentación 
Presión admisible a 2 metros 
Roca    20 kg/cm2 
Arenoso gruesos     4   “ 
Arcillosos semiduros     2   “ 
Arcillosos blandos     1   “ 
Arcillosos fluidos     0,5“ 
Asientos máximos    50  m/m” 
 
 
Altres: 
 
Aquest expedient és molt igual a l’expedient 78_133_L. La memòria és idèntica només canviant els noms dels carrers 
i la forma de distribuir les blocs, que no fa dos blocs i dos blocs sinó 3 bocs i un bloc. Això significa que sense junta de 
dilatació hi ha fins a 45,5m. 
La memòria està escrita amb una tinta i paper que dificulta la seva lectura i cal interpretar moltes de les paraules, quan 
aquestes són paraules tècniques de noms de productes no coneguts, es desconeix quin és el nom exactament. 
El plec de condicions és general, només la primera pàgina té un apartat escrit a màquina i exposant com és l’edifici. 
Totes les lletres donades a Can Puigjaner són les que figura al plànols de situació de l’expedient 1966/1784, exceptuant 
la tipologia L i M que no estaven donades i al plànol no s’identificava amb cap lletra. 
La tipologia Mb no té grafiada la planta baixa, però l’estructura indica com si sobresortís un voladís sobre la porta 
d’entrada que no s’identifica a la façana ni a cap plànol. 
Dues tipologies que per distribució són pràcticament idèntiques amb obertures diferents i murs de càrrega diferents 
però que les càrregues en la fonamentació són pràcticament les mateixes. 
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Codi Biblio: 129_506//1964/2964/D04 13068   Any projecte:  febrer 1966 Any const.: 29 maig 1966 
Nom del projecte:  Proyecto de un edificio de Renta Limitada Grupo I. 
Adreça:   c/ Brutau 39-43    Barri: Sant Olerguer  
Arquitecte/s: Arquitecte 9 i Arquitecte 36 
Arquitecte tècnic: Aparellador Promotor: TAIGA.SA 
Constructora:  Persona física    
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 
Tipologia bloc:   

Únic: c/ Brutau 39-48 1 escala PB+5+ àtic .Superfície útil de  94,11m2  i 57,95m2
 habitatges àtic. 12 hab. 

 
 
Total habitatges a analitzar:  total 1 bloc, 1 escales 12 habitatges i 2 local. 
 
Documentació facilitada: 
 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria.  

 
 

 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 
X Altres. Un projecte del 1964. 
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Únic: c/ Brutau 39-48 1 escala PB+5+ àtic .Superfície útil de  94,11m2  i 57,95m2
 habitatges àtic. 12 hab. 

Núm. Plantes: PB +5+àtic 
Núm. Habitatges: 1 blx6pl.x 2hab/pl = 12hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: 2 locals.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes posterior mur de 30cm. i 
pilars. 
Estru. vertical plantes : Façanes de 30cm. Mitgera i 
murs interiors de 15cm.  
Estru. vertical àtic : Façanes mig vano inferior 
10+5+5cm. Mitgera i murs interiors de 15cm.  
Tipus forjat tipus: Unidireccional interix 70cm (pl). 
 Alçada lliure: Alçada PB 3.3m i plantes pis 2.7m,  
sostre de ~30cm amb paviment (sec.)  

Tipus forjat coberta: Dues aigües. Sobre coberta àtic 
(pl). 
Tipus escala: llosa (pl)  
% buit respecte planta: 242,81m2 - escales 5,4 m2 - 
pati 8,7 m2 –  ascensor 1,46m2  = 227,25m2; 93,59%. 
 
Hi ha junta de dilatació. No s’indica la junta de 
dilatació,  Lmax=19,9m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 500kg/m2 sostres i 550kg/m2 

coberta (mem). 
Segons doc. gràfica: sostre per càrrega uniforma de 
500kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: paral.lels façana principal 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,7 interior, escala 2,8m. 
Llum màxima: 4,9m, extrem.  
Balcó volat vol max.: 1m respecte 4,9. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic 1/100): 11,2 x 18,2 -  
obertures 10x1.3x1.2 - 10x2.3x2.1 - PB 2x3x3 – porta 
2.2x3 = 203,84 – 88,5= 115,34m2,  56,58% ple, 
portant. 
Façana posterior: (sense àtic 1/100):  11,2 x 18,5 -  
obertures 10x1.4x1.4 - 10x1.4x2.1 – local 2x3x3 = 
207,2 – 67 = 140,3m2,  67,68% ple, portant. 
Façana mitgera:  100% ple, tancament.                   

PB   Tipus   
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101- 1962
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Memòria  
“Memoria  
Objeto. La presente memoria hace referencia a un proyecto de construcción de un edificio de palnta baja, pisos 1º al 
5º y ático, destinado principalmente a viviendas y que desea ser acogido a la Ley de Renta Limitada Grupo 1º. 
Emplazamiento.- Está emplazado en la calle de Brutau a 63,55 mts de la calle de Sardá en el término municipal de 
Sabadell provincia de Barcelona. 
Propietario.- …. 
…. 
Solución adoptada.- En la planta baja se ha situado el vestíbulo de entrada centrado en la planta destinando el resto 
a dos tiendas. 
Las palntas piso 1º, 2º, 3º, 4º, y 5º se han proyectado dos viviendas completamente simétricas, y se compnenen de 
recibidor, estar-comedor,… 
La solución adoptada para la planta ático ha sido proyectoada con dos viviendas las cuales constan de recibidor, 
estar-comedor,… 
La cubierta será inaccesible y será con teja árabe. 
Construcción.- Se llevará a cabo con materiales de primera calidad y siguiendo las normas de la buena construcción 
correines en esta localidad. 
La pintura será al temple liso en techos y picado en paredes y sin nudosidades.  
La carpintería se cubrirá con dos manos de preparación…. 
... 
Acciones adoptadas en el calculo 
Techos  Peso propio    200 kg/m2 
  Carga permanente      50 “     “ 
  Sobrecarga de uso    250 “     “ 
       500 kg/m2 
 
Cubierta Peso propio    250 kg/m2 
  Carga permanente      50 “     “ 

Sobrecarga de uso                175 “     “ 
  Sobrecarga de nieve    75 “     “ 
       550 kg/m2       
 
Presión paredes         6,5 kg/cm2 
  “           cimientos         1,9 “    “ 
 
Acción de viento.- Dadas las características de situación y emplazamiento del edifico proyectado y considerado la 
velocidad del viento de 34m./ seg. resulta una presión dinámica del viento de 75 kg/m2 siendo el coeficiente sólido 
de sobrecarga total de 1,20 
Acción térmica y reológica.- Debido a la clase de estructura proyectada no hay necesidad de tenerla en cuenta. 
 
Acción sísmica  Grado sísmico  = VII 
   Coef. Sísmico   = 0,04 
 
Presiones en el terreno de cimentación 
Presión admisible en el terreno de cimentación  3,25 kg/cm2 
  “           que actuará sobre el terreno:   2,--   “     “ 
Asiento general admisible: 75mm. 
 
Superficies.- Las superficies edificadas son de : …” 
  
Altres:  
La mateixa llicència d’obres té dos projectes, un del 1964 i un posterior del 1966 que és el que es va construir i és el 
que s’analitza en el present document. 
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Codi Biblio: 15_93 // 1966/2416/D04 13182       Any projecte: marzo 1966 Any const.: enero 1967 
Nom del projecte:  Construcción de tres bloques y un garatge.  
Adreça: Garrigues, Espot, València   Barri: Can Oriach.  
Arquitecte/s: Arquitecte13 i Arquitecte 17 
Arquitecte tècnic:      Promotor: Constructora de la Vivienda Popular. (COVIPSA) 
Constructora: 
   
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  
Bloque J: Calle Garrigues 1, 3 ( 1 edifici 19 hab 1 local) pb+4, 4 hab per planta 4 dormitoris.PB, 3hab i local. 
Bloque K: Calle Espot nº 5,7 (1 edifici 19 hab 1 local) pb+4, 4 hab per planta, 3 habit. De 4 dormitoris i un hab de 3 
dormitoris. PB 3 habitatges de 4 dormitoris + local. 
Bloque P: Calle Valencia nº 15-28 (38 hab 2 locals) PB+4, 4 habitatges per planta, cada hab de 4 dormitoris. 
Garatge:  c/ Garrigues 6 
 
 
Codi Biblio: 15_92 // 1966/2399/D04 13180-D04 13181      Any projecte: marzo 1966 Any const.: enero 1967 
Nom del projecte:  Construcción de 5 bloques y un garaje acogidos a Viviendas de Renta limitada subvencionades 
situados  
Bloque O: Calle Alcaria nº2-18 ( 2 edificis 30 hab 2 locals) pb+3, 4 hab per planta i cada hab de 4 dormitoris. 
Bloque Q: Calle Valencia nº 18-24 (2 edificis 38 hab 2 locals) pb+4, 4 hab per planta i cada hab 4 dormitoris. 
Bloque R: Calle Ordesa nº 11-17 (38 hab 2 locals) IDEM BLOC Q (indicat així a la memòria) i idem a bloc P de 
l’expedient posterior. 
Bloque V: Calle Garrotxa 2 y 4 (1 edifici 19 hab 1local) pb+4, 4 hab per replà excepte pb. 4 dormitoris tots. 
Bloque X: Calle Noufonts 10 y 12 (1 edifici 19 hab 1 local) pb+4, 4 hab per planta, 3 de 4 dormitoris i una de 3. PB, 3 
hab de 4 dormitoris + local comercial 
Garatge c/ Garrigues 12 
Adreça: Alcaria, Valencia, Ordesa, Garrotxa, Noufonts, Garrigues Barri: Can Oriach.  
Arquitecte/s: Arquitecte13 i Arquitecte 17 
Arquitecte tècnic:      Promotor: Constructora de la Vivienda Popular. (COVIPSA) 
Constructora:  
   
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  
Bloque O: Calle Alcaria nº2-18 ( 2 edificis 30 hab 2 locals) pb+3, 4 hab per planta i cada hab de 4 dormitoris. 
Bloque Q: Calle Valencia nº 18-24 (2 edificis 38 hab 2 locals) pb+4, 4 hab per planta i cada hab 4 dormitoris. 
Bloque R: Calle Ordesa nº 11-17 (38 hab 2 locals) IDEM BLOC Q (indicat així a la memòria) 
Bloque V: Calle Garrotxa 2 y 4 (1 edifici 19 hab 1 local) pb+4, 4 hab per replà excepte pb. 4 dormitoris tots. 
Bloque X: Calle Noufonts 10 y 12 (1 edifici 19 hab 1 local) pb+4, 4 hab per planta, 3 de 4 dormitoris i una de 3. PB, 3 
hab de 4 dormitoris + local comercial 
Garatge:  c/ Garrigues 12 
 
 
Total 220 habitatges 12 locals i dos garatges. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes 
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 
X Amidaments. 
 

X  Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 
X Altres. Plec de condicions
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TIPOLOGIA Bloc J  
Edifici:  Bloc J: Calle Garrigues 1, 3; 4 hab per planta i cada hab de 4 dormitoris; pb amb 3 hab i local. 
Edifici:  Bloc V: Calle Garrotxa 2 y 4 (1 edifici 19 hab 1local) pb+4, 4 hab per replà excepte pb. 4 dormitoris tots. 
No hi ha simetries és de cantonada.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 1+1bloc x 5 plantes x 4hab/ 
pl.=38hab 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge / 1 locals comercial.

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de 30cm a la façana exterior i 
mur de 15cm interiors, i exterior de recollida d’escala. 
Paret de 30 amb càmera d’aire (sec)  
Estru. vertical pisos: mur de 30cm a la façana exterior 
i mur de 15cm interiors, i exterior de recollida 
d’escala. Paret de 30 amb càmera d’aire (sec)  
Tipus forjat tipus: ceràmica armada (plec de 
condicions tècniques), 25cm de cantell (sec) 

Tipus forjat coberta: Coberta planta tipus a al catalana 
horitzontal (sec). Alçada lliure 2.7m. 
Tipus escala: no s’identifica al projecte. 
% buit respecte planta:  
314,61m2 – 4.07m2 escales = 310.54; 98,7%. 
 
Hi ha junta de dilatació: un sol bloc, sense junta 34m.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Indica a façana congreny HA 
30x25 4ø10 només indicat a façana.(sec) 

 Sota forjat. 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 450kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: en general, 2 cruixies 
Perpendiculars a façana: en PB per suportar entrada. 
Llum mínima: 2,8m extrem, nucli 1.9m 
Llum màxima: 5,0m.extrem 
Balcó volat vol màx.: Petit balcó en direcció biguetes, 
aquestes NO volen perquè s’indica que hi ha un biga. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal, tot el xamfrà. bloc: 27,9x15.2 + 
8,4x15,2 + 5,8x15,2 -  obertures 5x1.9x1.2 -  
36x1.2x1.2 – 5x1x1  – 14x0.7x1 – 1x0.7 – safareig 
8x1.8x2.2 -1.8x1.3– balcó 4x3x2.2 - porta 3x2.4x2.2 – 
1.3x2.2 = 639,92 –157,86=482,06 m2,  75,33% ple 
portant. 
Façana posterior:  bloc: 4,4x15,2 + 9.6x15.2 + 5.8x15.2 
+ 9.75x15.2+ 4.35x15.2  -  obertures 20x1.2x1.2 – 
2x2.2x1.2 – balcó 8x2.2x2.2 – safareig  2x1.8x1.4 – 
8x1.8x2.2 – escala 8x0.6x2.7 = 515,28 – 122,48 =392,8 
m2,  76,23% ple portant. 

Façana-lateral: 11,9x15.2– obertures 15x1.2x1.2 + 
5x0.7x1= 156.56- 15.60 = 180,88 – 25,1 =155,78 m2; 
86,12 % tancament. 
Esquema: 
 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA Bloc K  
Edifici:  Bloc K:  Calle Espot nº 5,7 ; 3 de 4 dormitoris i una de 3. PB, 3 hab de 4 dormitoris + local comercial 
Edifici:  Bloc X: Calle Noufonts 10 y 12, 3 de 4 dormitoris i una de 3. PB, 3 hab de 4 dormitoris + local comercial 
No hi ha simetries és de cantonada.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 1+1bloc x 5 plantes x 4hab/ 
pl.=38hab 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge / 1 locals comercial.

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de 30cm a la façana exterior i 
mur de 15cm interiors. Façana principal de tres capes 
(sec) 
Estru. vertical pisos: mur de 30cm a la façana exterior 
i mur de 15cm interiors. Façana principal de tres capes 
(sec) 
Tipus forjat tipus: ceràmica armada (plec de 
condicions tècniques molt explícit), 25cm de cantell 
(sec) 

Tipus forjat coberta: Coberta planta tipus a al catalana 
horitzontal (sec). Alçada lliure 2.7m. 
Tipus escala: no s’identifica en el projecte. 
% buit respecte planta:  
304,54m2 – 5,06m2 escales = 299,48; 98,34%. 
 
Hi ha junta de dilatació: un sol bloc, sense junta 
30,5m.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Indica a façana congreny HA 
30x25 4ø10 només indicat a façana.(sec) 

 Sota forjat. 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 450kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: en dues direccions. 
Perpendiculars a façana: en dues direccions. 
Llum mínima: 3,4m extrem, nucli 1.9m 
Llum màxima: 5,2m.extrem sobre façana xamfrà. 
Balcó volat vol màx.: Petit balcó en direcció biguetes, 
aquestes No volen perquè s’indica que hi ha un biga. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal, tot el xamfrà. bloc: 6x15.2 + 8,4x15,2 
+ 24,5x15,2 -  obertures 5x1.9x1.2 -  32x1.2x1.2 – 
5x1x1  – 14x0.7x1 – 1x0.7 – safareig 4x1.8x2.2 -1.8x1.3 
– 4x1.6x2.2– balcó 4x3x2.2 – porta 1x 2.4x2.2 – 
1x1.3x2.2  - 1x3x2.2= 591,28 – 138,22 =453,06 m2,  
76,62% ple portant. 
Façana posterior:  bloc: 4,0x15,2 + 26,6x15,2 -  
obertures 20x1.2x1.2 – 5x0.7x1 – 5x1.8x1.2- 5x1x1 - 
balcó 4x2.8x2 – 2.8x1.3 – safareig  8x1.8x1.2 – 
2x1.8x1.2 – escala 4x0.7x2.4 = 465,12 – 102,46 = 
362,66m2,  77,97% ple portant. 

Façana-lateral: 10,2x15.2– obertures 10x1.2x1.2 = 
155,04 – 14,40 = 140,64 m2; 90,71 % tancament. 
Esquema: 
 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA Bloc P  
Edifici:  Bloc P: Calle Valencia nº 15-28 (38 hab 2 locals) PB+4, 4 habitatges per planta, cada hab de 4 dormitoris; PB 
3 hab+1local 
Edifici:  Bloc Q: c/ Valencia nº 18-24 cada hab 4 dormitoris. 
Edifici:  Bloc R: c/ Ordesa nº 11-17.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 2+2+2 blocs x 5 plantes x 4hab/ 
pl.=114hab 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà,  
Ús planta baixa: habitatge / 2 locals comercials

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de 30cm a la façana exterior i 
mur de 15cm interiors i patis interiors. Façanes amb 
càmera d’aire (sec) 
Estru. vertical pisos: mur de 30cm a la façana exterior 
i mur de 15cm interiors i patis interiors. Façanes amb 
càmera d’aire (sec) 
Tipus forjat tipus: ceràmica armada (plec de 
condicions tècniques), 25cm de cantell (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta dues aigües i badalot 
(pl), fibrociment (mem) Sobre forjat estructural 

horitzontal (sec). Es veuen les biguetes a la secció de 
dues aigües. Alçada lliure 2.7m. 
Tipus escala: volta catalana. (plec condicions) 
% buit respecte planta:  
314,15m2 – 3,96m2 escales -8,77m2 pati  = 301,42; 
95,94%. 
 
Hi ha junta de dilatació: hi ha junta de dilatació entre 
els dos blocs. Longitud per bloc: 30,5m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Indica a façana congreny HA 
30x25 4ø10 només indicat a façana. 

 Sota forjat. 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 
450kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: en general 
Perpendiculars a façana: en PB per suportar entrada. 
Llum mínima: 3,1m extrem, nucli 1.9m 
Llum màxima: 4.7m.extrem 
Balcó volat vol màx.: Petit balcó en direcció biguetes, 
aquestes volen 100cm, darrera 3,8m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:  bloc: 30.6x15.2 -  obertures 
9x1.9x1.2 -  22x1.2x1.2 – 9x1x1  – 9x0.7x1 –safareig 
4x1.8x2.2 – 1.8x1.3 – portes 3x2.8x2.4 – 1.4x2.4 = 
465,12 – 109,2 =355,92 m2,  76,52% ple portant 
Façana posterior:  bloc: 30.6x15.2 -  obertures 
10x1.9x1.2 -  25x1.2x1.2 – 10x1x1  – 10x0.7x1 –
safareig 4x1.8x2.2 – 1.8x1.3  = 465,12 – 93,98 =371,14 
m2,  79,79% ple portant 
 

 
Façana-tester: 10.3x15.2– obertures 10x1.2x1.2= 
156,56- 14.4 = 142,16 m2; 90,80 % tancament. 
Esquema: 

 
Tipus 

 
PB 

 
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA Bloc O  
Edifici:  Bloc O: c/ Alcaria nº2-18, 4 hab per planta i cada hab de 4 dormitoris. 
Les plantes tipus els habitatges són simètrics respecte l’eix longitudinal i els dos blocs són simètrics respecte l’eix 
transversal, no és simètrica la planta baixa per tal de donar accés a l’entrada a l’edifici.
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 2blocs x 4 plantes x 4hab/ pl.=30hab 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà,  
Ús planta baixa: habitatge / 2 locals comercials

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de 30cm a la façana exterior i 
mur de 15cm interiors i patis interiors.  
Estru. vertical pisos: mur de 30cm a la façana exterior 
i mur de 15cm interiors i patis interiors.  
Tipus forjat tipus: biguetes armades i revoltó o 
ceràmica armada (plec de condicions tècniques), 
25cm de cantell (sec) 
Tipus forjat coberta: coberta dues aigües i badalot 
(pl), fibrociment (mem) Sobre forjat estructural 

horitzontal (sec). Es veuen les biguetes a la secció de 
dues aigües. Alçada lliure 2.7m. 
Tipus escala: volta catalana. (plec condicions) 
% buit respecte planta:  
314,15m2 – 3,96m2 escales -8,77m2 pati  = 301,42; 
95,94%. 
 
Hi ha junta de dilatació: hi ha junta de dilatació entre 
els dos blocs. Longitud per bloc: 30,5m

 
Congreny perimetral: 

X A nivell de forjat. Indica a façana congreny HA 
30x25 4ø10 només indicat a façana. 

 Sota forjat. 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 450kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: en general 
Perpendiculars a façana: en PB per suportar entrada. 
Llum mínima: 3,1m extrem, nucli 1.9m 
Llum màxima: 4.7m.extrem 
Balcó volat vol màx.: Petit balcó en direcció biguetes, 
aquestes volen 100cm. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal. bloc: 30.6x12.4 -  obertures 
7x1.9x1.2 -  17x1.2x1.2 – 7x1x1  – 7x0.7x1 – 3x1.8x2.2 
– 1.8x1.3– porta 3x2.7x2.2 – 0.9x2.2 = 379,44 – 86,36 
=293,08 m2,  77,24% ple portant. 
Façana posterior:  bloc: 30.6x12.1 -  obertures 
8x1.9x1.2 -  20x1.2x1.2 – 8x1x1  – 8x0.7x1 – 3x1.8x2.2 
– 1.8x1.3 = 370,26 – 74,86 =295,4 m2,  79,78% ple 
portant. 

Façana-tester: 10.3x12.2– obertures 8x1.2x1.2= 
125.6- 11.52 = 114,08 m2; 90,82 % tancament. 
Esquema: 
 

 
Tipus 

 
PB 

 
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
 

 
 
 
 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria: 15_93 
“…. 
Los materiales y sistemas constructivos serán lo usuales y conceptuados como buenos en esta región 

Cimientos de hormigón hasta terreno firme. 
Muros de ladrillo. 
Forado de techo con cerámica armada. 
Acabados de fachada con ladrillo visto y parte en revoque impermeabilizado. 
Escaleras con granito artificial. 
Desagües con tubería de fibrocemento. 
Cubierta con fibrocemento sobre  tabicones de ladrillo hueco y forjado de techo normal. 
Distribución interior con tabiques de ladrillo hueco. 
Carpintería con madera de pino y herrajes corrientes. 
Instalación eléctrica con un punto de luz en cada habitación… 

… 
Los materiales a utilizar en obra serán los siguientes. 
Cemento ….3.799T 
Cales………….633T 
Yesos…………948T 
Grava –Arena….13.935m3 
Ladrillos ……….18.930m3 
Madera ………..886m3 
Hierro estructural …….380T 
Hierro otros elementos..63T 
Conductores eléctricos …1.000kgs 
 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN  
Para el cálculo de los elementos resistentes de este proyecto y de su cimentación, se han adoptado las acciones y 
reacciones que a continuación se detallan y que se adaptan a lo prescrito en la norma MV-101 1962, aprobada por 
Decreto del Ministerio de la Vivienda en 17 de enero de 1963. 
Acciones gravitatorias. Las concargas, tanto las debidas al peso propio como a la carga permanente, se ha calculado 
acuerdo con los valores que figuran en las tablas 2,1-2,2-2,3-2,y 2.5 mientras que las sobrecargas de uso y nieve lo 
han sido de acuerdo con las tablas 3.1 -3.2 y 4.1 
Todo ello conduce a los siguientes resultados. 
Forjado de pisos: 
Vigueta y bovedilla de hormigón  150kg/m2 
Pavimento        50Kg/m2 
Tabiquería     100kg/m2 
Sobrecarga de uso    200kg/m2 
 Carga total    500kg/m2 
 
Forjado de cubiertas: 
Viguetas y bovedillas de hormigón  150kg/m2 
Tabiquería     100kg/m2 
Fibrocemento       25kg/m2   
Sobrecarga de uso    100kg/m2 
“ de nieve      40kg/m2 
“ de viento      40kg/m2 
 Carga total    455kg/m2 
 
Acción del viento. Teniendo en cuenta la estructura del edificio y su situación,  se han tenido en cuenta las acciones 
del viento sobre el forjado y estructura, de acuerdo con lo que se dispone en el capítulo  5 de la norma. 
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Acciones térmicas y reológicas. De acuerdo con la norma en su capítulo 6º, se subdivide el bloque en dos edificios 
independientes des del punto de vista estructural con lo cual no se sobrepasan las dimensiones toleradas. 
Acciones sísmicas. Estando el edificio emplazado en una zona de grado sísmico siete, debe tenerse en cuenta la 
acción sísmica con un coeficiente 0.04 por lo cual la aceleración horizontal resulta ser el 4% de la aceleración 
gravitatoria. 
Se ha tenido en cuenta este efecto calculando los distintos elementos sometidos a las sobrecargas sísmicas 
horizontales que se producen. La sobrecargas sísmicas verticales se consideran despreciables 
Presiones en el terreno de cimentación. El edificio estará emplazado en un terreno en cuyas características 
aparentes se ha previsto un coeficiente de trabajo máximo inferior a 2kgs/m2., se ha previsto un coeficiente de 
trabajo máximo inferior a 2kg/cm2, pero el dimensionado definitivo de los cimiento ser revisará a la vista de las 
características reales del terreno, al proceder a la apertura de las zanjas. 
 Presupuesto … 
 
 
... Pliego de condiciones técnicas.. 
 
II CONDICIONES TÉCNICAS 
 
…  
10.- Antes de efectuar el hjormgiónado de laos cimientos el Contratista nevelará perfectamente als capas de asiento 
de la cimentación y las limiará y apisonará ligeramente. 
 En las cimentaciones, si en artículos adicionales no se especifica lo contrario, se empleará hormigón en masa 
constituido por mortero de cemento portland de 200kg de cemento por metro cúbico de arena (1:3:6 de dosificación 
de volumen) 
11.- Los muros de ladrillo tipo “Gero” de 7.5cm de grueso y deberán presentar cargas mínimas de rotura superiores a 
los 100kgs/cm2. Se colocarán con mortero de portland en proporción de 350kg de cemento por metro cubico de 
arena. 
12.- Los huecos de muros podrán salvarse con arcos de descarga, siempre que la luz del hueco no superior los 80cm. 
No concurra carga aislada sobre el mismo y la distancia de la jamba al extremo más próximo del muro sea superior a 
1m. En caso contrario se colocarán dinteles de hormigón armado. 
13.- Los tabiques sencillos o de panderete se ejecutarán con ladrillos huecos cogidos con yeso. 
Se ejecutarán perfectamente aplomados y ,.sus hiladas bien alineadas. Se dejará un hueco suficiente en la parte 
superior de los tabiques, para evitar que el aumento del volumen del material, si este es yeso, provoque al fraguar, 
el pandeo del tabique. 
14.- Los forjados de cerámica que se utilicen en los techos deberán tener la aprobación de la Dirección General de 
Arquitectura. 
15.- Los paramentos exteriores de fachada y patios se enfoscaran con mortero común sobre el cual se extenderá 
posteriormente el estuco. 
Los paramentos que hayan de revocarse se dejarán a juntas degolladas, barriéndose y regándose perfectamente 
antes de proceder al tendido del revoco. Si fueran antiguos se procederá previamente a descascarillar el paramento 
del revoco antiguo.  Los enfoscados presentaran uns superficie áspera para facilitar la adherencia del estuco que se 
aplique sobre ellos. 
El enfoscado de ejecutará con mortero de cal, compuesto de una parte de arena fina y de dos a tres partes de cal 
lacada y pasado por tamiz. El mortero no se aplicará hasta transcurridas cinco horas del  amasado. 
16.- la dosificación de las obras de hormigón será la siguiente: 
En macizos sometidos a compresión y cimentaciones: 200kgs por metro cubico de hormigón. 
Jácenas y pilares, 350kgs de cemento portland por metro cubico de hormigón. 
En elementos corrientes, 285kgs de cemento 
En elementos cargados, 375kgs de cemento. 
El hormigón resultante debe ser plástico y blando solamente para aquellos casos en que sea difícil el recubrimiento 
de las armaduras. 
17.- En los trabajos de decoración se seguirán puntualmente las instrucciones que verbalmente, o por escrito, 
ordene el Arquitecto Director. 
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18.- Todas las tuberías de desagüe… 
 
… 
21.- El Contratista debe emplear los materiales señalados en el presente pliego, realizará los trabajos de acuerdo con 
el mismo y, en su defecto, de acuerdo con el Pliego General de Condiciones redactado por el Centro Experimental de 
Arquitectura. Por ello, y hasta tanto tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es el único responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas o defectos que en estos puedan existir por su mala 
ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados, sin que le otorgue derecho alguno en hecho de 
que el Arquitecto Director no haya llamado la atención sobre el particular ni que haya sido valoradas las 
certificaciones parciales. 
 
CONDICIONES ECONOMICAS 
… 
 
Plec de conficions del 15_93 
 
... Pliego de condiciones técnicas.. 
 
II CONDICIONES TÉCNICAS 
 
…  
22.- En las cimentaciones, si en artículos adicionales no se especigica lo contrario, se empleará hormigón en masa 
constituido por moeergero de cemento portland (M. Cm. P nº 2) de 200kg de cemento por metro cúbico de arena 
(1:3:6 de dosificación de volumen) 
No se recomienda emplear cascote de ladrillo como uno de los aglomerados de hormigón en masa. Podrá utilizarse, 
en cambio piedras grandes de gran resistencia, las cuales, previamente regadas, se colocaran en la masa del 
hormigón ya vertido en las zanjas o pozos y en forma que queden completamente bañadas ( a baño flotante) por el 
hormigón y separadas del fondo de los paramentos del muro, entre sí. 
Si el  hormigón es preciso hacerlo por tongadas, se enlazarán estas por medio de mampuestos colocados en la 
tongada inferior y aflorando en su superficie, al objeto de que, al verter la tongada superior, formen llaves de unión 
de una con otra: antes de verter una tongada se limpiará y regará con agua o con lechada de cemento la cara 
superior de la inferior ejecutada para que ambas formen un solo cuerpo. 
23.- Al objeto de evitar las humedades que por capilaridad suelen aparecer en los muros de los edificios, se 
preceptúa obligatorio que en dodos los muros macizo o pilares de cimentación y antes de llegar al nivel del sótano o 
del piso de la planta baja, si no existe aquél+, se dará en todo espesor una capa de cualquier producto 
impermeabilizante. Se impermeabilizaran las … 
25.- El agua que debe emplearse para la confección de morteros será lo más pura posible y a poder ser, potable. 
Serán de cuenta de Contratista todos los gastos… 
26.- Las arenas deberán estar limpias de arcillas o substancias orgánicas, no enturbando apreciablemente el agua 
contenida en un recibiendo al se introducidas en éste. Si esto no sucede, se autoriza l empleo de las mismas previo 
lavado con riego, una vez extendidas,…. 
27.- Las cales aéreas que se usen deberán proceder de hornos de fábricas acreditados y serán entregadas con 
preferencia en terrén no conteniendo huesos, caliches ni ninguna otra substancia extraña al apagarse la cal deberá 
das una pasta dúctil y untuosa al tacto y que al secarse se endurezca ligeramente, conservándose, por el contrario 
indefinidamente pastosa en sitios húmedos o dentro del agua. 
28.- Se rechaza el empleo de cales hidráulicas que presenten compacidad excesiva o ligera vitrificación en las aristas, 
por denotar … 
29- Los ladrillos serán homogéneos ….. ( no es pot llegar) 
30.- Los ladrillos deberán presentar cargas m´nimoas de rotura a la compresión de 85kg. Por centímetro cuadrado., o 
por excepción, entre 70 y 85 kg por centímetro cuadrado. Las cargas de trabajo no superarán los 14kg por 
centímetro cuadrado en los ladrillos ordinarios, y en los ladrillos finos prensados la cuarta parte de su carga de 
rotura. 
31.- La dosificación de los morteros de cal aérea será la siguiente: 
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M.C.A. nº 1: Para empleo en guarnecidos y revestimientos: dos volúmenes de cal por dos de arena pura. 
M.C.A. nº2: Para empleo de obras finas de fábrica, un volumen de cal por dos de arena pura. 
M.C.A. nº3: Para empleo en obras de fábrica ordinaria y mampostería, un volumen de cal por tres de arena fina. 
 
32.- La dosificación de los morteros de cal hidráulica, será la siguiente: 
a) Morteros de cales eminentemente hidráulicas: 
M.C.H. nº1: Para empleos de muros de mampostería de 300 a 350kg de cal por metro cúbico de arena. 
M.C.H. nº2: Para empleo en fábricas de ladrillo 400kg de cal por metro cúbico de arena. 
M.C.H. nº3: Para empleo en revestimiento y guarnecidos 750 a 1000kg de cal por metro cúbico de arena. 
b) Morteros de cales medianamente hidráulicas: 
M.C.M.H. nº1: Para muros de mampostería de 250 a 300 kg de cal por metro cúbico de arena. 
M.C.M.H. nº2: Para fábricas de ladrillos de 350kg de cal por metro cúbico de arena. 
M.C.M.H. nº3: Para revestimientos y guarnecidos, 500kg de cal por metro cúbico de arena. 
 
33.- La dosificación de los morteros de cemento portland se ejecutará en las proporciones que a continuación se 
expresan:   
M.Cm.P. nº1: Para empleo en hormigón es de cimentación pobre, 150kg de cemento por metro cúbico de arena. 
M.Cm.P. nº2:Para empleo en hormigones de soleras y cimentaciones, 200kg por metro cúbico de arena. 
M.Cm.P. nº3: Para empleo en fábricas ordinarias, 250kg por metro cúbico de arena. 
M.Cm.P. nº4: Para empleo de obras de fábrica finas, 300kg por metro cúbico e arena. 
M.Cm.P. nº5: Para empleo de obras especiales de fábricas 450kgs por metro cúbico de arena. 
M.Cm.P. nº6: Para empleo en guarnecidos y enfoscados, 500kgs por metro cúbico de arena. 
M.Cm.P. nº7: Para empleo de enlucidos finos, 600kgs por metro cúbico de arena. 
M.Cm.P. nº8: Pare empleo en depósitos 540kgs por metro cúbico de arena. 
 
34.- Los morteros (.. ) de cal y cemento se obtendrán adicionando, a los morteros ordinarios de cal grasa, una 
cantidad de cemento portland comprendida entre 10 a un 15 por 100 del volumen de la cal empleada en confección 
del mortero primitivo. 
35.- Los tipos de morteros que se emplearán en la presente obra, no especificados en el Título 0 del presente Pliego 
de Condiciones, se ajustarán a las normas generales contenidas en los artículos que preceden. 
… 
Los morteros deberán estar perfectamente batidos y manipulados, ya sea a máquina o a brazo, de forma que sea de 
pasta blanca y pegajosa, sin presentar los morteros de cal partes blancas o palomillas, ni grupos apelotonados de 
arena en los de cementos, que indiquen una imperfección en la mezcla, un batido insuficiente o un cribado 
defectuoso de la arena. 
36.- Para la construcción de los muiros de ladrillo, una vez hecho el conveniente acopio de este material, se procderá 
a mojarlo antes de su empleo, si el ladrillo fuese de la clase llamada recocho ordinario, debiéndolo sumergiré 
completamente en agua si el ladrillo es prensado, dejándolo en el agua una hora, cundo menos, antes de sentarse en 
obra. 
Los ladrillos de todo tipo se sentarán a restegón sobre una buena torta de mortero, de forma que éste rebase 
siempre que sea posible por la clase de aparejo, a la española, o sea a tizón, con juntas encontradas y perfecta 
trabazón en todo el espesor del muro; a cada cinco hiladas se ejecutará la operación conocida con el nombre de 
fraguado, regándose la cara superior de la fábrica con una lechada de mortero claro para rellenar y recebar todas las 
juntas. 
Las obras de fábrica de ladrillo se ejecutarán con el mayor esmero, subiéndose todos los muros a nivel y a un tiempo 
en cuanto esto sea posible, y conservándose perfectamente los plomos, niveles y cuerdas de cada hilada y los 
generales de calda fábrica en sí y del conjunto de las fábricas. 
El espesor de las juntas horizontales o tendeles será como máximo de 10 milímetros para el ladrillo fino salvo 
indicaciones expresas del Arquitecto Director. 
37.- Cuando por cualquier motivo haya que suspender los trabajos de un muro o fábrica, se dejará ésta con las 
diferentes hiladas formando entrantes y salientes (adarajas y endejas) a manera de redientes, para que al continuar 
la fábrica se pueda conseguir una perfecta trabazón de la nueva y la antigua. 
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También podrá dejarse interrumpida la fábrica en ejecución formando un escalonado continuo en las hiladas, de 
manera que la junta corte en diagonal o escalonadamente toda la longitud del muro. 
38.- El asiento de las vigas de los diferentes entramado se ejecutará sobre carreras de hormigón armado, corridas 
sobre los muros, formando apoyos continuos. 
39.- Los huecos de los muros podrán salvarse con arcos de descarga, siempre que la luz del hueco no supere los 
80cm no concurra carga aislada sobre el mismo y la distancia de la jamba al extremo más próximo del muro sea 
superior a 1m. En caso contrario se colocarán dinteles de hormigón armando. 
40.- Los tabiques sencillos o de panderete se ejecutarán con ladrillos huecos cogidos con yeso. 
41.- En los tabiques ciegos (sin huecos) ejecutados entre dos paredes, se formarán arcos con las hiladas inferiores 
para descargar los pisos y evitar con ellos las quiebras en el tabique. 
42.- Se ejecutarán perfectamente aplomados y con sus hiladas  bien alineadas. Se dejará un hueco suficientemnte en 
la parte superior de los tabiques, para evitar que el aumento del volumen del material, - si éste es yeso – provoque 
al fraguar, el pandeo del tabique. 
43.- Las bóvedas tabicadas se ejecutarán con ladrillos puestos de plano y unidos por los cantos con yeso puro, los 
ladrillos serán sólidos, bien cocidos y de la mejor calidad, el yeso será de primera calidad. 
Deberá tenerse especial cuidado que el ladrillo esté bien mojado. 
Para evitar el desprendimiento de los ladrillos en su parte superior, y en donde por su posición en la bóveda estén 
situados casi de plano, se ejecutarán doblados, es decir, en dos hojas, una sobre otra, y a juntas encontradas entre 
sí, ejecutadas al mismo tiempo y empleándose para la segunda yeso batido pero menso espeso. 
Finalmente se ejecutarán las hojas restantes, en la cantidad que indique el Arquitecto Director, las que se  ejecutarán 
con mortero de cemento cuya dosificación y según los casos, fijará también el Arquitecto Director durante la obra. 
44.- la silueta de las escaleras tabicadas será de arco rampante o carpanel con trazado a sentimiento, debiéndose 
tomar como base para él la figura inversa de la catenaria que formaría una cuerda colocada entre los puntos de 
arranque de la bóveda y del apoyo de la misma al final del tramo y sometida a su propio peso; esta cuerda se fijará 
con clavos en los dos puntos antes dichos, y su longitud será la distancia entre ellos, aumentada en el décimo 
aproximadamente de la diferencia de alturas de los mencionados puntos. 
El tiro de arranque de la escalera entestará en un macizo de fábrica de ladrillo u hormigón en masa que abarque los 
tres o cuatro primeros peldaños,  que se ejecutarán precisamente en dicho macizo, situándose el punto de arranque 
de esta primera bóveda tabicada o sea aquél en que se iniciará la catenaria, a unos 30cm ,más abajo que el nivel del 
último peldaños macizo; el apoyo final de la primera hoja de este primer tipo de arranque, en el que se encuentra el 
otro punto extremo de la catenaria, se situará en el muro o viga en entesta y a 35 o 40 cm más bajo que la cota de 
nivel de la primera meseta de escalera. 
Se realizará con dos hojas de rasilla ( o de hueco sencillo) las escaleras de dimensiones menores de 1,25metros y 
luces de tramos de hasta tres metros. 
Para anchos mayores de 1,25m. y luces hasta 4 metros, ser reforzará el tabicado con tipos de tres hojas. 
Para mayores dimensiones o casos espaciales, se ejecutará con tres y hasta cuatro hojas, según ordene el Arquitecto 
Director. 
Las hojas tendrán ligera caída en dirección de la roza lateral hecha a lo largo del muro, es decir, que la arista exterior 
de la bóveda estará elevada unos cuatro cm sobre la inferior que entesta en el muro lateral. 
Es condición precisa y obligada que los arranques de tiros en cada tramo, sobre los anteriores ya ejecutados, 
descansen sobre la segunda hoja o vuelta de rasilla y no sobre la primera cogida de yeso, aparejándose además 
ambos tipos en forma adecuada para que queden bien trabados. 
45.- Sobre estas bovedillas y durante el tiempo de ejecución de la obra, se colocarán directamente los peldaños 
provisionales formados por una o dos rasillas o ladrillos huecos, colocados en la forma ordinarias. 
46.- Los forjados de cerámica que se utilicen en los techos deberían tener la aprobación de la Dirección General de 
Arquitectura. 
Para evitar empujes sobre las paredes que limitan las crujías, y especialmente en las proximidades de las medianeras 
se engatillarán dos viguetas contiguas a cada medianería o traviesa. 
Las viguetaa, que en su caso, se utilicen, deberán haber sido aprobadas por la Dirección General de Arquitectura. Si 
las bovedillas fueran prefabricadas de hormigón, se exigirá que su plano inferior quede perfectamente enrasado con 
el intradós de las viguetas. Se dispondrán tirantes, en el caso en que la última bovedilla de una crujía no tenga 
contraforte de fábrica. 
47.- Los paramentos e 
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47.- Los paramentos exteriores de fachada y patios se enfoscarán con mortero común, sobre el cual se extenderá 
posteriormente el estuco. 
Los paramentos que hayan de revocarse se dejarán a juntas degolladas, barriéndose y regándose perfectamente 
antes de proceder al tentido del revoco. Si fuera antiguos se procederá previamente a descascarillar el paramento 
del revoco antiguo. Los enfoscados presentaran una superficie áspera para facilitar la adherencia del estuco que se 
aplique sobre ellos. 
El enfoscado se ejecutará con mortero de cal, compuesto de una parte de arena fina y de dos a tres partes de cal 
lavada y pasado por tamiz. El mortero no se aplicará hasta transcurridas cinco horas del amasado. 
48.- En los escalones que se ejecuten en el exterior o en puntos en que puedan estar expuestos al roce se adicionará 
alumbre a la lechada de cal,…. 
…. 
52.- La dosificación de las obras de hormigón será la siguiente: 
En macizos sometidos a compresión y cimentaciones: por metro cúbico de hormigón 200kg. De cemento portland, 
422l de arena, 850l de grava y 120l de agua (1:3:6) 
En elementos corrientes, 285kg de cemento, 410l de arena , 820l de grava y 180l de agua (1:2:3) 
Jácenas y pilares, 350kg de cemento portland, 475l de areba, 715l de grava y 180l de agua (1:1:3) 
En elementos muy cargados, 375kg de cemento, 400l de arena, 800l de grava y 170l de agua (1:1.5:3) 
El hormigón resultante debe ser plástico, y blando solamente para aquellos casos en que sea difícil el recubrimiento 
de las armaduras. 
53.- Las armaduras se doblaran en frío para diámetros inferiores a 25mm y en caliente, para los que pasen  de 
30mm. 
Se evitarán recalentamientos, así como enfriamientos bruscos. 
Los doblados se harán a modo que el radio de curvatura sea, por lo menos, igual a 5 veces el diámetro. 
Los anclajes en los extremos de las barras podrán hacerse del modo siguiente: 

a) Por prolongación de la barra. Haciendo que se prolongue de 20 a 30 diámetros más allá del punto en que 
deja de ser necesaria. 

b) En ganche. De diámetro inferior no inferior a 2.5 veces el diámetro de la barra. 
c) Por catilla en ángulo recto. Con diámetro interior de 2.5cm. prologándose otros 2.5cms. 
a) Por soldaduras a tope o solapado. 
b) Por solapa de las dos barras, en una longitud de 40 diámetros como mínimo y doblados en gancho sus 

extremos y atándolos con alambre. 
c) Por manguitos, fileteando los extremos de las barras. 

La separación de las armaduras paralelas entre sí será superior a su diámetro y mayor de dos centímetros. 
La separación de las armaduras a la superficie del hormigón será, por lo menos de centímetro y medio. 
En los elementos no protegidos de la intemperie, esta separación será de dos cms. como mínimo. 

 
54.- Es necesario, en las vigas horizontales, dar los encofrados la correspondiente contraflecha. 
Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. 
Es conveniente, en los encofrados de muros y soportes dejar una abertura en su parte baja, para facilitar la limpieza, 
que se cierra antes de hormigonar. 
55.- El hormigón de consistencia seca se apisonará convenientemente hasta que refluya el agua, por tongadas de 
15cm de altura como máximo. 
En los restantes tipos de hormigones, se bate a modo suave con los pisones y se remueve con barras por tongadas 
cuya altura depende del elemento que se hormigona. 
Cuando la temperatura ambiente baje de 2ºC, deberá suspenderse el hormigonado, si no se toman precauciones 
especiales (calentar el agua por encima de 30ºC, protección de los elementos ejecutados, etc.) 
Durante los primeros días de fraguado, debe protegerse el hormigón ejecutado de los rayos solares y del viento, que 
pueden producir su desecación, siendo recomendable regar su superficie frecuentemente. 
Se deberá mantener húmeda su superficie durante 15 días por lo menos (en tiempo húmedo este plazo puede 
reducirse prudencialmente. 
El desencofrado no deberá hacerse hasta que el hormigón se haya endurecido lo suficiente para soportar el triple de 
la carga a que quede sometido al desencofrarlo. 
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56.- Los paramentos interiores de fachadas, traviesas, medianerías y tabiques, se guarnecerán con yeso negro a 
buena vista o maestrado, según especifique el Título 0, sobre este guarnecido se ejecutará al tendido de yeso blanco. 
Los enlucidos de yeso blanco irán tendidos a la llana…. 
… 
87.- El detalle de las obras que se contratan es el que se deduce de los planos y otros documentos del proyecto y en 
sus partes más esenciales son las siguientes: 
88.- Excavación… 
.. 
97.- Relleno de cimientos con hormigón de 150kg de cemento portland y un 20% de mampuestos. 
98.- Relleno de poxos de cimentación pilares con hormigón de 200kg de cemento portland incluido encofrado por 
una cara. 
… 
101.- Hormigón armado de 350kg de cemento portland, incluídos hierro y encofrado, en pilares. 
102.- id.id. en jácenas y dinteles. 
103.- id. Id. En arriostramientos. 
104.- Losa de hormigón armado de 350kg de cemento portland incluídos hierros y encofrados de 25cm de espesor. 
106.- Pavimento de hormigón de 200 Kg de cemento portland de 20cm de espesor. 
107.- Dintel cajón armado para persianas arrollables. 
108.- Conchas de hormigón armado prefabricadas según datos técnicos a facilitar por la Dirección, de 9.40metros 
luz, a dos vertientes de un pendiente aproximada del 35% para recibir cubierta de fibrocemento y su entramado de 
madera. 
109.- Verdugada de dos gruesos de ladrillo tocho tomado con mortero de cemento portland. 
110.- Fábrica de ladrillo tocho tomado con mortero de cemento. 
111.- Fabrica de ladrillo tocho tomado con mortero mixto. 
112.- Forjado de piso cerámico con nervios de hormigón armado y capa superior de enrase de hormigón de 3cm 
espesor para una carga total de 400kg por m2. 
113.- Solera terrazo a la catalana de un grueso de machiembrado doblado con rasilla común incluídos tabiquillos 
para pendientes. 
114.- Mimbel perimetral para ventilación y dilatación de anterior solera. 
115.- Juntas de dilatación de material asfáltico rellenadas con arena. 
116.- Tabicón bajo de ladrillo hueco doble de 10cm de espesor señalando las pendientes a 2 metros de distancia 
entre sí aproximadamente. 
117.- Cubierta de plancha ondulada de fibrocemento sobre correas de madera. 
118.- Cubierta de plancha ondulada de fibrocemento con un 15% aproximado de superficie translúcida tipo 
“Verondulit” sobre viguetas y correas de madera. 
119.- Caballete de fibrocemento en remate de cubiertas. 
120.- Tabique de distribución de ladrillo de ¼. 
121.- Soleras de armarios de cocinas de un grosor de machiembrado. 
122.- Remate de paredes de 15cm ancho con rasilla de alfarero. 
123.- id.id.id. de 30cm de ancho. 
124.- Bateaguas en antepechos de ventanas de 30cm ancho con rasilla alfarero. 
… 
… 212.- Al minio de plomo o al esmalte en cerrajería. 
CONDICIONES ECONOMICAS 
…” 
 
Altres: 
... Pliego de condiciones técnicas diferent a la resta de blocs que són iguals. 
Passa la comissió permanent al febrer del 1967 
 
Els dos edificis de xamfrà són pràcticament iguals, en canvi a un gira les biguetes fent que les biguetes treballin en 
diferents direccions i quedin ben travades. En canvi a l’altra posa totes les biguetes paral.leles, es posa en dubte que 
les biguetes es giressin per criteris de trava. 



Fitxa d’anàlisi   15_92-93 
 

379 

 

La tipologia J és simètrica del V del 15_92, però les obertures de la planta principal són diferents. 
Tipologia K simètrica del bloc X 15_92, hi ha una petita diferència d’algun centímetre. 
El bloc P és igual que el bloc Q i R. Els blocs Q i R les plantes tipus els habitatges són simètrics respecte l’eix 
longitudinal i els dos blocs són simètrics respecte l’eix transversal, no és simètrica la planta baixa per tal de donar 
accés a l’entrada a l’edifici. La tipologia O és la mateixa que la Q i R però una planta menys.
En l’expedient 15_93, és a l’únic que en la memòria s’indica que està calculat a sisme i no es té en compte la càrrega 
vertical. “...Se ha tenido en cuenta este efecto calculando los distintos elementos sometidos a las sobrecargas 
sísmicas horizontales que se producen. La sobrecargas sísmicas verticales se consideran despreciables. “ 
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Codi Biblio: 55_142A//1966/1750/D4 13172 Any projecte: març 1966       Any const.: 5 gener 1967 
Nom del projecte:  Proyecto de edificio con 8 viviendas subvencionadas y local comercial, sitio en la c/ Albeniz de 
Sabadell 
Adreça: Albeniz 13      Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 6. 
Arquitecte tècnic:      Promotor: Edificaciones Sabadell S.A. 
Constructora: Edificaciones Sabadell SA. 
 
Codi Biblio: 55_142B//1966/1749/D4 13172 Any projecte: març 1966       Any const.: 11 febrer 1967 
Nom del projecte:  Proyecto de 20 viviendas subvencionadas en la calle del Maestro Llongueras Sabadell. (bloc II) 
Adreça: c/ Maestro Llongueras 1,  cantonada Albeniz  Barri: Can Rull 
Arquitecte/s: Arquitecte 6 
Arquitecte tècnic:     Promotor: Edificaciones Sabadell S.A. 
Constructora:  
 
Codi Biblio: 55_142C//1967/308/D4 13196 Any projecte: octubre 1966       Any const.: 23 febrer 1967 
Nom del projecte:  Proyecto de 20 viviendas subvencionadas en la calle del Maestro Llongueras 3 Sabadell.  
Adreça: c/ Maestro Llongueras 3    Barri: Can Rull 
Arquitecte/s: Arquitecte 6 
Arquitecte tècnic:      Promotor: Edificaciones Sabadell S.A. 
Constructora:  
 
Codi Biblio: 55_142D//1967/309/D4 13196 Any projecte: octubre 1966       Any const.: 6 febrer 1967 
Nom del projecte:  Proyecto de 20 viviendas subvencionadas en la calle del Maestro Llongueras esquina Sarasate 
de Sabadell.  
Adreça: c/ Maestro Llongueras 7    Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 6 
Arquitecte tècnic:     Promotor: Edificaciones Sabadell S.A. 
Constructora:  
 
Codi Biblio: 55_142E//1967/1794/D4 12450 Any projecte: maig 1967       Any const.: 10 agost 1967 
Nom del projecte:  Proyecto de 8 viviendas subvencionadas y locales comerciales.  
Adreça: c/ Sarasate 14      Barri: Can Rull 
Arquitecte/s: Arquitecte 6 
Arquitecte tècnic:      Promotor: Edificaciones Sabadell S.A. 
Constructora:   
 
Codi Biblio: 55_142F//1967/1795/D4 12450 Any projecte: Juny 1967      Any const.: 15 juliol 1967 
Nom del projecte:  Proyecto de 29 viviendas subvencionadas y garajes en la calle del Maestro Llongueras nº5 en 
Sabadell.  
Adreça: c/ Maestro Llongueras 5    Barri: Can Rull 
Arquitecte/s: Arquitecte 6. 
Arquitecte tècnic:      Promotor: Edificaciones Sabadell S.A. 
Constructora:  
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Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia 55_142A PB+4+àtic :  1 bloc de PB+4+ àtic 9 hab.  situat al carrer Albeniz 13. Superfície útil 68,57 i 74,71m2 i 
superfície construïda  103,07 i 98,27m2 
Tipologia 55_142B PB+4+trasters :  1 bloc de PB+4+ trasters 20 hab.  situat al carrer Maestro Longueras cantonada 
c/Albeniz. Superfície útil 53,14 a 75,78m2 i superfície construïda  70,45 a 97,48m2 
Tipologia 55_142C PB+4+traster :  1 bloc de PB+4+ àtic 20 hab.  situat al carrer Maestro Longueras. Superfície útil 
46,80 a 61,15m2 i superfície construïda  62,41 a 78,90m2 

Tipologia 55_142D PB+4+traster :  1 bloc de PB+4+ àtic 20 hab.  situat al carrer Maestro Longueras. Superfície útil 
49,04 a 69,26m2 i superfície construïda  65,17 a 86,88m2 

Tipologia 55_142E PB+4+traster :  1 bloc de PB+4+ àtic 8 hab.  situat al carrer Sarasate 14. Superfície útil 60,09 i 
61,61m2 i superfície construïda  81,46 i 82,42m2 

Tipologia 55_142F PB+4+traster :  1 bloc de PB+4+ àtic 29 hab.  situat al carrer Maestro Longueras. Superfície útil 
~40,85 a 61,76m2 i superfície construïda  415,38m2 per planta. 
 
 
Total habitatges:  total 106 habitatges 6blocs. 
 
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres. 
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Tipologia 55_142A PB+4+àtic :  1 bloc de PB+4+ àtic 8 hab.  situat al carrer Albeniz 13. Superfície útil 68,57 i 74,71m2 i 
superfície construïda  103,07 i 98,27m2 
Tipus. PB+4+ àtic. carrer Albeniz 13 
Edifici: 1 bloc  PB+4+àtic, 9 habitatges.  Superfície útil 68,57 i 74,71m2 i superfície construïda  103,07 i 98,27m2 
Núm. Plantes: PB+4 + àtic 
Núm. Habitatges:  4pl. 2hab/ pl +1hab =9 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. I al àtic 1 hab. 
Ús planta baixa: locals

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs exteriors façana de 30cm, 
interiors pilastres de 30cm per suportar jàsseres 
d’estintolament. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm i 
15cm els murs de mitgera i interiors. (pl) 
Tipus forjat tipus: forjats ceràmica armada, o biguetes 
i revoltons a doble parament pla. (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m, i àtic 2,4m. forjat amb 
paviment 25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües. Teula àrab 
sobre envantes conillers. I terrassa de l’àtic.(pl) 
Tipus escala: volta catalana(mem) llosa (sec). 
% buit respecte planta: 328,24m2 – escala  5,7m2  – 
patis 2x9m2  – instal.lacions 2x1,04m2 = 302,46; 
92,15%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No hi ha junta longitud 
màxima 12,5m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 

 Inexistent 
X No identificat. Indicat que existeix a la 
memòria.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
350kg/m2; vestíbul 400kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façanes de 30cm i interiors de 
15cm. a plantes pis i a PB pilastres de 30cm.  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,85m interior. Escala 2,20m 
Llum màxima: 4,87m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: inexistent.  
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic E: 1/100):   13,8x(16,8 + 
17,4) -  obertures 12x1.1x1.3 – 4x1.7x1.3 –porta 
1.8x2.4 – locals 1.8x3 – 4x3 = 196,8– 47,72 =149,08m2,  
75,75% ple portant 
Façana posterior: És mitgera. Només indicada la 
façana c/ Albeniz i patis. 
Tester: és mitgera 100% ple tancament. 

 

      
PB         Tipus 

  

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101- 1962
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Tipologia 55_142B PB+4+trasters :  1 bloc de PB+4+ trasters 20 hab.  situat al carrer Maestro Longueras cantonada 
c/Albeniz. Superfície útil 53,14 a 75,78m2 i superfície construïda  70,45 a 97,48m2 
Tipus. PB+4+ traster. carrer Mestre Llongueras n1. 
Edifici: 1 bloc  PB+4+àtic, 20 habitatges.  Superfície útil 53,14 a 75,78m2 i superfície construïda  70,45 a 97,48m2 
Núm. Plantes: PB+4 + trasters 
Núm. Habitatges:  5pl. 4hab/ pl =20 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs exteriors façana de 30cm, 
murs interiors de 15cm. Recrescuts de murs a 
l’entrada. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm i 
els murs exteriors de la zona volada de 20cm. Murs 
interiors de 15cm. (pl) 
Tipus forjat tipus: forjats ceràmica armada, o biguetes 
i revoltons a doble parament pla. (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m, i traster 2,4m. forjat amb 
paviment 25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües sobre 
trasters. Teula àrab sobre envantes conillers. I 
terrassa d’ús privatiu de coberta plana.(pl) 
Tipus escala: volta catalana(mem). 
% buit respecte planta: 174,18m2 – escala  5,76m2 – 
pati  9m2 = 159,42; 91,53%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No hi ha junta longitud 
màxima 21,09m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 Inexistent 
X No identificat. Indicat que existeix a la 
memòria

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
350kg/m2; vestíbul 400kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façanes de 30 i murs interiors de 
15cm. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,1m interior i extrem. 1,9m interior 
(cuina). 
Llum màxima: 3,3m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: inexistent.  
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic E: 1/100):   17,6x(17,5 + 
17,7) -  obertures 19x1.2x1.6 – 10x1.8x1.6 –porta 
2x3.5 = 309,76– 72,28 =237,48m2,  76,66% ple portant 
un tram petit i tancament la majoria. 
Façana posterior: No indicada, només hi ha la façana 
c/ Albeniz, carrer Mestre Llongueras i patis. 
Tester /façana (E: 1/100): 12,5x(17,8 + 18,5) -  
obertures 10x1.2x1.6 – 5x1.8x1.6 = 226,87– 33,6 
=193,27m2,  85,19% ple portant. 

         
Tipus 

        
PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: M.V. 101- 1962
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Tipologia 55_142C PB+4+ traster :  1 bloc de PB+4+ àtic 20 hab.  situat al carrer Maestro Longueras. Superfície útil 
46,80 a 61,15m2 i superfície construïda  62,41 a 78,90m2 
Tipus. PB+4+ àtic. carrer Mestre Llongueras n3. 
Edifici: 1 bloc  PB+4+traster, 20 habitatges.  Superfície útil 46,80 a 61,15m2i superfície construïda  62,41 a 78,90m2

Núm. Plantes: PB+4 + traster 
Núm. Habitatges:  5pl. 4hab/ pl =20 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs exteriors façana de 30cm, 
murs interiors de 15cm. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm i 
els murs exteriors de la zona volada de 20cm. Murs 
interiors de 15cm. (pl) 
Tipus forjat tipus: forjats ceràmica armada, o biguetes 
i revoltons a doble parament pla. (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m, i traster 2,7m. forjat amb 
paviment 25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües sobre 
trasters. Teula àrab sobre envantes conillers. I 
terrassa d’ús privatiu de coberta plana.(pl) 
Tipus escala: volta catalana(mem). 
% buit respecte planta: 298m2 – escala 6,25m2 – patis 
2x 9m2 – instal.lacions 2x 1,04m2 = 271,67; 91,16%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No hi ha junta longitud 
màxima 7,40m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 

 Inexistent 
X No identificat. Indicat que existeix a la 
memòria.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
350kg/m2; vestíbul 400kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façanes de 30 i murs interiors de 
15cm. 
Perpendiculars a façana: murs interiors de 15cm. 
Llum mínima: 2,3m interior i extrem.  
Llum màxima: 4,52m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: Tribuna volada 70cm.  
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic):   17,3x(16,3 + 16,6) -  
obertures 19x1.2x1.6 – 10x1.8x1.6 –porta 1,9x2.5 = 
284,58– 70,03 =214,55m2,  75,39% ple portant i  un 
tram petit  tancament. 
Façana posterior(sense àtic):  17,3x 16 -  obertures 
20x1.2x1.6 – 10x1.8x1.6 = 276,8– 67,2 =209,6m2,  
75,72% ple portant i  un tram petit  tancament. 

Tester: mitgera,  100% ple tancament. 

        
PB         Tipus 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: M.V. 101- 1962
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Tipus 55_142D. PB+4+ àtic. carrer Mestre Llongueras n7. 
Edifici: 1 bloc  PB+4+traster, 20 habitatges.  Superfície útil 49,04 a 69,26m2 i superfície construïda  65,17 a 86,88m2

Núm. Plantes: PB+4 + traster 
Núm. Habitatges:  5pl. 4hab/ pl =20 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs exteriors façana de 30cm, 
murs interiors de 15cm. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm i 
els murs exteriors de la zona volada de 20cm. Murs 
interiors de 15cm. (pl) 
Tipus forjat tipus: forjats ceràmica armada, o biguetes 
i revoltons a doble parament pla. (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m, i traster 2,7m.(façana).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües sobre 
trasters. Teula àrab sobre envantes conillers. I 
terrassa d’ús privatiu de coberta plana.(pl) 
Tipus escala: volta catalana(mem). 
% buit respecte planta: 323,32m2 – escala  5,8m2 – 
patis 2x9m2  – instal.lacions 2x1,04m2  = 297,44; 92%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No hi ha junta longitud 
màxima 20,10m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
450kg/m2; balconades 550kg/m2; escales i coberta 
500kg/m2 (mem) 

Segons doc. gràfica:   
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façanes de 30 i murs interiors de 
15cm. 
Perpendiculars a façana: murs interiors de 15cm. 
Llum mínima: 2,5m interior i extrem.  
Llum màxima: 4,9m. Interior, 4,25m balcó, 4,10m 
extrem.  
Balcó volat vol màx.: Tribuna volada 80cm.  
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic):   16,6x(16,4 + 16,7) -  
obertures 14x1.2x1.6 – 10x1.8x1.6 –porta 1.9x2.5 = 
274,73– 60,47 =214,3m2,  78,00% ple portant i  un 
tram petit  tancament. 
Façana posterior pati (sense àtic):  5x 16 -  obertures 
5x1.2x1.6 – 5x1.8x1.6 = 80– 24 =56,0m2,  70,00% ple 
portant. Resta façana posterior és mitgera. 
Tester/ façana lateral (sense àtic):  16,8x (16,2 + 17,3) 
-  obertures 20x1.2x1.6 – 5x1.8x1.6 = 281,4– 
52,8=228,6m2,  81,23% tancament. 

 
Tipus 

  
PB   

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu:  
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Edifici 55_142E: 1 bloc  PB+4+traster, 8 habitatges. carrer Sarasate 14.  Superfície útil 60,09 i 61,61m2 i superfície 
construïda  81,46 i 82,42m2 
Núm. Plantes: PB+4 + traster 
Núm. Habitatges:  4pl. 2hab/ pl =8 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: locals

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Pilars de formigó i jàsseres 
metàl.liques. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm i 
murs de mitgera i interiors de 15cm (pl) 
Tipus forjat tipus: biguetes i revoltons a doble 
parament pla. (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m, i traster 2,5m.(sec). Forjat de 
25cm paviment inclòs (sec)  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües sobre 
trasters. Teula àrab sobre envantes conillers. I 
terrassa d’ús privatiu de coberta plana.(pl) 
Tipus escala: volta catalana amb llosa armada(mem). 
% buit respecte planta: 141,39m2 – escala  6,07m2 – 
instal.lacions 0,9m2  = 134,42; 95,07%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No hi ha junta longitud 
màxima 16,10m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 

 Inexistent 
X No identificat. Tot i que a la memòria indica 
que existeix.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
450kg/m2; escales 50kg/m2; i coberta 550kg/m2 
(mem) 

Segons doc. gràfica:   
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façanes de 30 i murs interiors de 
15cm. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,4m extrem, i escala 2,3m interior.  
Llum màxima: 3,6 extrem.  
Balcó volat vol màx.: inexistent.  
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic):   10,1x(18,0 + 17,4) -  
obertures 4x1.2x1.6 – 8x1.8x1.6 –porta 1.9x2.5 – 
locals 3x4,2 – 2,9x 3,8 = 178,77– 59,09 =119,68m2,  
66,95% ple portant. 
Façana posterior pati (sense àtic):  10,1x 17,8 -  
obertures 4x1.2x1.6 – 10x1.8x1.6 = 179,78– 36,48 
=143,3m2,  79,71% ple portant.  
Tester (sense àtic E:1/100):  mitgera no portant amb 
patis. 

   
PB       Tipus 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: Normativa vigent: 
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Tipus 55_142F. PB+4+ àtic. carrer Mestre Llongueras n5. 
Edifici: 1 bloc  PB+4+traster, 29 habitatges.  Superfície útil ~40,85 a 61,76m2 i superfície construïda  415,38m2 per 
planta.
Núm. Plantes: PB+4 + traster 
Núm. Habitatges:  4pl. 6hab/ pl +5hab a PB=29 hab. 

Hab. Per planta: 6 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge i dos garatges individuals.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs exteriors façana de 30cm, 
murs interiors de 15cm. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm i 
els murs exteriors de la zona volada de 20cm. Murs 
interiors de 15cm. (pl). Murs dels trasters de 15cm (pl) 
Tipus forjat tipus: a doble parament pla ceràmic. 
(mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m, i traster 2,7m. forjat amb 
paviment 25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües sobre 
trasters. Teula àrab sobre envantes conillers. I 
terrassa d’ús privatiu de coberta plana.(pl) 
Tipus escala: volta catalana amb formigó armat(mem). 
% buit respecte planta: 433,31m2 – escala 13,74m2 – 
patis 2x 9m2  = 401,57; 92,67%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No hi ha junta longitud 
màxima 24,65m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 

 Inexistent 
X No identificat. Indicat que existeix a la 
memòria.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
450kg/m2; escales i locals 500kg/m2, coberta 
550kg/m2(mem) 

Segons doc. gràfica:   
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: murs de façana 30cm 
interiors de 15cm. 
Llum mínima: 3,0m interior i 2,1 escala 
Llum màxima: 4,0m. Lligat a escala.  
Balcó volat vol màx.: Tribuna volada 70cm.  
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic):   24,65x(16,6 + 16,2) -  
obertures 14x1.2x1.6 – 18x1.8x1.6 –porta 1.9x2.5 – 
locals 2x 3x3,1 = 404,26– 92,77 =311,49m2,  77,05% 
ple tancament. 
Façana posterior(sense àtic E:1/100):  24,8x 16,3 -  
obertures 15x1.2x1.6 – 20x1.8x1.6 = 404,24– 86,4 
=317,84m2,  78,62% ple tancament. 
Tester: mitgera,  100% ple portant, finestres al pati 
(E:1/100) 3x18 – 4x0.9x1.4 – 4x0.6x1.1 = 54m2 – 7,68 
= 46,32m2, 85,78% ple, zona portant. 

 
Tipus 

       
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Memòria 55_142A 
“MEMORIA DESCRIPTIVA 
Objeto del Proyecto.- En fecha Abril –Mayo de 1965, se estudió el anteproyecto de 68 viviendas de tipo modesto, 
como continuación de la actuación de la entidad promotora en el Sector Can Rull de la ciudad de Sabadell. Este 
anteproyecto incluía un total de cuatro casas o inmuebles, los cuales a efectos de trámite del I.N.V., interesa ahora, 
en fase de proyecto su desarrollo por separado. 
El presente proyecto de 8 viviendas y local comercial, corresponde a uno de dichos inmuebles, concretamente al 
ubicado en la calle Alberniz. 
Está formada por un total de 5 plantas con dos viviendas por planta y tanto su disposición como la composición de 
las mismas, obedece por entro al primer estudio realizado, tramitado conjuntamente. 
Características del terreno.- El terreno segregado del conjunto de los terrenos edificables que son de propiedad… 
Ordenanzas.- La calificación según Plan Parcial del Sector, corresponde a zona sub-urbana extensiva edificable, 
según nomas tradicionales en la población, en manzana cerrada. La altura reguladora resulta de 15,25ms con bajos y 
cuatro plantas. (más ático destinados a trasteros y cuartos de contadores en sótanos). 
Descripción del proyecto.- Consta de un edificio compuesto, como se ha dicho de bajos, cuatro plantas y ático. 
Se sitúan dos viviendas por planta, dedicándose la planta baja a local comercial. Todas las viviendas constan de 
recibidor, comedor-estar,… 
… 
Características constructivas.- Se ha pretendido simplificar al máximo el sistema constructivo, adoptando 
simplemente el tradicional en la localidad para esta clase de edificaciones, a base de crujías de obra de fábrica, techo 
de cerámica armada o viguetas y casetones a doble paramento plano, cubierta mixta, con terraza y tejado, bóvedas 
de escalera tabicadas y refuerzos de hormigón armado en dinteles jácenas, y zunchos en cada planta. 
Los revestimientos, acabados e instalaciones obedecerán al mismo criterio de sencillez y económica. 
Acciones de la edificación.- Para el cálculo de la estructura se seguirá la Norma 101-1962 del Ministerio de la 
Vivienda en lo referente a las acciones de Viento, Nieve, Movimientos sísmicos, sobre-carga, según los siguientes 
coeficientes. 

Peso propio de fábrica de ladrillo macizo  1.800  kg/m3 
  Id.        Id.           hueco    1.400    “ 
  Id.        Id. Hormigón armado   2.400    “ 
Resistencia con presión terreno           2  Kg/cm2 
Sobre cargas en tiendas        400  kg/m2 
Id. Escaleras y vestíbulos        400    “ 
Id. Terrazas          250    “ 
Id. Viviendas         350    “ 
Coeficientes eólicos    1,2 
Id.     Sísmico     0,03 
Presión dinámica       75 kg/m2 

 
Pliego de condiciones.- Además del Pliego de Condiciones Especiales redactado al efecto, regirá el Pliego de 
Condiciones Varias de la Edificación, redactado por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectura (Madrid 1948) 
 
Presupuesto.- Se estima el presupuesto total de las obras,…” 
 
Altres: 
Els expedients 55_142, 56_143 i 57_144 són de la mateixa illa de cases i tots són modificacions d’una mateixa 
tipologia adaptant-se a la cantonada o les dimensions del solar. El projecte 55_142 va ser la tercera fase. 
 
Tots els projectes 55_142 comparteixen la mateixa memòria canviant només els detalls del número d’habitatges i 
adreces. 
La memòria dels projectes  55_142A-D indica que el 1965 es va fer un avant projecte de 68 habitatges en 4 edificis i 
que en aquest moment es presenten els projectes per separat per tal dur a terme les construccions. 
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Indica com si hi hagués plec de condicions al projecte, però aquest no es troba entra la documentació. 
Projecte 55_142 C, 56_143 bloc Ia, només amb diferència a les entrades als murs de càrrega. 
El projecte 55_142C és pràcticament igual que el 55_142A, canviant el mur d’accés a l’edifici i en conseqüència 
l’entrada. 
El projecte 55_142B i el 56_143I és la mateixa tipologia i pràcticament igual que la 55_142D, aquesta última es  
diferència en la distribució de les habitacions pel fet de tenir l’edifici més ample, que modifica el mur de càrrega de 
la zona on l’edifici augmenta. 
El projecte 55_142F és pràcticament igual que el 55_142 A i C, però a la memòria indica les càrregues dels locals i 
coberta diferents; locals comercials 500kg/m2 i coberta 550kg/m2. I en la definició del pes propi de la fàbrica el 
defineix com a “ladrillo tocho” amb una densitat de 1.800kg/m3, en comptes del de “ladrillo macizo” amb la mateixa 
densitat.  
Les llicències d’obres 55_142 componen la tercera fase dels projectes amb les llicències 56_143 (primera fase), i 
57_144 (segona fase). 
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Codi Biblio: 17_83// 1967/344/D04 13196       Any projecte: juny 1966       Any const.: febrer 1967 
Nom del projecte:  Construcción de dos bloques de viviendas con un total de 88 viviendas subvencionades. 
Adreça: Avinguda Collsalarca 64-80     Barri: Can Oriach.  
Arquitecte/s: Firma Arquitecte 18 
Arquitecte tècnic: no indicat  Promotor: Cooperativa Obrera de viviendas “Can Orioach” 
Constructora: Construciones PALAU SL 
 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
3 escales: de 18 hab. per escala. c/ Ronda de Collsalarca. Habitatge PB, 55.86m2 útils, 73,08m2 edificat. Plantes 1a i 
2a superfície útil 56,15m2, superfície edificada 73,08m2, plantes 3º-8º, superfície útil 57,09m2 i construïda 73,08m2 
2 escales: de 17hab. per escala. c/ Ronda de Collsalarca. Habitatge PB, 55.86m2 útils, 73,08m2 edificat. Plantes 1a i 
2a superfície útil 56,15m2, superfície edificada 73,08m2, plantes 3º-8º, superfície útil 57,09m2 i construïda 73,08m2 
 
  
Total habitatges:  120 habitatges 7 botigues en 12 blocs. 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes 
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria  

 Amidaments 

X  Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 
X Altres. Plec de condicions
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TIPOLOGIA 3 esc. 
Edifici:  1 edifici amb 3 escales de 18 hab. c/ Ronda de Collsalarca. Habitatge PB, 55.86m2 útils, 73,08m2 edificat. 
Plantes 1a i 2a superfície útil 56,15m2, superfície edificada 73,08m2, plantes 3º-8º, superfície útil 57,09m2 i 
construïda 73,08m2 
Núm. Plantes: PB+8 
Núm. Habitatges: 1 edifici x 3bloc x 9 plantes x 2hab/ 
pl.=54hab 

 
Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge 

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: façana 25cm (15+5+5), mur interior 
30cm. 
Estru. vertical 1er i 2on: façana 25cm (15+5+5), mur 
interior 30cm. 
Estru. vertical pisos3er-8e: : façana mur de 25cm 
(15+5+5), murs de càrrega interior pis 15cm, murs 
nucli comunicacions 30cm. 
Tipus forjat tipus: ceràmic amb capa de compressió 
(mem).  25cm de cantell (sec) 

Tipus forjat coberta: transitable, amb pendents, sobre 
forjat igual que els inferiors(mem). Alçada lliure 
2.50m.(sec) 
Tipus escala: llosa massissa (sec i mem) 
% buit respecte planta:  
438,21m2 – 3escales 4,77 – 3 ascensors 2,52m2  = 
416,34; 95,01%. 
 
Hi ha junta de dilatació: edifici 52,5m amb junta de 
dilatació indicada a la secció 1+2blocs.

Congreny perimetral: 

 A nivell forjat. 

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 350kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: PB-2on30cm, 3er-8e de 
15cm i nucli de 30cm 
Llum mínima: 2,77m mig, nucli 1.5m 
Llum màxima: 4.42m.extrem 
Balcó volat vol màx.: no existeix balcó  
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:  (1 escala): 17,45x26,1 -  obertures 
36x0.85x1.5 -  18x2.5x1.5– escala 8x1.85x2.5 – porta 
1.8x2.5 = 455,44 –154,9 =300,54 m2,  65,98% ple 
tancament 
Façana posterior, (1 escala): 17,45x26,1 -  obertures 
18x0.85x1.5 -  18x0.55x1.0 – 18x1.7x1– escala 
9x1.85x2.5 = 455,44 – 105,07= 350,36m2,  76,93% ple 
tancament 
No hi ha plànol del tester que és de càrrega. 
Esquema: 
 
 

 
Planta 3er – 8e  

 
Planta 1r - 2n  

 
Planta baixa 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA 2 esc. 
Edifici:  1 edifici amb 2 escales de 17hab. c/ Ronda de Collsalarca. Habitatge PB, 55.86m2 útils, 73,08m2 edificat. 
Plantes 1a i 2a superfície útil 56,15m2, superfície edificada 73,08m2, plantes 3º-8º, superfície útil 57,09m2 i 
construïda 73,08m2 
Núm. Plantes: PB+8 
Núm. Habitatges: 1 edifici x 2bloc x 9 plantes x 2hab/ 
pl.=34hab 

 
Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge i locals.

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: façana 25cm (15+5+5), mur interior 
30cm. 
Estru. vertical 1er i 2on: façana 25cm (15+5+5), mur 
interior 30cm. 
Estru. vertical pisos3er-8e: : façana mur de 25cm 
(15+5+5), murs de càrrega interior pis 15cm, murs 
nucli comunicacions 30cm. 
Tipus forjat tipus: ceràmic amb capa de compressió 
(mem).  25cm de cantell (sec) 

Tipus forjat coberta: transitable, amb pendents, sobre 
forjat igual que els inferiors(mem). Alçada lliure 
2.50m.(sec) 
Tipus escala: llosa massissa (sec i mem) 
% buit respecte planta:  
294,07m2 – 2escales 4,77 – 2 ascensors 2,52m2  = 
279,49; 95,04%. 
 
Hi ha junta de dilatació: un edifici de 35m.

Congreny perimetral: 

 A nivell forjat. 

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 350kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: PB-2on30cm, 3er-8e de 
15cm i nucli de 30cm 
Llum mínima: 2,77m mig, nucli 1.5m 
Llum màxima: 4.42m.extrem 
Balcó volat vol màx.: no existeix balcó  
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:  (1 escala): 17,45x26,1 -  obertures 
34x0.85x1.5 -  17x2.5x1.5– escala 8x1.85x2.5 – porta 
1.8x2.5 – locals 2.7x2.5 – 4.35x2.5= 455,44 –166,22 
=289,21 m2,  63,50% ple tancament 
Façana posterior, (1 escala): 17,45x26,1 -  obertures 
17x0.85x1.5 -  19x0.55x1.0 – 17x1.7x1– escala 
9x1.85x2.5 = 455,44 – 102,65= 352,79m2,  77,46% ple 
tancament 
No hi ha plànol del tester que és de càrrega. 
Esquema: 
 

 
Planta 3er – 8e  

  
 Planta 1r - 2n     

   
Planta baixa 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria:  
“…. 
Condiciones particulares para el constructor. 
1.1 Movimiento de tierras 
1.1.2 Apertura de zanjas… 
…. 
1.1.5 En todos los casos se considerará una resistencia mínima del terreno de (2.5kg/cm2) 
… 
1.2 cimentación 
1.2.1 Hormigón ciclópeo en relleno de cimentos con hormgión de C.P. de 150 kgs/m3. Con un procentaje máximo 

del 30% de piedra en baño flotante. 
..... 
1.3 Paredes de carga 
1.3.5. Fábrica de ladrillo de GERO de 10cm en paredes de carga transversales de las plantas, baja, 1ª y 2ª con un 
espesor de 30cms y 3ª, 4ª, 5ª, 6ª con un espesor de 0.15cms En formación de la caja de escalera las paredes 
transversales serán de 30cms de espesor, con GERO de 10cms en las plantas baja, 1ª, 2ª, 3ª y 4ª y el resto tochana. 
Las paredes longitudinales de arriostramiento se realizarán con GERO de 10cms en las plantas baja, 1ª, 2ª, 3ª, y 4ª y 
con tochana el resto; en la caja de escalera de GERO en todas las plantas. Las ajugas serán de obra vista tal como se 
indica en el plano de fachada. 
Todas las hiladas deberán ser perfectamente horizontales entrelazándose unas con otras en los encuentros. 
Los ladrillos se asentarán a restregón convenientemente humedecidos, cuidando que el mortero refluya por todos 
los lados, de las juntas. 
Las llagas verticales no excederán de 8mm y las horizontales de 12mm. 
1.4 Hormigón armado 
1.4.1 En formación del zuncho a modo de dintel corrido, en fachadas, con hormigón de CP de 350kg/m3 de 

medidas y cantidad de hierro tal como se indica en los planos. 
1.5 Cerrajeria de armar 
1.5.1 Los perfiles de jácenas se someterán a las indicaciones de los planos de estructura. 
1.7 Forjados 
1.7.1 El forjado será cerámico con chapa de compresión 
1.7.2 En las plantas piso deberá garantizar una carga total de: 

Según normas M.V. 101-1962 
Concargas  Peso propio  200kg/m2 
  Carga permanente 150kg/m2 
Sobrecargas de uso   150kg/m2 
   TOTAL  500kg/m2 

1.7.3 El tipo de forjado escogido deberá ser aprobado por la Dirección General de Arquitectura, y antes de su 
colocación en obra, se exigirá la realización de los ensayos pertinentes a fin de que sea definitivamente 
aceptado. 

1.8 Cubierta 
1.8.1 El edificio se cubrirá con una azotea intransitable formada con una capa de cascote cerámico para la 

formación de las pendientes, un grueso de 5cms de hormigón celular, tela asfáltica y previa una capa de 
arena se pasará una hilada de rasilla tomada con mortero asfáltico. Pendiente de 2 a5%. 

1.8.2 La cubierta se asentará sobre un forjado del tipo de las plantas inferiores y deberá garantizar una carga total 
de, según N.V. 101-1962 
Concargas peso propio  200kg/m2 
Sobrecargas de uso    100kg/m2 
  De nieve    50kg/m2 
     --------------- 
     350kg/m2 

1.9 Red de desagües 
1.9.1 Los albañales en zanja serán de tubo de cemento centrifugado…. 

…. 
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1.10 Escaleras 
1.10.1 Se construirán con una losa de hormgión armado. 

Para el acceso a la cubierta, se colocará una escalera de gato, formada con perfiles tubulares de hierro. 
1.10.2.  Los peldaños se formarán con piezas prefabricadas de granito artificial pulido, con rodapíe del mismo 
material. 
1.10.3 Estarán calculadas para una sobrecarga de 300kg/m2 por tratarse de un edificio para viviendas según norma 
M.V. 101 1962 
1.12 Cerramientos interiores 
1.12.1 Fábrica de ladrillo hueco ¼ en tabiques de separación, tomando las tres primeras hiladas con rápido y el resto 
con yeso. Se efectuarán perfectamente aplomadas dejando siempre un margen antes de llegar al techo con objeto 
de evitar el pandeo del tabique cuando se produzcan las dilataciones del yeso. 
1.13 Acabados exteriores 
1.13.2 Las fachadas principal y posterior irán parte de obra cista y parte revocadas y estucadas con JALROC tal como 
se marca en el plano de alzados nº7. 
1.13.4 El zuncho de todas las plantas se dejarán vistos, pintándose con gris Portland. 
1.13.5. Los tendederos se cerrarán con celosía formada con pieza cerámica de 10x15 colocadas verticalmente de 
planta a planta. 
1.13.6 Los paramentos que deban ir revocados se dejarán… 
… 
3. Memoria y condiciones particulares para el lampista 
… 
4. Memoria y condiciones particulares para el electricista 
… 
…. 
 
Pliego de condiciones 
…  
Art. 5º Prescripciones técnicas El conjunto de los diversos trabajos que deben realizarse para ultimar en las 
condiciones requeridas el conjunto proyectado, así como los materiales y aparatos que ellos deban emplearse 
relacionados y especificados en el títulos anteriores y los restantes que aunque no figuran sean indispensables para 
la ejecución de las obras de acuerdo y en armonía con los documentos del proyecto redactado, cumplirán las 
condiciones establecidas para cada uno de dichos materiales en la primera parte, título I “Condiciones generales de 
índoles técnica” del Pliego General de Condiciones varias de la Edificación”, aprobado por el Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España, citado en el encabezamiento del presente Pliego.  Se exceptúan de esta 
obligación aquellas condiciones que por el avance de la técnica hubieran caído en desuso, y se entenderán 
substituidas por las más modernas. A estos efectos se tendrá en cuenta el “Pliego Oficial de Condiciones para 
recepción de materiales hidráulicos “; la Instrucción H.A.61; las normas publicadas por el Instituto Eduardo Torroja, 
así como todas aquellas norma o condiciones de carácter preceptivo publicadas con anterioridad a la licitación.7 
 
…. 
Art 17º Trabajos defectuosos  El contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las 
condiciones exigidas en las “Condiciones Generales de índole técnica” del Pliego de Condiciones de la Edificación, y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta tanto que tenga lougar la recepción definitiva del edificio,… 
…” 
 
Altres: 
L’edifici de 2 escales és igual que el de tres escales sense junta de dilatació i amb botigues a la planta baixa. 
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Codi Biblio: 18_29_82// 1967/218/D04 13194       Any projecte: juny 1966       Any const.: abril 1967 
Nom del projecte:  Construir dos bloques de viviendas con un total de 102 viviendas subvencianadas. 
Adreça: Moragas y Barret 13-29     Barri: Fátima  
Arquitecte/s: Firma Arquitecte 12 
Arquitecte tècnic: no indicat  Promotor: Cooperativa de viviendas Vanguarda 
Cosntructora: Construcciones Roig 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  
Tipologia A:1 bloc 7 escales PB+5, planta baixa per seu social, biblioteca, botigues,.. 
Tipologia B: 1 bloc 2 escales PB+7 totalment destinat a habitatge amb un total de 32 habitatges 
 
Total: 7 blocs, 9 escales i 102 habitatges 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes 
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria  

 Amidaments 

 
X  Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 
X Altres. Plec de condicions
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TIPOLOGIA A  
Edifici:  1 edifici de 5 blocs amb un total de 7 escales. c/ Moragas y Barret 13-25, superfície útil entre 56.74 m2 y 
total de 70.20m2. 
Núm. Plantes: PB+5 
Núm. Habitatges: 1 edifici x 7esc x 5 plantes x 2hab/ 
pl.=70hab 

 
Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: seu social, local comercial i garatge. 

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: murs portants de 20cm, zona locals. 
Seu social amb pilars metàl.lics i pilastres. Segons 
memòria “bloques prefabricados de hormigón “Torho 
– Besser” PB-2a”  Façana 25cm (15+5+5) PB. Murs 
nucli comunicacions 15cm. 
Estru. vertical pisos3er-5e: façana mur de 30cm 
(15+10+5), murs de càrrega interior pis 15cm, murs 
nucli comunicacions 15cm. 
Tipus forjat tipus: ceràmic amb capa de compressió de 
3cm formigó 300kg de CP por m3 (mem).  25cm de 

cantell (sec) A PB estintolaments amb perfils I 

Tipus forjat coberta: transitable, amb pendents, sobre 
forjat (mem). Alçada lliure 2.50m, 2.7 PB. I 2.55  
escala(sec) 
Tipus escala: llosa massissa (mem), 20cm (sec) 
% buit respecte planta:  
137,9m2 – escala  4,92m2  = 132,98; 96,43%. 
 
Hi ha junta de dilatació: edifici 113,87m amb junta 
formant blocs de : 16,22; 16,22; 32,45; 32,45; 16,22 
cm.

Congreny perimetral: 
X A nivell forjat. Paral.lel a les biguetes i 

sobresortint de la façana.(sec) 3 o 2ø16 inf i 1ø12sup, 
en forma triangular. 

 Sota forjat. 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 500kg/m2 
Segons doc. gràfica: Forjat ceràmic càrrega total 
500Kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: PB-2on20cm, 3er-5e de 
15cm i nucli de 15cm 
Llum mínima: 2,75m extrem, nucli 2.05m 
Llum màxima: 4.925m.mig (més de 4m apuntalar 
segons mem) 
Balcó volat vol màx.: no existeix balcó  
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:  (1 escala): 16,40x18,00 -  obertures 
10x2.8x2.5 -  10x2.2x1.7– escala 6x2x0.5 – locals 
2x2.7x2.7 – 2x3.8x2.7 = 295,2 –148,5 =146,7 m2,  
49,69% ple tancament 
Façana posterior, (1 escala): 16,40x18,00 -  obertures 
10x2.0x1.3 -  20x1x2.1– locals 4x2.2x0.5 – 2x2.6x0.5 = 
295,2 –75 = 220,2m2,  74,59% ple tancament 

Tester, (només hab. No locals): 8,80x18,00 -  
obertures 5x1.2x2.7 pati = 158,4 –16,2 = 142,2m2,  
89,77% ple (portant) 

 
Tipus   

   
PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 



Fitxa d’anàlisi   18_29_82 
 

397 

 

TIPOLOGIA B  
Edifici:  1 edifici de 2 blocs amb un total de 2 escales. c/ Moragas y Barret 27-29, superfície útil entre 56.95 m2 y 
total de 72,08m2. 
Núm. Plantes: PB+7 
Núm. Habitatges: 1 edifici x 2bloc x 8 plantes x 2hab/ 
pl.=32hab 

 
Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge. 

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB-2on: murs portants de 15cm bloc de 
formigó PB-2on. Trava de gero 10 de PB-3er. Tester de 
30cm façana 25, 15+5+5.(pl) 
Estru. vertical tipus 3-5e: gero 10 (mem). Trava de 
gero 10 de PB-3er y resta totxana (mem). Tester de 
30cm façana 25, 15+5+5.(pl) 
Estru. vertical tipus 6e-7e: Murs portants 
totxana(mem). Tester de 30cm façana 25, 15+5+5.(pl) 
Tipus forjat tipus: ceràmic amb capa de compressió de 
3cm formigó 300kg de CP por m3 (mem).  25cm de 
cantell (sec)  

Tipus forjat coberta: transitable, amb pendents, sobre 
forjat (mem). Alçada lliure 2.50m, 2.7 PB. 
Tipus escala: llosa massissa (mem),  
% buit respecte planta:  
144,20m2 – escala  6,03m2  - ascensor 2,47m2 = 135,7; 
94,10%. 
 
Hi ha junta de dilatació: edifici 39,79m amb junta al 
mig.

Congreny perimetral: 

 A nivell forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. 

En plànols. Indicat en memòria sense definició.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2, cob 500kg/m2 
Segons doc. gràfica: Forjat ceràmic càrrega total 
500Kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.lels a façana:  
Perpendiculars a façana: PB-2on15cm bloc formigó, 
3er-5e de 15cm(pl), gero 10 (mem). I 6e-7e totxana i 
nucli de 15cm 
Llum mínima: 2,85m interior, nucli 1.025m 
Llum màxima: 4.8m extrem (més de 4m apuntalar 
segons mem) 
Balcó volat vol màx.: no existeix balcó  
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:  (1 escala): 19,80x23,5 -  obertures 
16x2.3x1.2-  32x0.9x1.2– escala 7x3.5x0.3 – porta 
0.9x2.1 = 465,3 –87,96 =377,34 m2,  81,09% ple 
tancament 

Façana posterior, (1 escala): 19,80x23,5 -  obertures 
16x2.0x1.2- 16x0.6x1.2 - 16x1.4x1.4 –  16x 1.8x1.4  = 
465,3 –121,6 =343,7 m2,  73,86% ple tancament 
Tester: no representat i tot sec. 

 
Tipus   
Planta baixa inexistent     

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 

 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria:  
“DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
0.1.1 El proyecto es para la construcción de 102 viviendas subvencionadas, distribuidas en dos bloques, A y B, de 

70 el primero y de 32 el segundo de 6 y 8 plantas respectivamente. 
0.1.2 0.1.2 Programa 

Esencialmente consistirá en la edificación de un número, el mayor posible, de viviendas de tipo reducido, 
con superficie útil entre 55 y 60m2 y total de 70m2. 
La altura óptima de las edificaciones habrá de ser la permitida para el acceso mediante escalera. 
El programa prevecerá además la construcción de un centro social y de una serie de dependencias  públicas: 
tienda y garaje. 
… 

0.1.5  Datos del edificio 
 Los dos bloques son de estructura de paredes de carga de fábrica de ladrillo y para su disposición y cálculos 
se han tenido en cuenta los estudios de Casinello y Haller. 
La superficie construida es: 
Bloque A:… 
… 
Condiciones particulares para el constructor. (Idem a la part de la memoria de l’expedient 17…) 
1.6 Movimiento de tierras 
1.1.2 Apertura de zanjas… su profundidad será hasta el firme con un mínimo de 1.7mts. 
… 
1.1.5 En todos los casos se considerará una resistencia mínima del terreno de (2.5kg/cm2) 
… 
1.7 cimentación 
1.7.1 Hormigón ciclópeo en relleno de cimentos con hormgión de C.P. de 150 kgs/m3. Con un procentaje máximo 

del 30% de piedra en baño flotante. 
... 
1.8 Paredes de carga 
1.3.3. Formación de paredes de carga en planta baja del edificio A, con bloques prefabricados de hormigón “Torho – 
Besser”, de medidas 40x20x20 en formación de paredes de carga en plantas baja 1ª y 2ª del edificio B con bloques 
del mismo material de medidas 40x20x15, tomados en ambos casos con un mortero mixto de cal grasa y portland de 
dosificación 1:3. 
Las juntas deben tener 7mm de espesor. 
Los bloques deben almacenarse al abrigo de los agentes atmosféricos, evitan do el contacto de los mismos con el 
suelo, nunca se mojarán antes de su colocación. 
1.2.5 Fabrica de ladrillo GERO de 10cm en resto de  las paredes de carga de ambos edificios, a excepción de las dos 
últimas plantas que serán de tochana y en la formación de paredes de la caja de escalera en toda su altura. 
Las ajugas u las paredes de fachada laterales y frontal de escalera, serán de obra vista, tal como se indica en los 
planos nº 7ª y 10B. 
Las paredes longitudinales de arriostramiento se realizarán de GERO de 10cm en las plantas baja 1ª, 2ª y 3ª del 
bloques B. y con tochana el resto. 
En los casos se tomarán con mortero de cemento Portland 1:6. 
Todas las hiladas deberán ser perfectamente horizontales entrelázándose unas con otras en los encuentros. 
Los ladrillos se asentarán a restregón convenientemente humedecidos, cuidando que el mortero fefluya por todos 
los lados de las juntas. 
Las juntas no excederán de 8mm en las llagas y de 12mm en los tendeles. 
 
1.9 Hormigón armado 
1.9.1 En formación del zuncho a modo de dintel corrido, en fachadas, con hormigón de CP de 350kg/m3 de 

medidas y cantidad de hierro tal como se indica en los planos. 
1.10 Cerrajeria de armar 
1.10.1 Los perfiles de jácenas se someterán a las indicaciones de los planos de estructura. 
1.11 Forjados 
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1.11.1 El forjado será cerámico con chapa de compresión 
1.11.2 En las plantas piso deberá garantizar una carga total de: 

Según normas M.V. 101-1962 
Concargas  Peso propio  200kg/m2 
  Carga permanente 150kg/m2 
Sobrecargas de uso   150kg/m2 
   TOTAL  500kg/m2 

1.11.3 El tipo de forjado escogido deberá ser aprobado por la Dirección General de Arquitectura y cumplir las 
normas establecidas en el Decreto de 20 de Enero  1966. Antes de su colocación en obra y a petición del 
arquitecto director, se realizarán los ensayos pertinentes a fin de uqe sea definitivamente aceptado. 

1.11.4 En las luces mayores de 4mts es preciso realizar un acodalamiento central antes de verter la chapa de 
compresión la cual será de 3cms de espesor y de un hormigón de 300Kg de CP por m3. En otros casos se 
seguirán las indicaciones del arquitecto  director ye en su defecto las instrucciones de la casa suministradora. 
 

1.12 Cubierta 
1.12.1 El edificio se cubrirá con una solera pisable sin cámara de ventilación y estará formada por una chapa de 

cascote cerámico para la formación de las pendientes, 5cms de hormigón celular, tela asfáltica y una hilada 
de rasilla común tomado con mortero asfáltico. Pendiente del 1’5%. La colocación de la tela asfáltica se hará 
con la máxima pulcritud y esmero, cuidando el solape y su perfecta unión, haciéndose la casa suministradora 
de la misma, responsable de cualquier anomalía o defecto que en ella se produzca. 

 
La cubierta se asentará sobre un forjado del tipo de las plantas inferiores y deberá garantizar una carga total 
de, según N.V. 101-1962 
Concargas peso propio  200kg/m2 
  Cargas permanentes 100kg/m2 
Sobrecargas de uso    150kg/m2 
  De nieve    50kg/m2 
     --------------- 
     500kg/m2 

1.13 Red de desagües 
1.13.1 Los albañales en zanja serán de tubo de cemento centrifugado…. 

…. 
1.14 Escaleras 
1.14.1 Se construirán con una losa de hormigón armado. 

Para el acceso a la cubierta, se colocará una escalera de gato, formada con perfiles tubulares de hierro. 
1.10.2.  Los peldaños se formarán con piezas prefabricadas de granito artificial pulido, con rodapíe del mismo 
material. 
1.10.3 Estarán calculadas para una sobrecarga de 300kg/m2 por tratarse de un edificio para viviendas según norma 
M.V. 101 1962 
1.11. Cerramientos Exteriores 
1.11.5 Fábrica de ladrillo doble hueco “tochana”, en formación de paredes de cerramiento a fachadas,  con cámara 
de aire y tabique interior común. (con un total de 25 y 30cms de espesor según lo casos, tomado con mortero C.P. 
1:8) 
Tabique de ladrillo doble hueco tochana puesto en al dimensión de a 10 cms en formación de paredes de 
cerramiento a patinejos, tomado con mortero de C.P. 1:8 
1.11.7 Se formarán las barandas del lavadero con tabicón de tochana de 10cms tal como se indica en los planos, 
hasta una altura de 1’25mts. 
1.12 Cerramientos interiores 
1.12.1 Fábrica de ladrillo hueco ¼ en tabiques de separación, tomando las dos primeras hiladas con rápido y el resto 
con yeso. Se efectuarán perfectamente aplomadas dejando siempre un margen antes de llegar al techo con objeto 
de evitar el pandeo del tabique cuando se produzcan las dilataciones del yeso. 
1.13 Acabados exteriores 
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1.13.2 Las fachadas principal y posterior irán parte de obra vista y parte revocadas, pintándose posteriormente con 
Alco-Plast de Coacervol, S.A. la anterior y con Extolite blanco la posterior, tal como se marca en el plano de alzados 
nº7 A y 10 B. 
1.13.3 Los paramentos de los patinejos se revocarán con mortero de C.P. y se pintarán con estolite blanco. 
1.13.4 El zuncho de todas las plantas se dejarán vistos para lo cual se emplearán e  sus encofrados madera cepillada.  
Los pilares de hierro se dejarán vistos, protegidos con una capa de mínimo de Pb. y otra de imprimación 
antioxidante. 
1.13.5. Los tendederos se cerrarán con celosía formada con pieza cerámica de 10x15 colocadas verticalmente de 
planta a planta. 
1.13.6 Los paramentos que deban ir revocados se dejarán… 
… 
2. Memoria y condiciones particulares para el carpintero 
… 
3. Memoria y condiciones particulares para el lampista 
… 
4. Memoria y condiciones particulares para el electricista 
… 
Pliego de condiciones (El plec de condicions és idèntic els temes que importen) 
…  
Art. 5º Prescripciones técnicas El conjunto de los diversos trabajos que deben realizarse para ultimar en las 
condiciones requeridas el conjunto proyectado, así como los materiales y aparatos que ellos deban emplearse 
relacionados y especificados en el títulos anteriores y los restantes que aunque no figuran sean indispensables para 
la ejecución de las obras de acuerdo y en armonía con los documentos del proyecto redactado, cumplirán las 
condiciones establecidas para cada uno de dichos materiales en la primera parte, título I “Condiciones generales de 
índoles técnica” del Pliego General de Condiciones varias de la Edificación”, aprobado por el Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España, citado en el encabezamiento del presente Pliego.  Se exceptúan de esta 
obligación aquellas condiciones que por el avance de la técnica hubieran caído en desuso, y se entenderán 
substituidas por las más modernas. A estos efectos se tendrá en cuenta el “Pliego Oficial de Condiciones para 
recepción de materiales hidráulicos “; la Instrucción H.A.61; las normas publicadas por el Instituto Eduardo Torroja, 
así como todas aquellas norma o condiciones de carácter preceptivo publicadas con anterioridad a la licitación.7 
…. 
Art 17º Trabajos defectuosos  El contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las 
condiciones exigidas en las “Condiciones Generales de índole técnica” del Pliego de Condiciones de la Edificación, y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta tanto que tenga lugar la recepción definitiva del edificio,… 
…” 
Altres: 
Adjudicat a Construcciones Roig SA 
Memòria molt semblant a la de l’expedient anterior del mateix despatx d’arquitectura. Els plecs són idèntics els 
punts analitzats.  
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Codi Biblio: 87_325//1967/1902/D04 12452      Any projecte:  juny 1966       Any const.: 26 septiembre 1967 
Nom del projecte:  Dos bloques de viviendas con un total de 80 viviendas subvencionadas. 
Adreça:  Freser 2-10, Flamisell 12-18   Barri: Torre Romeu 
Arquitecte/s:  Arquitecte 18 
Arquitecte tècnic: Promotor: Cooperatica de Viviendas “Torre Romeu”.             
Constructora:  
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 
Tipologia bloc:   

Tipologia A: c/ interior paral.lel  Avda. Del  Ebro. 2 escales 64 habitatges PB+8. Superfície útil 59,41m2 i 
construïda 77,36m2. 
Tipologia B: c/ Flamisell 2 escales 16 habitatges. PB+4. Superfície útil 59,59m2 i construïda 70,63m2. 

 
 

 
Total habitatges a analitzar:  total 4 blocs i 80 habitatges. 
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes. 
X Seccions.  
X  Façanes. 
X Memòria 

 Amidaments 
X Pressupost 

 Informes 
X Altres. Plec de Condicions. 
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Tipologia A: c/ interior paral.lel  Avda. Del  Ebro. 2 escales 64 habitatges PB+8. Superfície útil 59,41m2 i construïda 
77,36m2. 
Tipus A: c/ interior paral.lel  Avda. Del  Ebro. 2 blocs 64 habitatges PB+8. Superfície útil 59,41m2 i construïda 
77,36m2. 
Núm. Plantes: PB +8 
Núm. Habitatges: 2bl x 8pl.x 4hab = 64hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges 
Ús planta baixa: locals/ habitatges

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm. Murs 
interiors portants de 30cm fins a planta 2a (mem). 
S’estintolen als locals els murs de trava amb perfil 
metàl.lic. 
Estru. vertical plantes 1 i 2: Façana murs de 30cm. 
Murs interiors portants de 30cm i els de trava de 
15cm. (mem). 
Estru. Plantes 3º - 8a Façana murs de 15cm. Murs 
interiors portants i de trava de 15cm.  
Tipus forjat tipus: Unidireccional, bigueta  pretesada y 
revoltó ceràmic (mem).  

Alçada lliure: Alçada 2.7m habitatge PB i 3m local PB; 
plantes pis 2,5m ,sostre de 25cm amb paviment.  
Tipus forjat coberta: Plana (pl) recolzada sobre forjat 
inferior (mem) 
Tipus escala: llosa massissa (sec i mem) 
% buit respecte planta : 307,70m2 – escales i ascensor 
10,67m2  = 297,03; 96,53%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no indica les juntes i el bloc té 
una dimensió màxima de  22,75m.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat Visible (mem) 

 Sota forjat 
 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
500kg/m2, coberta 350kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,0m interior. 2,5 cm escala. 
Llum màxima: 4,9m.  interior. 
Balcó volat vol max.: 1,2m suportat per perfils en 
creu. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100): 31,8 x 26,05 -  obertures 
72x0.8x1.4  - 36x2.4x1.4 = 828,39– 201,6= 626,79m2,  
75,66% ple, tancament. 
Façana Interior (1 bloc sense PB 1/100): 16 x 22,5 -  
obertures 16x0.8x1.5  - 32x0.6x1 = 360– 38,4= 
321,6m2,  89,33% ple, tancament. 
Façana  lateral dos mòduls: 8,6 x (23,5+23,9) + 8,6 x 
(25,6+26) = 203,82 + 221,88= 425,7m2,  100% ple, 
portant. 

   
Tipus      

 
PB 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Tipologia B: c/ Flamisell 12-18,  escales 16 habitatges. PB+4. Superfície útil 59,59m2 i construïda 70,63m2. 
Tipus B: c/ Flamisell 12-18. 2 blocs 16 habitatges PB+4. Superfície útil 59,59m2 i construïda 70,63m2. 
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 2bl x 4pl.x 2hab = 16hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges 
Ús planta baixa: locals

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm. Murs 
interiors portants de 30cm, amb pilastres de 1.2 i 
0.9m. 
S’estintolen als locals els murs de trava amb perfil 
metàl.lic. 
Estru. vertical plantes: Façana murs de 15cm. Murs 
interiors portants i de trava de 15cm.  
Tipus forjat tipus: Unidireccional, forjat ceràmic (pl). 
Alçada lliure: Alçada 4.25m PB; plantes pis 2,5m sostre 
de 25cm amb paviment.  

Tipus forjat coberta: Plana (pl) recolzada sobre forjat 
inferior (mem) 
Tipus escala: llosa massissa (sec i mem) 
% buit respecte planta : 145,56m2 – escales 4,92m2  = 
140,64m2  ; 96,62%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no indica les juntes, cada bloc 
té una dimensió màxima de  15,8m.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat Visible (mem) 

 Sota forjat 
 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
500kg/m2, coberta 350kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:  500kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,6m exterior. 2,05 cm escala. 
Llum màxima: 4,9m.  interior. 
Balcó volat vol max.: sobre surt 1,05, no vola. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100) 1 bloc: 15,85 x 15,1 -  
obertures 16x0.9x1.5  - safareig 8x 2.4x2.4 – escala 
5x2x0.4  - porta 0.8x2 - locals 2x 2.5x3.2 – 2x3.5x3.2 = 
239,33 – 111,68= 127,65m2,  53,34% ple, tancament. 
Façana posterior (1/100) 1 bloc: 15,85 x 16 -  
obertures 16x0.9x1.4  - 4x2.6x1.4 – locals 8x0.7x1.2 – 
porta 1x4.4 = 253,6– 45,84= 207,76m2,  81,92% ple, 
tancament. 
Façana  lateral: 9 x (15,2 + 15,8)= 139,5m2,  100% ple, 
portant 
 

     
Tipus 

    
PB 
 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Memòria   
“MEMORIA  DESCRIPTIVA 
0.1.- Descripción de las obras 
0.1.1.- Proyecto 
Se trata de la construcción de dos bloques de viviendas con un total de 80 viviendas en tres niveles diferentes, 
unidos por otro en planta baja con dos locales comerciales. 
0.1.2.- Programa 
Cada vivienda posee tres dormitorios, aseo, cocina, comedor-estar, recibidor y lavadero.  
La planta baja del bloque B se destinará a locales comerciales, así como media planta baja del bloque A. 
0.1.3.- Emplazamiento 
El solar sobre el que se edificará está emplazado en el arrabal de Torre Romeu, entre las calle Avda. del Ebro, 
Flamisell y Fresser, tal como se indica en el plano de emplazamiento…. 
0.1.4.- Datos del edificio 
….. 
… 
Ordenanzas:  
El solar está enclavado en la zona suburbana extensiva. Las profundidades edificables son de… 
… 
Presupuesto 
… 
0.2 – Condiciones Varias 
0.2.1.- Trabajos no enumerados ni descritos explícitamente en los documentos del proyecto.- Todos aquellos 
trabajos que no queden citados ni descritos de manera explícita en la documentación gráfica o escrita, pero cuya 
realización sea necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, para la ejecución de los enumerados o descritos… 
0.2.2 Instalación de agua y electricidad en al obra… 
… 
1. Condiciones particulares para el constructor 
1.1. - Movimiento de tierras 
1.1.2.-  Apertura de zanjas para cimentación en paredes de carga y cerramiento con anchura de 60,80,90 y 100 mts. 
Según se indica en la planta de cimientos. Su profundidad será hasta el firme con un mínimo de 1.20mts. 
1.1.3.-  Aperturas de zanjas para albañales realizados con un desnivel mínimo del 3% según el planto cimientos. 
1.1.5.-  En todos los casos se considerará una resistencia mínima del terreno de (2,5 kgs/cms2). 
1.1.6.- El contrtista viene obigado a efectura las entibaciones y acodalamientos que sean necesarios para segurar el 
terreno y evitar accidentes. 
No se empezará ninguna excavación sin que el replanteo haya sido supervisado …. 
… 
1.2 Cimentaciones 
1.2.1- Hormigón ciclópeo en relleno de cimientos con hormigón de CP de 150 kgs/m3, con un porcentaje máximo del 
30% de piedra en baño flotante. 
1.2.4.- Los últimos 10 cms y a modo de verdugada se rellenarán y enrasarán con hormigón de CP hidrofugado.  
El contratista dejará en los muros de cimentación los pasos necesarios para el trazado de albañales. 
1.2.5.- No se rellenarán los cimientos sin el previo reconocimiento… 
1.3.- Paredes de carga 
Muro de 0,30m de hormigón de 200kgs/m3, encofrado a dos caras en formigón de banquetas, donde el desnivel del 
terreno lo exija. 
1.3.5.- Fábrica de ladrillo GERO de 10 cms en paredes de carga transversales de la planta baja en ambos bloques y 1 ª 
y 2 ª del bloque A con un espesor de 0,30mcs; y en las plantas 1ª y 2 ª del bloque B, y 3 ª, 4 ª, 5 ª y 6 ª del bloque A 
con un espesor de 0,15cms. 
Fábrica de ladrillo GERO de 10 cms en formación de cajas de escalera a toda altura. 
Fábrica de ladrillo GERO de 10cms visto a una cara en fachada laterales y agujas, tal como se indica en los planos de 
alzados y pared exterior de caja de escalera en el bloque A. 
Fábrica de ladrillo GERO de 10 cms, en formación de las plantas baja, 1ª, 2ª, 3ª y 4ª del bloque A. 
Fábrica de ladrillo GERO de 10 cms en pilares de obra vista en bloque A. 
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Toda la fábrica hasta aquí descrita se tomará en con mortero de CP. De dosificación 1:4. 
Fábrica de ladrillo doble hueco tochana, en el resto de paredes de carga y arriostramiento tomada con mortero de 
CP. 1:6. 
1.4.- Hormigón Armado 
1.4.1.- En formación del zuncho a modo de dintel corrido, en fachadas con hormigón de C.P. de 350 kgs/m3 de 
medidas y cantidad de hierro tal como se indica en los planos. 
1.5.- Cerrajeria de armar 
1.5.1.- Los perfiles de jácenas se someterán a las indicaciones de los planos de estructura. 
1.7.- Forjados 
1.7.1.- El forjado será cerámico con chapa de compresión. 
1.7.1.- En las plantas piso deberá garantizar una carga total de: 
Según nomas M.V. 101-1962 
Concargas  Peso propio  200 Kgs/m2 
   Carga permanente 150 Kgs/m2 
Sobrecargas  de uso    150 Kgs/m2 
   TOTAL   500 Kgs/m2 
1.7.3.- El tipo de forjado escogido deberá ser aprobado por la Dirección General de Arquitectura, y antes de su 
colocación en obra, se exigirá la realización de los ensayos pertinentes a fín de que sea definitivamente aceptado. 
1.8.2.- La cubierta se asentará sobre un forjado del tipo de las plantas inferiores y deberá garantizar una carga total 
de,  
Según normas M.V. 101-1962 
Concargas  Peso propio  200 Kgs/m2 
Sobrecargas  de uso    100 Kgs/m2 
   de nieve    50 Kgs/m2 
 
   TOTAL   350 Kgs/m2 
1.9.- Red de desagües 
1.9.1.- Los albañales en zanja serán de tubo de cemento centrifugado de diámetro 20 y 30 cms… 
1.9.2.- Todos los bajantes de aguas, limipas y negras, serñan de tubo de fibrocemento DRENA, de diámetros 15… 
1.10.- Escaleras 
1.10.1.- Se construirán con una losa de hormigón armado. 
Para el acceso a la cubierta, se colocará una escalera de gato formada con perfiles tubulares de hierro. 
1.10.2.- Los peldaños se formarán con peiezas prefabricadas de granito artificial pulido,.. 
1.10.3.- Estarán calculadas para una sobrecarga de 300 kgs/m2 por tratarse de un edificio para viviendas según 
normas M.V. 101-1962 
1.10.4.- Se colocarán marchapiés de granito artificial pulido en entradas de vecinos y locales comerciales. 
1.11.- Cerramientos exteriores 
1.11.5.- Fábrica de ladrillo doble “tochana”, en formación de paredes de cerramiento a fachadas con cámara de aire 
y tabique interior con un total de 25cms. De espesor; tomado con mortero CP. 1:8. 
1.11.7.- Se formará la baranda del lavadero, en viviendas bloque A, con tabicón de tochana de 10 cms hasta la altura 
de 1m tal como se indica en la sección, buscando la continuidad del zuncho. 
1.12.- Cerramientos interiores 
1.12.1 Fábrica de ladrillo hueco ¼ en tabiques de separación, tomando las tres primeras hiladas con rápido y el resto 
con yeso. 
Se efectuarán perfectamente aplomadas dejando siempre un margen antes de llegar al techo con objeto de evitar el 
pandeo del tabique cunado se produzcan las dilataciones del yeso. 
1.13.- Acabados exteriores 
1.13.2- Las fachadas principal y posterior irán parte de obra vista…. 
1.13.4.- El zuncho de todas las plantas se dejan vistos, simulando su continuidad con la baranda del lavadero, por lo 
que ésta se revocará y enlucirá con mortero C.P. marcando las tablas del encofrado de los zunchos. 
1.13.5.- Los tendedores se cerrarán con celosía formada con piezas cerámicas de 10x15 colocadas verticalmente de 
planta a planta. Así mismo en el bloque A se resolverá el paso público en la planta baja con una celosía de piezas 
cerámicas cerrada en parte con vidrio impreso. 
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1.13.6- Los paramentos que deban ir revocados se dejarán a juntas degolladas, barriéndose y regándose antes de 
proceder al tendido de las capas de revoco, afín de que estas agarren perfectamente… 
1.14.- Acabados interiores 
1.14.1.- Se alicatarán con azulejo blanco de 15x15 en aseos, hasta 1,80mts alrededor de la ducha solamente… 
… 
1.15- Pavimentos 
… 
1.16.- Persianas 
… 
1.17.- Varios 
1.17.1- La baranda de la escalera será mixta de hierro, con un perfil tubular cuadrado de 40x40mm y madera,… 
 
2. Memoria y condiciones particulares para el carpintero 
…. 
…. 
3. Memoria y condiciones particulares para el lampista. 
… 
3.3.- Toda la instalación interior irá empotrada, excepto los montantes y bajantes que irán vistas. En ningún caso se 
abrirán regatas horizontales ni inclinadas en las paredes de carga, únicamente verticales. 
… 
4. Memoria y condiciones particulares para el electricista 
…. 
4.5.- EN NINGUN CASO SE ABRIRAN REGATAS HORIONTALES NI INCLINADAS EN LAS PREDES DE CARGA, 
UNICAMENTE SE PERMITIRA SI ELLO ES NECESARIO ABRIR REGATAS VERTICALES. 
… 
5. Normas y condiciones particulares para el yesero 
… 
5.2.- En caso que existan eflorescencias se eliminarán con vinagre antes del enyesado. 
… 
6. Memoria y condiciones particulares para el pintor 
10.- Ascensores 
12.- Varios 
 
Pliego de condiciones 
… 
Art. 3º.- Interpretación del Pliego.- Para resolver cualquier duda que pueda plantarse en cuanto a la interpretación 
de un artículo de este pliego, o de algún aspecto del mismo que no quedase suficientemente claro, deberá recurrirse 
en primer término al Pliego de Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y 
aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectura, y si fuese necesario, a los Pliegos de Condiciones 
aprobado por el R.D. del 13 de marzo de 1903 y R.D. de 4 de septiembre de 1908, y a las normas, Reglamentos y 
Ordenanzas oficiales actualmente en vigor…” 
 
 
Altres:  
A la tipologia II hi ha incoherències entre les cotes de les diferents plantes, errors no superiors a 5cm. 
Dipòsits de 200l en els safareig. 
Es projecte amb la intenció de  fer explícit el congreny perimetral i el modifiquen quan hi ha barana perquè també es 
vegi o sembli que hi ha el congreny (mem). 
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Codi Biblio: 78_133E//1968/2705/D04 12544   Any projecte:  juliol 1966 Any const.: 18 desembre 1968 
Nom del projecte:  Polígono de viviendas subvencionadas en el Barrio “Can Puigjaner” 
Adreça:  c/ Simancas s/n    Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s: Arquitecte 15 i Arquitecte 16 
Arquitecte tècnic: Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora:         
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

E: c/ Simancas, 3 blocs amb 1 escala cada un . PB+4 .Superfície útil de ~48,82m2    10hab/ bloc. Total 30 
habitatges. 

 
 
Total habitatges a analitzar:  total 3 blocs, 3 escales 30 habitatges. 
 
Documentació facilitada: 
 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria.  

 
 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres. 
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E: c/ Simancas, 3 blocs amb 1 escala cada un . PB+4 .Superfície útil de ~48,82m2    10hab/ bloc. Total 30 habitatges. 
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 3 blx1escx5pl.x 2hab/pl = 30hab. 

Hab. Per planta:2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes mur de 30cm. Murs 
interiors i mitgeres de 15cm. Separació botigues i 
habitatges de 10cm al mig del bano. Fàbrica de gero 
(mem). 
Estru. vertical plantes : Façanes mur de 30cm. Murs 
interiors i mitgeres de 15cm. Separació botigues i 
habitatges de 10cm al mig del bano. Fàbrica de gero 
(mem). 
Tipus forjat tipus: Unidireccional bigueta de formigó i 
revoltó ceràmic (mem).Intereix ~ 65cm (pl). 

 Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.5m,  sostre de 
25cm amb paviment (sec.). PB elevada 52cm del 
terreny (sec). 
Tipus forjat coberta: Plana (pl). Amb formigó cel.lular. 
(mem.) 
Tipus escala: llosa massissa.  
% buit respecte planta (1 bloc extrem): 127,60m2 - 
escales 5,49 m2= 122,11m2; 95,70%. 
 
Hi ha junta de dilatació. No s’indica junta, 3 blocs 
retranquejats,  Lmàx=39,45m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 150kg/m2 ús,  paviment 80kg/m2 , 
envà ¼ 60kg/m2  o tabicón 100kg/m2 (mem). 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: perpendiculars a façana 
principal i paral.lels a façana lateral. 
Llum mínima: 2,4 extrem. 
Llum màxima: 4,5 m, extem.  
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala bloc extrem): 13,5 x 15,5 -  
obertures 20x1.2x1.2 – gelosia escala  1.7x11  –  porta 
1.8x2.2 = 209,25 – 32,76 sense gelosia = 176,49m2,  
84,34% ple, tancament. 
Façana posterior (1 escala bloc extrem): 13,5 x 15,3 -  
obertures 10x1.2x1.2 - 10x1.8x1.2 – safareig 
10x1.5x2.3 = 206,55 – 70,5 = 136,05m2,  65,87% ple, 
tancament. 

Façana tester: 9,5 x 15,3 -  obertures 5x1.3x0.7 – 
5x0.7x0.7 = 145,35 – 7 = 138,35m2,  95,18% ple, 
portant. 
 

 
Tipus 
Planta baixa inexistent    

      

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV101-1962
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Memòria  
“Memoria  
… 
El sistema de construcción a emplear será el siguiente: Hormigón en cimientos. Recrecido de cimientos tocho macizo 
tomado con mortero de cemento Portland hasta el nivel del primer forjado. Forjado de pisos con viguetas de 
hormigón y bovedilla cerámica, sobre el que se asentará el pavimento que será a base de terrazo de 25x25cms. 
Paredes de carga y cerramiento de “Gero”. Tabiqueria normal. Aparatos sanitarios en número y calidad que se indica 
en los planos. Lavaderos… 
La cubierta estará formada por hormigón celular en formación de pendientes, impermeabilizante asfaltex y un 
grueso de rasilla. 
Las paredes exteriores a calles, serán de ladrillo “gero” visto, y las exteriores a patio se revocarán con mortero de cal 
y cemento, pintándose con productos resistentes a los agentes atmosféricos. 
El lavadero estará protegido de las vistas… 
… 
La instalación eléctrica a base de tubo Bergman empotrado. 
La fontanería con tubo de hierro galvanizado. Las aguas pluviales y residuales se conducirán mediante bajantes de 
fibrocemento hasta el albañal. La pintura será al temple… 
… 
Las obras serán realizadas ajustándose al presente proyecto y atendiendo las indicaciones del Arquitecto Director y 
Aparejador de las obras, y a los pliegos de condiciones de la edificación que además de los aprobados por N.O. del 13 
de marzo de 1903 y N.D. de 4 de setiembre de 1908 han de seguirse en las obras. 
El presupuesto de las obras… 
 
Acciones adoptadas en el calculo 
Acciones gravitatorias 
    Cargas permanentes adoptadas 
Materiales   Baldosa hidráulica  2.100 kg/m3 
    Hormigón ordinario  2.200     “ 

Ladrillo macizo   1.800     “ 
    … 
Fábricas   Mampostería   2.400 kg/m3 
    Ladrillo macizo   1.800     “ 
    Ladrillo hueco   1.200        “ 
    Hormigón   2.400     “ 
Elementos constructivos 
    Tabique ¼          60 kg/m2 
    Tabicón       100     “ 
    Pavimento hidráulico       80     “ 
    Teja         50     “ 
    Losa aligerada cerámica    180     “ 
 
Sobrecargas   Azotea accesible      150 kg/m2 
    Viviendas       200     “ 
    Nieve          40     “ 
Acción del viento 
Edificio de hasta 10mts altura     50  Kg/m2 
De 11mts  a 30 mts altura     75     “ 
Coeficiente eólico      1,2    “ 
 
Acción térmica 
Nula en longitudes inferiores a 40 metros. 
Acción geológica 
Inapreciable 
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Acción sísmica 
Grado aplicado VII escala Mecallí 
Coeficiente sísmico  0,03 
Acciones del terresno en cimentación 
Presión admisible a 2 metros 
Roca    20 kg/cm2 
Arenoso gruesos     4   “ 
Arcillosos semiduros     2   “ 
Arcillosos blandos     1   “ 
Arcillosos fluidos     0,5“ 
Asientos máximos    50  m/m” 
 
 
Altres:  
La memòria està escrita amb una tinta i paper que dificulta la seva lectura i cal interpretar moltes de les paraules, quan 
aquestes són paraules tècniques de noms de productes no coneguts, es desconeix quin és el nom exactament. 
La part de la memòria tècnica és pràcticament igual que la de la resta d’expedients, la diferència amb els expedients 
del 1966 és que el forjat és de biguetes de formigó i revoltó ceràmic amb el paviment col.locat a sobre. Augmentant 
el cantell del forjat amb paviment 5cm respecte els de forjat ceràmic. 
No hi ha plànol de la planta baixa. 
Les façanes són pràcticament iguals que la resta d’expedients en canvi en uns expedients són portants i en altres són 
tancament. El tester és pràcticament igual i un és portant i l’altre tancament, comparat amb els B1 i B2. 
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Codi Biblio: 78_133F//1968/2707/D04 12544   Any projecte:  juliol 1966 Any const.: 18 desembre 1968 
Nom del projecte:  Polígono de viviendas subvencionadas en el Barrio “Can Puigjaner” (Bloque F) 
Adreça:  c/ Don Rodrigo, Llano Can Puigjaner  Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s: Arquitecte 15 i Arquitecte 16Juan B.  
Arquitecte tècnic: Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora:         
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

F: c/ Don Rodrigo, 1 bloc 5 escales PB+4. Superfície útil de ~48,65m2  10habitatges per escala, 50 habitatges 
en total. 
 
 
Total habitatges a analitzar:  total 5 escales, 50 habitatges. 
 
 
Documentació facilitada: 
 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria.  
 
 

 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres 
 
 

 
 
 
 
 
 



Fitxa d’anàlisi   78_133F 
 

412 

 

F: c/ Don Rodrigo, 1 bloc 5 escales PB+4. Superfície útil de ~48,65m2  10habitatges per escala, 50 habitatges en total.
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 1 blx5escx5pl.x 2hab/pl = 50hab. 

Hab. Per planta:2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge .

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes mur de 30cm. Murs 
interiors de 15cm. Fàbrica de gero (mem). 
Estru. vertical plantes : Façanes mur de 30cm. Murs 
interiors de 15cm. També mur de 15cm enter 
habitatges no de càrrega. Fàbrica de gero (mem). 
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmica armada 
(pl). Biguetes de formigó i revoltó ceràmic (mem). 
Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.5m,  sostre de 
25cm amb paviment (sec.). PB elevada 52cm del 
terreny. 

Tipus forjat coberta: Plana catalana (pl). Amb formigó 
cel.lular. (mem.) 
Tipus escala: llosa massissa (pl)  
% buit respecte planta (1 escala extrem): 128,37m2 – 
escales 5,51 = 122,86m2; 95,70%. 
Hi ha junta de dilatació. No s’indica cap junta,  
Lmàx=65,50m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X       No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 200kg/m2 ús habitatge, 150kg/m2 ús 
coberta,  paviment 80kg/m2 , envà ¼ 60kg/m2  o 
tabicón 100kg/m2 (mem). 

Segons doc. gràfica:  
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2.75 extrem per forat escala. 
Llum màxima: 3.7m, interior.  
Balcó volat vol màx.: vol de 90cm cantell 15cm 
direcció perpendicular a forjat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala central): 13 x 15,5 -  
obertures 8x0.8x2 - 12x1.5x1.25 – 8x0.8x1.2 – escala   
gelosia 1.7x11.5  –  porta 1.8x2.5 = 201,5– 47,48- 
gelosia= 154,02m2,  76,44% ple, tancament 
Façana principal (1 escala extrem): 13,3 x 15,5 -  
obertures 8x0.8x2 - 7x1.5x1.25 – 8x0.8x1.2 – escala   
gelosia 1.7x11.5  –  porta 1.8x2.5 = 206,15– 32,34- 
gelosia= 173,8m2,  84,31% ple, tancament 
Façana posterior (1 escala central): 13 x 15,1 -  
obertures 10x1.6x0.8 - 10x0.8x2 – safareig 10x0.8x2 – 
gelosia 5x2.2x2 = 196,3 – 66,8 = 129,5m2,  65,97% ple, 
tancament. 

Façana posterior (1 escala extrem): 13,3 x 15,1 -  
obertures 10x1.6x0.8 - 5x0.8x2 – safareig 10x0.8x2 – 
gelosia 5x2.2x2 = 200,83 – 58,8 = 142,03m2,  70,72% 
ple, tancament. 
Façana tester: 9,5 x 15,4 -  obertures 5x0.8x2 – 
5x1.6x1.25 - 5x0.8x0.5 = 146,3 – 20 = 126,3m2,  
86,33% ple, portant. 
 

  
Tipus 
Planta baixa inexistent  
        

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV101-1962
Contraposada a l’actual: 
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Memòria   
“Memoria  
Es objeto del presente proyecto la construcción de 50 viviendas en el denominado barrio de Can Puigjaner de 
Sabadell. 
Estas viviendas forman un solo bloque denominado F con cinco entradas desdel exterior. Está situado en la manzana 
IV de dicho barrio, que está limitada por las calles Don Rodrigo, c/ Anibal, c/ Simancas y Ronda Recaredo el bloque 
está (¿?) a lo largo de la c/ Don Rodrigo. 
El bloque consta de 5 plantas de pisos, estando el primer forjado situado de 0,75m. a 1.85m. sobre la rasante del 
terreno. No existe planta baja, salvándose el desnivel entre el primer forjado y la rasante de la acera mediante los 
peldaños necesarios en cada caso. 
Como ya hemos dicho anteriormente existen 5 escaleras de entrada de vecinos, correspondiendo  a cada una de 
ellas el acceso a 10 viviendas, de lo que se deduce que en cada rellano existen 2 viviendas. 
Constan las viviendas de las siguientes piezas: 
Comedor-Estar, dormitorio de dos camas,… 
El sistema de construcción a emplear será el siguiente: Hormigón ciclópeo en cimientos. Recrecido de cimientos con 
tocho macizo tomado con mortero de cemento portland hasta el nivel del primer forjado. Forjado de pisos de 
viguetas de hormigón y bovedilla cerámica,  sobre el que se asentará el pavimento que será a base terrazo de 
25x25cm. Paredes de carga y cerramiento de ladrillo “gero”. Tabiquería normal. Aparatos sanitarios en número y 
calidad que se indica en los planos. Lavaderos para cada vivienda. Los huecos de fachada… 
La cubierta estará formada por hormigón celular en formación de pendientes, impermeabilizante asfaltex y un 
grueso de rasilla. 
Las paredes exteriores a calles, serán de ladrillo “gero” visto, y las exteriores a patio se revocarán con mortero de cal 
y cemento, pintándose con productos resistentes a los agentes atmosféricos.  
El lavadero estará protegido de las vistas… 
… 
La instalación eléctrica a base de tubo Bergman empotrado. 
Las aguas pluviales y residuales se conducirán mediante bajantes de fibrocemento hasta el albañal.  
La pintura será al temple… 
… 
Las obras serán realizadas ajustándose al presente proyecto y atendiendo las indicaciones del Arquitecto Director y 
Aparejador de la obra, y a los pliegos de condiciones de la edificación que además de los aprobados por N.O. del 13 
de marzo de 1903 y N.D. de 4 de septiembre de 1908 han de seguirse en las obras. 
El presupuesto de las obras… 
 
Norma UV – 101 - 1962 
Acciones adoptadas en el calculo 
Acciones gravitatorias 
    Cargas permanentes adoptadas 
Materiales   Baldosa hidráulica  2.100 kg/m3 
    Hormigón ordinario  2.200     “ 

Ladrillo macizo   1.800     “ 
Ladrillo hueco   1.400     “ 

    … 
Fábricas   Mampostería   2.400 kg/m3 
    Ladrillo macizo   1.800     “ 
    Ladrillo hueco   1.200        “ 
    Hormigón   2.400     “ 
Elementos Constructivos 
    Tabique ¼         60 kg/m2 
    Tabicón       100     “ 
    Pavimento hidráulico       80     “ 
    Teja         50     “ 
    Losa aligerada cerámica    180     “ 
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Sobrecargas   Azotea accesible      150 kg/m2 
    Viviendas       200     “ 
    Nieve          40     “ 
Acción del viento 
Edificio de hasta 10mts altura     50  Kg/m2 
De 11mts  a 30 mts altura     75     “ 
Coeficiente eólico      1,2    “ 
 
Acción térmica 
Nula en longitudes inferiores a 40 metros. 
Acción geológica 
Inapreciable 
Acción sísmica 
Grado aplicado VII escala Mecallí 
Coeficiente sísmico  0,03 
Acciones del terreno en cimentación 
Presión admisible a 2 metros 
Roca    20 kg/cm2 
Arenoso gruesos     4   “ 
Arcillosos semiduros     2   “ 
Arcillosos blandos     1   “ 
Arcillosos fluidos     0,5“ 
Asientos máximos    50  m/m” 
 
 
Altres:  
 
L’estructura de la memòria és igual que la resta d’expedients de Puigjaner.  
Els plànols semblen molt els del bloc G, però col.locades 5 escales en comptes de dues. 
A la memòria indica que no hi ha influència pel tema reològic perquè no es construeix més de 40m de longitud, al 
plànol de situació indica que són 65m de longitud i a cap plànol indica junta de dilatació. 
No hi ha plànol de planta baixa. 
La separació entre habitatges és de 15cm encara que no siguin murs de càrrega, en canvi la resta els murs de 
tancament entre habitatges eren de 10cm, podrien ser dos envans de 5cm. 
Es diferencien en altres blocs per les obertures als testers. 
 

  
Balcons protegits. No es reconeix la junta de dilatació. 
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Codi Biblio: 78_133D//1968/2818/D04 12546   Any projecte:  desembre 1966 Any const.: 13 desembre 1968 
Nom del projecte:  Polígono de viviendas subvencionadas en el Barrio “Can Puigjaner” (Bloque D) 
Adreça:  Ronda Recadero, 47    Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s: Arquitecte 15 
Arquitecte tècnic: Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora:         
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

D: c/ Ronda Recadero 47, 1 bloc 1 escala PB+4. Superfície útil de ~58,24m2  i construïda amb escala de 
~74,34m2  10habitatges. 
 
 
Total habitatges a analitzar:  total 1 escales, 10 habitatges. 
 
 
Documentació facilitada: 
 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria.  
 
 

 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres 
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D: c/ Ronda Recadero 47, 1 bloc 1 escala PB+4. Superfície útil de ~58,24m2  i construïda amb escala de ~74,34m2  
10habitatges.
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 1 blx5pl.x 2hab/pl = 10hab. 

Hab. Per planta:2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge .

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB:  
Estru. vertical plantes : Façanes mur de 30cm. Murs 
interiors de 15cm. També mur de 15cm enter 
habitatges i és de càrrega. Fàbrica de gero (mem). 
Tipus forjat tipus: Biguetes de formigó i revoltó 
ceràmic (mem). 
Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.5m,  sostre de 
20cm amb paviment (sec.). PB elevada 100-110cm del 
terreny. 

Tipus forjat coberta: Plana catalana (pl). Amb formigó 
cel.lular. (mem.) 
Tipus escala: llosa massissa (pl)  
% buit respecte planta: 148,68m2 – escales 5,7 = 
142,98m2; 96,17%. 
Hi ha junta de dilatació. Un bloc curt  Lmàx=16,80m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X       No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 200kg/m2 ús habitatge, 150kg/m2 ús 
coberta,  paviment 80kg/m2 , envà ¼ 60kg/m2  o 
tabicón 100kg/m2 (mem). 

Segons doc. gràfica:  
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,1 interior. 
Llum màxima: 4,2m, interior.  
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: 16,8 x (15+16,8) -  obertures 
20x0.8x1.25 - 10x1.2x1.25 – escala 4x1.8x0.7 –  porta 
1.8x2.5 = 267,12– 44,54 = 222,58m2,  83,33% ple, 
tancament 
Façana posterior: 16,8 x (15,5 + 16) -  obertures 
10x1.5x1.3 – safareig 10x1.1x2.1 – gelosia 5x2.2x2.2 = 
264,6 – 66,8 = 197,8m2,  74,75% ple, tancament. 

Façana tester: 8,9 x 15,4 -  obertures 5x0.9x1.25 – 
5x0.8x0.5 = 137,06 – 7,62= 129,43m2,  94,44% ple, 
portant. 
 

  
Tipus 
Planta baixa inexistent    
     

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria   
“Memoria  
Es objeto del presente proyecto la construcción de 50 viviendas subvencionadas en el denominado barrio de Can 
Puigjaner de Sabadell. 
Estas viviendas forman un solo bloque, denominado D con una sola entrada desde el exterior. Está situado en la 
manzana IV de dicho barrio, que está limitado por las calles Ronda Recadero, c/ Don Rodrigo y c/ Anibal y  c/ 
Simancas. El bloque esta emplazado a lo largo de la Ronda Recadero. 
El bloque consta de 5 plantas de pisos, estando el primer forjado situado de 0,75m. a 1.25m. sobre la rasante del 
terreno. No existe planta baja, salvándose el desnivel entre el primer forjado y la rasante de la acera mediante 
peldaños. Como ya hemos dicho anteriormente existe una escalera de entrada a vecinos correspondiendo  por ella al 
acceso a las 10 viviendas de lo que se deduce que hay dos viviendas por rellano. 
Constan las viviendas de las siguientes piezas: 
Comedor-Estar, cuatro dormitorios… 
El sistema de construcción a emplear será el siguiente: Hormigón ciclópeo en cimientos. Recrecido de cimientos con 
tocho macizo tomado con mortero de cemento portland hasta el nivel del primer forjado. Forjado de pisos de 
viguetas de hormigón y bovedilla cerámica,  sobre el que se asentará el pavimento que será a base terrazo de 
25x25cm.  
Paredes de carga y de cerramiento de ladrillo “gero”. Tabiquería normal. Aparatos sanitarios en número y calidad 
que se indica en los planos. Lavaderos para cada vivienda. Los huecos de fachada… 
La cubierta estará formada por hormigón celular en formación de pendientes, impermeabilizante asfaltex y un 
grueso de rasilla. 
Las paredes exteriores a calles, serán de ladrillo “gero” visto, y las exteriores a patio se revocarán con mortero de cal 
y cemento, pintándose con productos resistentes a los agentes atmosféricos.  
El lavadero estará protegido de las vistas… 
… 
La instalación eléctrica a base de tubo Bergman empotrado. 
Las aguas pluviales y residuales se conducirán mediante bajantes de fibrocemento hasta el albañal.  
La pintura será al temple… 
… 
Las obras serán realizadas ajustándose al presente proyecto y atendiendo las indicaciones del Arquitecto Director y 
Aparejador de la obra, y a los pliegos de condiciones de la edificación que además de los aprobados por N.O. del 13 
de marzo de 1903 y N.D. de 4 de septiembre de 1908 han de seguirse en las obras. 
El presupuesto de las obras… 
 
Norma UV – 101 - 1962 
Acciones adoptadas en el calculo 
Acciones gravitatorias 
    Cargas permanentes adoptadas 
Materiales   Baldosa hidráulica  2.100 kg/m3 
    Hormigón ordinario  2.200     “ 

Ladrillo macizo   1.800     “ 
Ladrillo hueco   1.400     “ 

    … 
Fábricas   Mampostería   2.400 kg/m3 
    Ladrillo macizo   1.800     “ 
    Ladrillo hueco   1.200        “ 
    Hormigón   2.400     “ 
Elementos Constructivos 
    Tabique ¼         60 kg/m2 
    Tabicón       100     “ 
    Pavimento hidráulico       80     “ 
    Teja         50     “ 
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    Losa aligerada cerámica    180     “ 
 
Sobrecargas   Azotea accesible      150 kg/m2 
    Viviendas       200     “ 
    Nieve          40     “ 
Acción del viento 
Edificio de hasta 10mts altura     50  Kg/m2 
De 11mts  a 30 mts altura     75     “ 
Coeficiente eólico      1,2    “ 
 
Acción térmica 
Nula en longitudes inferiores a 40 metros. 
Acción geológica 
Inapreciable 
Acción sísmica 
Grado aplicado VII escala Mecallí 
Coeficiente sísmico  0,03 
Acciones del terreno en cimentación 
Presión admisible a 2 metros 
Roca    20 kg/cm2 
Arenoso gruesos     4   “ 
Arcillosos semiduros     2   “ 
Arcillosos blandos     1   “ 
Arcillosos fluidos     0,5“ 
Asientos máximos    50  m/m” 
 
 
Altres:  
 
L’estructura de la memòria és igual que la resta d’expedients de Puigjaner.  
A l’inici de la memòria indica que es tracte de 50 habitatges tot i que als papers administratius i la resta de comentaris 
de la memòria fa sempre referència a 10 habitatges. 
No hi ha informació de la planta baixa. 
La façana posterior del F i del D són diferents i tenen les obertures diferents però la superfície total de les obertures 
és la mateixa.  
 

 
Galeries sortint de la façana executades a posteriori. 
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Codi Biblio: 53_137//1967/3202/D4 12465 Any projecte: maig 1967       Any const.: febrer 1968 
Nom del projecte:  Proyecto de 12 locales comerciales y 104 viviendas subvencionadas 
Adreça: Sol i padrís, Olizinelles , Ronda Bellesgurad    Barri: Sant Oleguer 
Arquitecte/s:  Arquitecte 21 
Arquitecte tècnic:     Promotor: Cooperatica de viviendas de la “Creu de Barbera” 
Consturctora: Arderiu Llobet SA  
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 
Tipologia B+9 :  3blocs de PB+entresol + 8 situat al carrer Ronda Bellesguard. Superfície útil 64,85 a 70,7m2 i 
superfície construida  82,84 a 89,59m2 
 
  
Total habitatges:  total 104 habitatges 3 blocs i 12 locals. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres. 
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Tipus. PB+9. Carrer Ronda Bellesguard. 
Edifici: 3blocs  PB+entresol+ 8,104 habitatges.  Superfície útil 64,85 a 70,7m2 i superfície construida  82,84 a 89,59m2.
Núm. Plantes: PB+entresol +8. 
Núm. Habitatges:  2 bl x 9pl. + 1 bl x 8 plx 4hab/ pl 
=104 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: locals.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Pilars de formigó i jàsseres 
metàl.liques d’estintolament dels murs superiors. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm i 
interiors de 30cm de gero a planta entresol i primera. 
Murs de gero de 15cm a l’interior i 30cm  façana del 
2on al 5e pis. Murs de 15 de totxana interior a plantes 
6ena a 8ena. (mem i pl) 
Tipus forjat tipus: forjats ceràmics. 

Alçada lliure PB 3,65 – 5,85 i pisos 2,7m. (sec). Forjat 
de 25cm amb paviment. (sec.) 
Tipus forjat coberta: “Azotea” Coberta plana, tela de 
goma i rajoles. 
Tipus escala: llosa massissa (secc) 
% buit respecte planta: 344,15m2 – escala i ascensor  
22,8m2 = 321,35; 93,37%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no està indicada 50m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total 450kg/m2. 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: Façanes laterals de 30cm i 
mitgeres igual que murs interiors de 30cm planta 
entresol – 2on, 15cm planta 3era-8ena.  
Llum mínima: 2,6m interior. Escala 2,5m 
Llum màxima: 5,2m. Interior, màxim 3,2 extrem.  
Balcó volat vol max.: Balcó amb vol màxim 0,5m. I 
recolzat als laterals.  
%buit mur respecte ple: (1 escala intermitja) 
Façana principal (E: 1/100):   16,1x(31,1+30,5) -  
obertures 36x1.4x1.6 – 16x2.2x2.2 – 2x2.2x2.6 – locals 
3.2x2.9 – 3.2x 2.5 – 2.2x2.9 - porta 2.3x2.3= 495,88– 
198,47 =297,41m2,  59,97% ple tancament. 
Façana posterior: façanes carrer idèntiques. Només 
indicada una, c/ Sol i Padrís 
Tester / façana lateral : 22,0x(29,7+30,5) -  obertures 
16x1.4x1.6 – 16x1x1 – galeries 8x4.6x2.4 – locals 
4x1.4x1.4 - 2x 3.4x 1 – 3.4x2.5 – 3.4x 3.0= 662,2 – 
173,5 =488,7m2,  73,79% ple portant. 

 
Tipus 

        
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Memòria  
“MEMORIA DESCRIPTIVA 
Proyecto parcela.- Construcción de 104 viviendas, y locales comerciales, para la Cooperativa de viviendas “La 
Creu de Barbará”, sita en las calles: sol y Padrís, Olizinelles y Rda. Bellesguard. 
Condiciones del solar.- El solar está excento de toda edificación y con una ligera pendiente hacia el Este. La 
superficie del mismo es de… 
Programa propuesto.- Se trata de edificar 104 viviendas, agrupadas en tres bloques, para los socios de dicha 
Cooperativa, resultando un conjunto de planta baja, entresuelo y ocho pisos, la superficie contraída de la mismas es 
superior a los 75m2, e inferior a los 85m2. Predominan las viviendas con cuatro dormitorios, habiendo no obstante 
viviendas de 3 dormitorios. La planta baja de los bloques se destinan a locales comerciales. 
Ordenanzas.-  Se acogen a las Ordenanzas de manzana semi-cerrada, el Exmo. Ayto. de Sabadell, el 
volumen total edificado es igual al que le corresponderia en manzana cerrada, con una reducción del 20% de 
edificaición. 
Estructura.-  En planta baja se proyecta con pilares de H.A. y jácenas de hierro empotradas, en los 
mismo.- La planta entresuelo, 1º piso, y 2º con paredes de carga de gero de 0,30cm, de grueso.- El 3º, 4º, y 5º piso se 
construirán con paredes de gero de 0,15 cm. De grueso.- Las plantas 6º,7º y 8º con paredes de tochana de 0,15cm. 
Forjados cerámicos para una carga total de 450kg/m2. cubierta de azotea con forjado cerámico, tela goma, y 
enladrillado con rasilla recordada.- Hormigones de cimientos de 200kg. C.P.- Hormigón armado de 350kg de C.P.- 
morteros de C.P. con aireantes.-Fachadas con montantes de fábrica de obra vista, y plafones en ventanas revocados 
y pintados.- Mármoles en cocina de 2cm de grueso blanco del país. Sanitarios de porcelana. 
Instalaciones.-  La red de suministro de agua se realizará con instalación de agua directa, o con depósito… 
Acabados y decoración.- Enyesado a buena vista, mosaico hidráulico de 30x30, Azulejo en cocinas y aseos.-… 
Presupuesto.-  El presupuesto total de las obras… 
 
Acciones adopatadas en el calculo 
En el Cálculo de los elementos resistentes y en la transmisión de cargas a la cimentación existente en la finca, se han 
tenido en cuenta las acciones en la edificación según norma M.V. 101-1962, cuyo detalle es como sigue: 
 

1) Acción gravitatoria 
a) Cargas en muros y techos: 

Peso propio   150 kg/m2 
Sobrecarga uso   200 kg/m2 
Tabiquería   100 kg/m2 
    450 kg/m2 

b) Cargas en cubierta con azotea a dos vertientes: 
Peso propio   250 kg/m2 
Nieve      50 kg/m2 
Sobrecarga uso   200 kg/m2 
    500 kg/m2 

2) Acción del viento 
Presión dinámica    75 kg/m2 
Coeficientes eólicos   0,87 – 0,4 
Equivalencia   60-30 
Valor tomado     60 kg/m2 
 

3) Acción sismica 
Zona de grado sismico    VI 
Coeficiente insignificante “ 

 
Altres: 
No s’indica que sigui de renta limitada, ni en els pagaments, ni la memòria i els habitatges són de més de 75m2. però 
el títol del projecte són “Viviendas subvencionadas”. Realitzat per una cooperativa i falta el paper del cost amb la 
bonificació en cas que n’hi hagi. 
Totxana plantes altes de 15cm, i la resta de 30cm.
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Codi Biblio: 25_03//1968/553/D4 13050/2 Any projecte: julio 1967   Any const.: 13 març 1968 
Nom del projecte:  Proyecto de 196 viviendas a construir en el sector de Can Rull 
Adreça: carrers: c/ Salustio esquina Tácito interior del 6 al 18  Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic:      Promotor: Patronato Municipal de la Vivienda 
Constructora: 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia única: 4 edificis total, 1 edifici de 3 blocs al carrer Salustio PB+2, un edifici de 4 blocs al carrer Salustio 
pb+4, un edifici de 3 blocs  i un sol bloc de PB+4 al carrer Tacito. PB+ 2 i PB+4, 196 habitatges i 10 garatges.  
  
Total habitatges:  196, 4 edificis, 11 blocs. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres. 
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Tipus. Carrer Salusito i Tacito. 
Edifici: 11blocs (3 PB+ 2 i 8 PB+4),   196 habitatges.  Superfície útil 52,06m2, 55,60m2.
Núm. Plantes: PB+4, PB+2 
Núm. Habitatges:  8bl.x5plantes x 4hab/ pl + 3bl x 3pl 
x4hab/pl =196 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: Habitatge i alguns garatges.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs portants de 30cm façanes 
laterals i portants, i façana principal 10+10+5 i 
interiors 15cm. On hi ha botiga murs interiors 
perpendiculars a façana de 30cm. Pilastra 
perpendicular a façana per recollir safareig. 
Estru. vertical plantes pis: Murs portants de 30cm 
façanes laterals i portants, i façana principal 10+10+5 i 
interiors 15cm. Pilastra perpendicular a façana per 
recollir safareig. 
Tipus forjat tipus: “cerámica armada con zunchos 
perimetrales”. (mem) 

Alçada lliure 2,5m. (sec). Forjat de 25cm amb 
paviment. (secc. constructiva) 
Tipus forjat coberta: diferents aigües amb envanets 
conillers i teula àrab. (Secc. constructiva) 
Tipus escala: llosa (secc). 
% buit respecte planta: 296,60m2 – escala  6,3m2  - 
patis 2x12m2 = 266,3; 89,78%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No està indicada cap junt 
longitud, màxim 3 blocs total 50,7m.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat (sec) 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega habitatge 150kg/m2 i 
escala 300kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: 
Perpendiculars a façana: Façanes laterals de 30cm, i 
murs interiors de 15cm. a pb amb botiga interiors de 
30cm. 
Llum mínima: 2.9m extrem. Escala 2.4m 
Llum màxima: 4,0m. interior.  
Balcó volat vol màx.: inexistent. Suportat per murs.  
%buit mur respecte ple: (1 escala intermitja PB+4) 
Façana principal:   16,92x14,5 -  obertures 10x1.0x1.5 
– 10x2.1x1.5 – obertura safareig 4x2.4x2.5 - porta 
2.4x3.0 = 245,41– 76,74 =168,67m2,  68,84% ple 
tancament. 
Façana posterior: 16,92x14,5 -  obertures 10x1.0x1.5 – 
10x2.1x1.5 – obertura safareig 5x2.4x2.5 = 245,41– 
76,5 =168,91m2,  68,84% ple tancament. 

Tester/ façana lateral (e:1/100) : 18,5x14,2-  obertures 
5x1.0x1.5 – 6x0.5x1.2 = 262,7m2 – 11.1 =251,6m2,  
95,77% ple portant. 

          
PB        Tipus 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria  
“MEMORIA DESCRIPTIVA 
Objetivo del proyecto.- El objetivo del proyecto es la construcción agrupada de 196 viviendas subvencionadas y 
concedido su cupo al Patronato Municipal dentro del Plan Nacional para 1967 en carios expedientes (no B-Vs-722-
506-507-508-509 del año 1967). 
Programa Propuesto.- El programa de las vivienda es idéntico para todas salvo las pequeñas variantes de los anexos 
al vestíbulo general de entrada en los bajos. Se sitúan cuatro por rellano. Su superficie útil está dentro el escalado de 
concesión de cupo o sea entre 50 y 60 m2; en detalle se pone de manifiesto en el cuadro sinóptico de los planos. 
Las superficies, cubo y ventilación de las distintas piezas están de acuerdo con las ordenanzas vigentes tanto 
municipales como del I.N.V. 
Condiciones del solar.- El terreno reúne óptimas condiciones de edificabilidad y posibilidad… 
… 
Características Constructivas.- El sistema constructivo es el tradicional en la localidad con crugias normales a 
fachadas y paredes de cerramiento en ellas con cámaras de aire y tabiques interiores. Los suelos son de cerámica 
armado con zunchos perimetrales.  
Los acabados, de acuerdo con su categoría, son a base de techos y paredes revocados a buena vista con yeso blanco; 
los suelos se pavimentarán con mosaico hidráulico y parcialmente se cubren con azulejo blanco las paredes anexas a 
instalaciones sanitarias. 
La instalación eléctrica será empotrada gajo tubo Bergan y la de agua con tubo de acero galvanizado. 
Acciones en la edificación.- Para el cálculo de la estructura se han tenido en cuenta la Norma 101/62 del Ministerio 
de la Vivienda en lo referente a las acciones de ciento, nieve, movimientos sísmicos, sobrecargas, según los 
siguientes coeficientes: 
Peso propio fábrica ladrillo tocho  1.800 kg/m3 
Id. hueco     1.400 “ 
Id. hormigón armado     2.400 “ 
Resistencia terreno            2 Kg/cm2 
Sobrecarga en escaleras      300  Kg/m2 
Id. en terrazas  repartido      150 “ 
  lineal en frente      200 “ 
Id. en viviendas        150 “ 
Peso propio suelos       150 Kg/m2 
Coeficiente eólico        1,2  
Id. sísmico       0,03 
Presión dinámica         75 mms 
 
Pliego de condiciones.- Además del Pliego especial de condiciones que forma parte de la documentación, regirá a 
todos los efectos el Pliego de Condiciones Varias de la edificación redactado per el Centro Experimental de Colegios 
de Arquitectura (Madrid) 1948. 
 
Presupuesto.- …” 
 
 
Altres: 
Al document administratiu indica: Obras de construcció 196 viviendas Renta Limitada Subvencionadas. 
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Codi Biblio: 19_42// 1968/1427/D04 12490       Any projecte: agost 1967       Any const.: febrer 1969 
Nom del projecte:  Construir doscientas viviendas Renta Limitada-Subvencionadas y diez locales Comerciales en 
Ronda Roureda. 
Adreça: Ronda Roureda sin numero.     Barri: Can Oriach 
Arquitecte/s: Arquitecte 22, Arqutiete 23, Arqutiecte 24 
Arquitecte tècnic: no indicat     Promotor: Viviendas Municipales de Sabadell SA.  
Constructora:       Excmo. Ayuntamiento de Sabadell 
  
Codi Biblio: 19_43A// 1968/1428/D04 12490     Any projecte: agosto(pl)-oct.(mem) 1967   Any const.: febrer 1969 
Nom del projecte:  Construir sesenta y seis viviendas Renta Limitada-Subvencionadas y cuatro locales Comerciales 
al Barrio de “Can Rull”, Calle Sarasate sin número. 
Adreça: Calle Sarasate sin numero.     Barri: Can Rull 
Arquitecte/s: Arquitecte 22, Arqutiete 23, Arqutiecte 24 
Arquitecte tècnic: no indicat    Promotor: Viviendas Municipales de Sabadell SA.  
Constructora:        Excmo. Ayuntamiento de Sabadell 
   
Codi Biblio: 19_43B// 1968/1429/D04 12490     Any projecte: agosto(pl)-oct.(mem) 1967   Any const.: febrer 1969 
Nom del projecte:  Proyecto de 190 viviendas subvencionadas y 10 locales comerciales en la calle de Sarasate, 
barrio Can Rull Sabadell. 
Adreça: Calle Sarasate sin numero.     Barri: Can Rull 
Arquitecte/s: Arquitecte 22, Arqutiete 23, Arqutiecte 24 
Arquitecte tècnic: no indicat    Promotor: Viviendas Municipales de Sabadell SA.  
Constructora:        Excmo. Ayuntamiento de Sabadell 
  
 
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  
Tipologia A:  
19_42: Ronda Roureda. 9 blocs, PB+4, 4 hab/planta, sup útil 52,92m2, i 64,16m2 construïts. 8 blocs 19 habitatges i un 
local i 1 bloc 18 habitatges i 2 locals. 
19:43a:  Calle Sarasate sin numero. 4 blocs, PB+4, 4 hab/planta, sup útil 52,92m2, i 64,16m2 construïts. 19 hab + 1 
local 
19_43b: Calle Sarasate sin numero.10 blocs, PB+4, 4 hab/planta, sup útil 52,92m2, i 64,16m2 construïts. 19 hab + 1 
local 
   
Tipologia B:  
19_42: Ronda Roureda 3 blocs,PB+4, 2 hab/planta sup útil 52,74m2, i 66,85m2 construïts. 10 habitatges cada bloc. 
 
Total 436 habitatges tipus A i 30 habitatges tipus B, total 466 habitatges. 24 locals a la PB i 26 blocs. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes 
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria  
X Amidaments 
 

X  Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 
X Altres. Plec de condicions
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TIPOLOGIA A  
Edifici: 9 blocs, 8 Blocs amb un local a PB, i un bloc amb 2 locals a PB. Ronda Roureda, superfície útil 52,92 m2 y total 
de 64,16m2.Ca n’Oriach. 4 blocs a  Calle Sarasate sin numero. I 10 blocs a Calle Sarasate sin numero. Can Rull. 
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 9+4+10 edifici x 5plantes x 4hab/ 
pl.=436hab 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge i 1 o 2 locals en comptes 
d’un  o dos habitatges.

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: murs portants de 15cm. Façanes de 
30cm (15+5+5) tipus GERO(mem). Local pilars. 
Estru. vertical pisos murs portants de 15cm. Façanes 
de 30cm (15+5+5) tipus GERO(mem).  
Tipus forjat tipus: ceràmic  per càrrega total 
450kg/m2. Cantell 25cm (sec). 
Alçada pisos 2.5 
Tipus forjat coberta: accessible només 
accidentalment. Amb pendents de formigó cel·lular 
(mem). 

Tipus escala: llosa massissa (mem). 
% buit respecte planta:  
259,54m2 – escala  4,8m2  = 254,74; 98,15%. 
 
Hi ha junta de dilatació: els blocs tenen unes longituds 
de 16x20m. 
 

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat. Plànols de detall. Sota forjat 

perquè el forjat tingui un bon recolzament (mem). 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2 
Segons doc. gràfica: Forjat ceràmic càrrega total 
450Kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façana de 30cm. 15cm paret de 
GERO de càrrega i una crugia al mig de 15cm. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2.1m extrem, nucli 2.10m 
Llum màxima: 4.4m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: no existeix balcó  
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:  (1 escala): 15,9x(13,3+15,4)/2 -  
obertures 10x1.4x1.7 -  9x0.7x1.7–  8x1.4x2.6 – porta 
1.4x3.3 – local 3.2x3.7 = 228,16 –80,09 =148,07 m2,  
64,89% ple portant. 
Façana posterior, interior pati, (1 escala, la de mitgera 
que té una obertura més): 15,90x(14,2+15,2)/2-  
obertures 10x1.1x1.4 -  9x1.7x2.3– 10x0.6x0.7 = 
233,73 –54,79 = 178,94m2,  76,56% ple portant 

Tester, (només hab. No locals): 7,70x15,2 -  obertures 
5x1,1x1,7 = 117,04 –9,35 = 107,69m2,  92,01% ple  
tancament 
 

  
PB      Tipus 

 
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 
 
 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu:      Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA B 
Edifici: 3 blocs, Ronda Roureda, superfície útil 52,74 m2 y total de 66,85m2. 
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 3 edifici x 5plantes x 2hab/ pl. 
=30hab 

 
Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: murs portants de 15cm. Façanes de 
30cm (15+5+5) tipus GERO(mem). Mitgera 15cm 
Estru. vertical pisos murs portants de 15cm. Façanes 
de 30cm (15+5+5) tipus GERO(mem). Mitgera 15cm. 
Tipus forjat tipus: ceràmic  per càrrega total 
450kg/m2. Cantell 25cm (sec) 
Tipus forjat coberta: accessible només 
accidentalment. Amb pendents de formigó cel·lular 
(mem). 

Tipus escala: llosa massissa (mem). 
Açada 2.5m 
% buit respecte planta:  
136,81 m2 – escala  5,7m2  = 131,11; 95,83%. 
 
Hi ha junta de dilatació: els blocs tenen unes longituds 
de 16.45x8.2m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat. Plànols de detall. Sota forjat 

perquè el forjat tingui un bon recolzament (mem). 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2 
Segons doc. gràfica: Càrrega total 450Kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façana de 30cm. 15cm paret de 
GERO de càrrega i una crugia al mig de 15cm. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,25m extrem, nucli 2.00m 
Llum màxima: 4.0m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: 1m  
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:  (1 escala): 16,45x15,4 -  obertures 
10x1.4x1.7 -  10x0.7x1.2–  balcó10x1.5x2.2 – escala 
4x1.8x0.8 -  porta 1.8x2.4 = 253,33 –75,28 =178,05 m2,  
70,28% ple Portant 
Façana posterior, (1 escala): 16,40x15,20 -  obertures 
10x1.20x1.7 -  5x0.7x1.7– balcó 10x1.2x2.3 = 249,28 –
53,95 = 195,33m2,  78,35% ple portant 
Tester: 8,00x15,2 -  obertures 5x1,1x1,7 = 121,6 –9,35 
= 112,25m2,  92,31% ple, tancament 
 
 
 

 
Tipus 

 
PB 
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 
 
 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria:  
 
“BLOQUE TIPO A 
Construcción: 
Cimentación en zanjas continua rellena de un hormigón de 150kg/m3 y con un 30% de mampuesto. Recrecido con 
muro de hormigón impermeabilizado de 40cms. de anchura. Estructura de paredes de carga de ladrillo con dos 
dobles crujías separadas por un patio de cuatro metros de anchura y unidas en su zona central mediante caja de 
escalera. Todas las paredes de carga así como los testeros y las separaciones entre bloques son de ladrillo “GERO”. 
En un espesor de 30cms. en fachada y de 15cms. en las paredes del patio de la caja de escalera y la pared central de 
carga. Forjado de techo cerámico para una carga total de 450kg/m2. Hay que tener en cuenta que el forjado de la 
cubierta tiene un vuelo en fachada de 35cms. y con una carga puntual en el extremo del voladizo de 290kg/ml. y con 
un zuncho de hormigón armado de 350kg/m3 en todas las plantas y a lo largo de todas las paredes que van con 
ladrillo “GERO”. Estos zunchos tienen una altura de 20cms. pero aumentan hasta 30cms. en los huecos de fachada 
para convertirse en zuncho –dintel. También  son de hormigón armado las losas de escalera y la cornisa de fachada 
que se apoya sobre el forjado del voladizo. 
Tabicones de 10cms. de tochana en separación entre viviendas en la formación de las galerías-lavadero, en barandas 
de lavaderos y divisiones entre el portal de entrada y tienda de planta baja. 
La cubierta accesible solo accidentalmente, está formada por: rica caja de hormigón celular formando pendientes de 
un 2% pero con un espesor mínimo de 12cms. enlucido de cemento Portland, tela asfáltica de 3,5-4mm  de espesor y 
por último 3cms. de mortero asfáltico. 
Tabique de ladrillo  ¼ hueco. Revoco en la zona de fachada principal que no va con ladrillo visto, en fachadas del 
patio, paredes y techos de las galerías-lavadero, caja de escalera, portal de acceso al bloque y cuarto de contadores, 
así como en dinteles y zócalo. 
Vierteaguas de piedra artificial en ventanas de fachada y cerámicos en huecos del patio. 
Pavimento de terrazo de 25 x 25cms.  en interiores de pisos, de rasilla recortada en lavadero, de granito artificial en 
rellanos escalera. Peldaños asimismo de granito artificial. Ventanales prefabricados de hormigón en caja de escalera 
y celosía de hormigón TORHO en testeros. El banco de cocina será de piedra de San Vicente de 3 cms. de espesor, 
lavadero de hormigón de 100 litros de capacidad. 
Enyesado de paredes y techos a buena vista con arista viva en vestíbulo y comedor. 
La puerta de acceso al bloque, la barandilla de escalera y las rejas de ventanas de planta baja serán de perfiles 
laminados en frío. Habrá soportes para elevación…. 
…. 
 BLOQUE TIPO B-Sabadell 
Construcción: 
Cimentación en zanja continua rellena de hormigón de 150kg/m2 y con un 30% de mampuestos. Recrecido de zócalo 
con muro de hormigón visto de 40cms de espesor. Estructura de paredes de carga de ladrillo formando doble crujía. 
Las paredes de carga así como los testeros y las separaciones entre bloques son de ladrillo GERO en un espesor de 
30cms en fachadas u de 15cms en la pared central de carga y en las paredes laterales de la caja de escalera u en la 
separación entre bloques. Forjado de techo cerámico para una carga total de 450kg/m2 y con zuncho de hormigón 
armado en cada planta y en todas las paredes de 30 o 15cms. La altura del zuncho es de 20cms y su anchura varia 
según la de la pared sobre la que se apoya. 
Las losas de escalera y la cornisa de la cubierta también son de hormigón armado. 
Tabicones de 10cms de tochana, en separación entre vivienda de un mismo bloque, paredes de lavadero y 
separación de cocina con baño, cerramiento de fachada de la caja de escalera y baranda del lavadero y parte de la 
barandilla del balcón. 
La cubierta accesible solo accidentalmente, está formada por: una capa de hormigón celular formando  pendientes 
de un 2% pero con un espesor mínimo de 12cms, enlucido de cemento Portland tela asfáltica de 3,5-4mm de 
espesor y por último 3cms de mortero asfáltico. 
 
Tabiques de ladrillo ¼ hueco. Revoco en fachada de la caja de escalera, paredes y techos del lavadero y del cuarto de 
contadores, techos de los balcones, baranda maciza de lavaderos y balcones, cornisa y dinteles de aberturas. 
Asimismo la cara interior de la pared de 15cms de ladrillo visto en fachadas. 
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Vierteaguas de ventanas de piedra artificial. Pavimento de terrazo en piezas de 25x25cms…… Ventanales 
prefabricados de hormigón, tipo SAS, en caja escalera. El banco de cocina será de mármol de … 
… 
ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN. – En este proyecto se han tenido en cuenta todas las recomendaciones, contenidas 
en la norma MV 101-1962. 
Así en los forjado de viviendas se han considerado carga total de 450kg/m2 desglosada de la siguiente manera: 
200kg/m2 de peso propio de forjado (se trata de un forjado cerámica), 150kg/m2 de sobrecarga de uso y 100kg/m2, 
de sobrecarga de tabiqueria.  
Todos los bloques son de estructura de paredes de carta de ladrillo GERO y se han revisto un zuncho de hormigón 
armado en cada planta, de 20cms de altura situado bajo forjado con objetivo de repartir mejor las cargas. 
PRESUPUESTO.- La superficie total construida es de … 
… 
PLIEGO DE CONDICIONES 
… 
Artículo 7º .- CIMENTACIONES. Con hormigón de cemento Portland de 150kg/m3 y un 30% de mampuesto. La 
profundidad de los cimientos será de 1,50metros. Si se tuviera que ir a mas profundidad se abonará al contratista el 
aumento de acuerdo con el precio unitario dado o bien se compensará con otra y otras partidas del presupuesto 
trabajando mediciones o bien calidades. Si no se llega a dicha profundidad se abonará propietario la diferencia. No 
se llenarán las zanjas hasta tanto no se autorice por la Dirección Facultativa. 
… 
Artículo 10º.- MUROS. Todos los muros serán de fábrica de ladrillo GERO en todas las plantas. Comprende pues las 
paredes de carga, las paredes que constituyen la caja de escalera, los testeros y las medianeras y todas ellas según 
los espesores reseñados en planos. Las paredes de fachada de 30cms se construirán a base de paredes de 15cms 
cámara de aire y tabique interior. Se colocarán los ladrillos en hiladas perfectamente planas y en mortero de unión 
será mixto (de cal y portland). Se mojarán las piezas antes de su colocación. En las zonas de fachada que vayan con 
ladrillo visto se colocarán a junta llena procurando siempre que, a través de las juntas no quede al descubierto algún 
hueco vertical de ladrillo GERO. 
Artículo 11º.- HORMIGÓN ARMADO. Comprende las jácenas de los locales comerciales de plantas baja, las losas de 
escalera, la cornisa de cubierta y los zunchos. 
Habrá un zuncho en cada planta a lo largo de las paredes de 15 ó 30 cms., de veinte centímetros de altura y situado 
inmediatamente debajo del nivel de forjado. Todo el hormigón armado será de 350kg/m3 de cemento Portland en 
las armaduras correspondientes. Los cálculos y detalles constructivos serán facilitados por la Dirección Facultativa o 
al menos conformados por la misma. 
Artículo 12.- FORJADO DE TECHO. Serán a base de forjado cerámico de tipo aprobado por la Dirección General de 
Arquitectura para una carga total de 450kg/m2. Además, el forjado de cubierta del tipo A, que tendrá un pequeño 
voladizo a lo largo de su fachada principal así como un el testero, soportará en el extremo de dicho voladizo un carga 
puntual de 290kg/ml. El tipo del forjado y sus caracteristicas se darán a conocer previamente a la Dirección 
Facultativa para su aprobación. 
Artículo 13.- TABICONES Y TABIQUES. Los tabicones de 10cms serán de ladrillo doble hueco “tochana” y comprenden 
los antepechos de fachada de la caja de escalera, las barandillas de lavaderos o balcones, las separaciones entre 
viviendas de un mismo bloque y las divisiones interiores así reflejadas en los planos. Los tabiques serán de ladrillo 
hueco ¼ tomados con mortero de cemento rápido las tres primeras hiladas y con yeso las restantes. 
Artículo 14º .- CUBIERTA La azotea será con una capa de hormigón celular que al mismo tiempo tomará las 
pendientes de cubierta pero que tendrá un espesor mínimo de 12cms luego un enlucido de Portland para recibir 
despues la tela asfáltica  de 3,4-4mm de espesor. Sobre ésta, se colocará una capa de mortero astático de 4cms de 
espesor. La unión de la tela asfáltica se hará soldando y dejando los correspondientes solapes, y montará por encima 
de la cornisa y en este caso vendrá protegida por una lámina de aluminio en vez de mortero asfáltico. 
Artículo 15º DESAGÜES.  Las bajantes serán de fibrocemento y …. 
…. 
ESTADO DE MEDICIONES….” 
Altres: 
La tipologia A és igual que la de l’expedient 19_43a i 19_43b. I la memòria i plec de condicions és el mateix. 



Fitxa d’anàlisi   78_133A1 
 

 
 

431 

Codi Biblio: 78_133A1a//1968/1342/D04 12487   Any projecte: Octubre 1967  Any const.:  12 juny 1968 
Nom del projecte: Proyecto de 20 viviendas de Renta Limitada 1er Grupo 
Adreça:  c/ Cid Campeador esquina calle Anibal    Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s: Arquitecte 15 
Arquitecte tècnic: Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora:       
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

A1a: Cid Campeador cantonada c/ Anibal, 1 bloc 1 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,03m2  i 
~65,58m2, superfície construïda de entre  ~77,85m2  i ~82,65m2   20 habitatges. 

 
 
 

Codi Biblio: 78_133A1b//1968/1343/D04 12487   Any projecte: Octubre 1967  Any const.:  12 juny 1968 
Nom del projecte: Proyecto de 20 viviendas de Renta Limitada 1er Grupo 
Adreça:  c/ Cid Campeador 23    Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s: Arquitecte 15 
Arquitecte tècnic: Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora:        
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

A1b: Cid Campeador 23, 1 bloc 1 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,83m2  i ~65,58m2, superfície 
construïda de entre  ~77,85m2  i ~82,65m2   20 habitatges. 

 
 
 

Codi Biblio: 78_133A1c//1969/2733/D04 12577   Any projecte: Octubre 1968 i 67      Any const.:  27 gener 1970 
Nom del projecte: Proyecto de 20 viviendas de Renta Limitada 1er Grupo 
Adreça:  c/ Cid Campeador 19    Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s: Arquitecte 15, 
Arquitecte tècnic: Aparellador Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora: Construcciones y obres de Sabadell SA  
 
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

A1c: Cid Campeador 19, 1 bloc 1 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,83m2  i ~65,58m2, superfície 
construïda de entre  ~77,85m2  i ~82,65m2   20 habitatges. 
 
 
 
Codi Biblio: 78_133A1d//1969/2734/D04 12577   Any projecte: Octubre 1967 i 68   Any const.:  27 gener 1970 
Nom del projecte: Proyecto de 20 viviendas de Renta Limitada 1er Grupo 
Adreça:  c/ Cid Campeador 17    Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s: Arquitecte 15 
Arquitecte tècnic: Aparellador Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora: Construcciones y obres de Sabadell SA   
 
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

A1d: Cid Campeador 17, 1 bloc 1 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,83m2  i ~65,58m2, superfície 
construïda de entre  ~77,85m2  i ~82,65m2   20 habitatges. 
 



Fitxa d’anàlisi   78_133A1 
 

 
 

432 

 
Codi Biblio: 78_133A1e//1974/2612/D04 12260   Any projecte: Setembre 1974 i oct72   Any const.:  12 febrer 1975 
Nom del projecte: Poligono de viviendas en “Can Puigjaner” Bloque 20 viviendas de Renta Limitada 1er Grupo 
Adreça:  c/ Cid Campeador 15    Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s: Arquitecte 15, Arqutiecte 37 
Arquitecte tècnic: Aparellador Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora: Construcciones y obres de Sabadell SA   
(COBSA)  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

A1e: Cid Campeador 15, 1 bloc 1 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,21m2  i ~66,92m2, superfície 
construïda de entre  ~69,95m2  i ~78,05m2   20 habitatges. 

 
 
 
Total habitatges a analitzar:  total 2 blocs, 5 escales, 55 habitatges y 5 locals. (no es pot analitzar el 78_133K1, per 
falta de plànols.) 
 
 
Documentació facilitada: 
 

X Plantes. (A1) 
X Seccions. (A1) 
X  Façanes. (A1) 
X Memòria. (A1) 
 
 
 

 
X Amidaments. (A1c, A1d, A1e) 
X Pressupost. (A1c, A1d, A1e) 

 Informes 
X Altres. Plec de condicions. (A1c, A1d, A1e

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1a: 
Cid  
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Tipus A1a 
Campeador cantonada c/ Anibal, 1 bloc 1 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,03m2  i ~65,58m2, superfície 
construïda de entre  ~77,85m2  i ~82,65m2   20 habitatges.
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 1 blx1esc x5pl.x 4hab/pl= 20 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge. 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Mur de façana i tester de 30cm, 
murs de càrrega interiors i mitgera de 15cm. Mur 
separació habitatges no de càrrega de 10cm. 
Estru. vertical plantes : Mur de façana i tester de 
30cm, murs de càrrega interiors i mitgera de 15cm. 
Mur separació habitatges no de càrrega de 10cm. 
Fàbrica de gero (mem). 
Tipus forjat tipus: Biguetes de formigó i revoltó 
ceràmic (mem). Biguetes amb intereix ~70cm (pl). 

Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.7m,  sostre de 
20cm amb paviment (sec.).  
Tipus forjat coberta: Plana (pl). Amb formigó cel.lular. 
(mem.) 
Tipus escala: llosa massissa (pl)  
% buit respecte planta: 352,34m2 – escales 5,04 = 
347,3m2; 98,57%. 
Hi ha junta de dilatació. El bloc és petit i indica que es 
formarà tot un bloc a partir de anar construint un bloc 
al costat de l’altre. Lmàx: 24,5m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X       No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 200kg/m2 ús habitatge, 150kg/m2 ús 
coberta,  paviment 80kg/m2 , envà ¼ 60kg/m2  o 
tabicón 100kg/m2 (mem). 

Segons doc. gràfica:  
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima:1,2 interior, passadís. 
Llum màxima: 4,6m, extrem.  
Balcó volat vol màx.: vol 1m, darrera 4,6m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: 15 x 15,2 -  obertures 16x1.2x1.25 –  
8x1.8x2.0 – PB: 2x2.3x1.25 – 2x1.5x1.25 – porta 
1.8x2.5= 228 – 66,8 = 161,2m2,  70,70% ple, portant 
Façana posterior: 15 x 15,2 -  obertures 20x1.2x1.25 –  
8x1.8x2.0 – 2x1.8x1.25 = 228 – 63,3 = 164,7m2,  
72,24% ple, portant 
Façana tester: 22,5 x 15,1 -  obertures: pati divisió 
blocs 3x10.8 – ventilació wc 2x 1x11.8= 339,75 – 56= 
283,75m2,  83,52% ple, tancament. 
 

  
Tipus 

  
PB        

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul:11,76Kg/cm2 Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV101-1962
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A1b: Cid Campeador 23, 1 bloc 1 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,83m2  i ~65,58m2, superfície construïda de 
entre  ~77,85m2  i ~82,65m2   20 habitatges.
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 1 blx1esc x5pl.x 4hab/pl= 20 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge. 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Mur de façana de 30cm, murs de 
càrrega interiors i mitgera de 15cm. Mur separació 
habitatges no de càrrega de 10cm. 
Estru. vertical plantes : Mur de façana de 30cm, murs 
de càrrega interiors i mitgera de 15cm. Mur separació 
habitatges no de càrrega de 10cm. Fàbrica de gero 
(mem). 
Tipus forjat tipus: Biguetes de formigó i revoltó 
ceràmic (mem). Biguetes amb intereix ~70cm (pl). 

Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.7m,  sostre de 
20cm de  amb paviment (sec.).  
Tipus forjat coberta: Plana (pl). Amb formigó cel.lular. 
(mem.) 
Tipus escala: llosa massissa (pl)  
% buit respecte planta: 322,72m2 – escales 5,04 = 
317,68m2; 98,44%. 
Hi ha junta de dilatació. Cada bloc es juxtaposa a un 
altre fins formar un bloc de 75m de llarg. Cada bloc  
Lmàx: 22,5m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X       No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 200kg/m2 ús habitatge, 150kg/m2 ús 
coberta,  paviment 80kg/m2 , envà ¼ 60kg/m2  o 
tabicón 100kg/m2 (mem). 

Segons doc. gràfica:  
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima:1,2 interior, passadís. 2m escala. 
Llum màxima: 4,6m, extrem.  
Balcó volat vol màx.: vol 1m, darrera 4,6m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: 15 x 15,2 -  obertures 16x1.2x1.25 –  
8x1.8x2.0 – PB: 2x2.3x1.25 – 2x1.5x1.25 – porta 
1.8x2.5= 228 – 66,8 = 161,2m2,  70,70% ple, portant 
Façana posterior: 15 x 15,2 -  obertures 20x1.2x1.25 –  
8x1.8x2.0 – 2x1.8x1.25 = 228 – 63,3 = 164,7m2,  
72,24% ple, portant 
Façana tester: mitgera amb una ventilació tancament. 
 

  
Tipus 

  
PB        

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul:11,76kg/cm2 Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent
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A1c: Cid Campeador 19, 1 bloc 1 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,83m2  i ~65,58m2, superfície construïda de 
entre  ~77,85m2  i ~82,65m2   20 habitatges. 
A1d: Cid Campeador 17, 1 bloc 1 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,83m2  i ~65,58m2, superfície construïda de 
entre  ~77,85m2  i ~82,65m2   20 habitatges.
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 1 blx2esc x5pl.x 4hab/pl= 40 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge. 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Mur de façana de 30cm, murs de 
càrrega interiors i mitgera de 15cm. Mur separació 
habitatges no de càrrega de 10cm. 
Estru. vertical plantes : Mur de façana de 30cm, murs 
de càrrega interiors i mitgera de 15cm. Mur separació 
habitatges no de càrrega de 10cm. Fàbrica de gero 
(mem). 
Tipus forjat tipus: Biguetes de formigó i revoltó 
ceràmic (mem). Biguetes amb intereix ~70cm (pl). 

Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.7m,  sostre de 
25cm de  amb paviment (sec.).  Corregida la secció. 
Tipus forjat coberta: Plana (pl). Amb formigó cel.lular. 
(mem.) Coberta catalana (amidaments) 
Tipus escala: llosa massissa (pl)  
% buit respecte planta: 322,72m2 – escales 5,04 = 
317,68m2; 98,44%. 
Hi ha junta de dilatació. Cada bloc es juxtaposa a un 
altre fins formar un bloc de 75m de llarg. Cada bloc  
Lmàx: 22,5m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X       No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 200kg/m2 ús habitatge, 150kg/m2 ús 
coberta,  paviment 80kg/m2 , envà ¼ 60kg/m2  o 
tabicón 100kg/m2 (mem). 

Segons doc. gràfica:  
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima:1,2 interior, passadís. 2m escala. 
Llum màxima: 4,6m, extrem.  
Balcó volat vol màx.: vol 1m, darrera 4,6m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: 15 x 15,2 -  obertures 16x1.2x1.25 –  
8x1.8x2.0 – PB: 2x2.3x1.25 – 2x1.5x1.25 – porta 
1.8x2.5= 228 – 66,8 = 161,2m2,  70,70% ple, portant 
Façana posterior: 15 x 15,2 -  obertures 20x1.2x1.25 –  
8x1.8x2.0 – 2x1.8x1.25 = 228 – 63,3 = 164,7m2,  
72,24% ple, portant 
Façana tester: mitgera amb una ventilació tancament. 
 

  
Tipus 

  
PB       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul:12,6kg/cm2 Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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A1e: Cid Campeador 17, 1 bloc 1 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,21m2  i ~66,92m2, superfície construïda de 
entre  ~69,95m2  i ~78,05m2   20 habitatges. 
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 1 blx1esc x5pl.x 4hab/pl= 20 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge. 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Mur de façana i de càrrega interiors 
de 30cm, murs de mitgera de 15cm. Mur separació 
habitatges no de càrrega de 10cm. 
Estru. vertical plantes : Mur de façana de 30cm, 
façana tester de 30 (portant 15cm exterior + càmera + 
envà), murs de càrrega interiors i mitgera de 15cm. 
Mur separació habitatges no de càrrega de 10cm. 
Fàbrica de gero (mem). 
Tipus forjat tipus: Biguetes de formigó i revoltó 
ceràmic (mem). Biguetes amb intereix ~70cm (pl). 

Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.7m,  sostre de 
25cm de  amb paviment (sec.).  
Tipus forjat coberta: Plana (pl). Amb formigó cel.lular. 
(mem.) Coberta catalana (amidaments) 
Tipus escala: llosa massissa (pl)  
% buit respecte planta: 324,31m2 – escales 4,12 = 
320,19m2; 98,73%. 
Hi ha junta de dilatació. Cada bloc es juxtaposa a un 
altre fins formar un bloc de 75m de llarg. Cada bloc  
Lmàx: 22,5m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X       No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 200kg/m2 ús habitatge, 150kg/m2 ús 
coberta,  paviment 80kg/m2 , envà ¼ 60kg/m2  o 
tabicón 100kg/m2 (mem). 

Segons doc. gràfica:  
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima:1,2 interior, passadís. 2m escala. 
Llum màxima: 4,3m, extrem.  
Balcó volat vol màx.: vol 0,95m, darrera 4,3m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: 15 x 15,2 -  obertures 16x1.2x1.25 –  
8x1.8x2.0 – PB: 2x2.3x1.25 – 2x1.5x1.25 – porta 
1.8x2.5= 228 – 66,8 = 161,2m2,  70,70% ple, portant 
Façana posterior: 15 x 15,2 -  obertures 20x1.2x1.25 –  
8x1.8x2.0 – 2x1.8x1.25 = 228 – 63,3 = 164,7m2,  
72,24% ple, portant 
Façana tester: 20x16 -  obertures 10x1.2x1.2 –  pati 
4x4x2.5 = 320 – 54,4 = 265,6m2,  83% ple, tancament. 

 
Tipus 

 
PB 
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: a SPB 12,12kg/m2 Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 
 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 

Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
 
Memòria  A1a 
“Memoria 
Generalidades  
Es objeto del presente proyecto la construcción de un edificio de 20 viviendas Renta Limitada Grupo 1º en la calle Cid 
Campeador esquina de la calle Anibal del denominado barrio de Can Puigjaner de Sabadell. 
Consta este edificio de planta baja y cuatro plantas de pisos, con una sola escalera de acceso situada en el centro del 
edificio. En cada planta inclusive la planta baja, existirán cuatro viviendas dos con fachada a la calle Cid Campeador   
y dos a una plaza existente en el centro de la manzana formada por las calles Cid Campeador, Anibal, Don Rodrigo, y 
Amical. 
El acceso a las viviendas se efectuará por la calle del Cid Campeador. Este edificio junto a una seria de edificios 
contiguos adosados en si por paredes medianeras formaran un solo bloque orientado Este -Oeste a lo largo de la 
calle Cid Capeador que junto con otro de las mismas características que en su día se, construirá en la calle Don 
Rodrigo forma las paredes de una planta recreativa-comercial. 
Todas las viviendas excepto dos de la planta baja tienen una pieza menos, con iguales tanto en distribución y 
programa desarrollado como prácticamente también en superficie. 
Constan de: 
Recibidor. 
… 
Superficie 
… 
 
El sistema de construcción a emplear será el siguiente: Hormigón ciclópeo en cimientos; Recrecido de cimientos de 
hormigón visto hasta el nivel del primer forjado.  
Forjado de pisos de viguetas de hormigón y bovedilla cerámica,  sobre el que se asentará el pavimento que será a 
base de semiterrazo de 30x30 pulido en obra. Paredes de carga y de cerramiento de “Gero” . Tabiquería interior 
normal. Aparatos sanitarios en número y calidad que se indica en los planos.  
Lavaderos para cada vivienda. Huecos de fachada… 
La cubierta será formada por hormigón celular en formación de pendientes y impermeabilizante Asfaltex y un grueso 
de rasilla. 
Las paredes exteriores a calles, serán de ladrillo “Gero” visto, y las exteriores a patios se revocarán con mortero de 
cal y cemento, pintándose con productos resistentes a los agentes atmosféricos…  
… 
Las obras serán realizadas ajustándose al presente proyecto y atendiendo las indicaciones del Arquitecto Director y 
Aparejador de la obra, y a los pliegos de condiciones de la edificación que además de las aprobadas por N.O. del 13 
de marzo de 1903 y N.D. de 4 de septiembre de 1908 han de seguirse en las obras. 
Resumen del presupuesto 
 
 
Norma UV – 101 - 1962 
Acciones adoptadas en el calculo 
Acciones gravitatorias 
    Cargas permanentes adoptadas 
Materiales   Baldosa hidráulica  2.100 kg/m3 
    Hormigón ordinario  2.200     “ 

Ladrillo macizo   1.800     “ 
    … 
Fábricas   Mampostería   2.400 kg/m3 
    Ladrillo macizo   1.800     “ 
    Ladrillo hueco   1.200        “ 
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    Hormigón   2.400     “ 
Elementos Constructivos 
    Tabique ¼         60 kg/m2 
    Tabicón       100     “ 
    Pavimento hidráulico       80     “ 
    Teja         50     “ 
    Losa aligerada cerámica    180     “ 
 
Sobrecargas   Azotea accesible      150 kg/m2 
    Viviendas       200     “ 
    Nieve          40     “ 
Acción del viento 
Edificio de hasta 10mts altura     50  Kg/m2 
De 11mts  a 30 mts altura     75     “ 
Coeficiente eólico      1,2    “ 
 
Acción térmica 
Nula en longitudes inferiores a 40 metros. 
Acción geológica 
Inapreciable 
Acción sísmica 
Grado aplicado VII escala Mecallí 
Coeficiente sísmico  0,03 
Acciones del terreno en cimentación 
Presión admisible a 2 metros 
Roca    20 kg/cm2 
Arenoso gruesos     4   “ 
Arcillosos semiduros     2   “ 
Arcillosos blandos     1   “ 
Arcillosos fluidos     0,5“ 
Asientos máximos    50  m/m 
 
Memòria  K3 
Memoria  
Igual que la memòria anterior però indicant els carrers corresponents i algunes diferències com son: 
Forjado de pisos de viguetas de hormigón pretensado y bovedillas cerámicas, sobre el que se asentará el pavimento 
que será de terrazo de 25x25cm….” 
 
Altres:  
 
L’estructura de la memòria és igual que la resta d’expedients de Puigjaner.  
Aquest són de Renta Limitada quan a la resta són subvencionades. 
En aquests projectes es demana un canvi en la volumetria passant d’un bloc de 84x20m a 75x22,4m, sent la mateixa 
superfície però distribuïda en planta de forma diferent. 
La memòria del projecte A1a, té dificultat de lectura per la tinta i paper utilitzats. 
La memòria del projecte A1a és igual que la del A1b 
La diferència entre els A1a i el A1b és la mitgera de 15cm que en el cas del A1a és una façana (tester de 30cm); i els 
patis de ventilació del tester que són diferents que quan és un bloc entre mitgeres. 
Els alçats del A1a i del A1b són iguals. 
Els plànols originals A1b i A1c són els mateixos. La data de la majoria de plànols és octubre 1967 i en canvi el de situació 
és octubre 1968. 
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A1c; hi ha amidaments, pressupost i plec de condicions. Aquests són tipus i només han indicat alguns temes a la 
primera pàgina. On s’indica que la coberta és a la catalana, tot i que a la memòria indica que es fa amb morter de 
pendents i impermeabilització asfàltica. 
Hi ha un certificat de l’Ajuntament on indica que els sostres han de ser de 25cm. I al plànol de la secció s’ha modificat 
a mà i s’ha indicat que és vàlida la correcció. 
Tant als amidaments com pressupost hi ha una partida pels congrenys, però es desconeix la col.locació i la situació en 
planta. 
A1d; els mateixos plànols, la mateixa informació administrativa i escrita que el A1c. Corregit el cantell de forjat tot i 
que no hi ha la informació de l’Ajuntament demanant aquesta correcció. 
A1e; 1974: La memòria és pràcticament la mateixa només indica que hi haurà dos gruixos de rajola sobre del morter 
d’anivellació de la coberta. Fa referència als mateixes normes. 
El plànol de PB i planta pis és nou del 1974, la planta baixa els murs són de 30cm en comptes de 15cm. les mitgeres de 
15cm. A la planta tipus la façana del tester s’indica com hi ha un mur de 15cm exterior càmera d’aire i envà interior. 
Giren l’estructura fent que la façana sigui tancament i el tester i mitgera portants, segons plànol estructura però això 
no quadre amb la distribució de la planta. El plànol de la façana principal i posterior és la mateixa que la resta de 
façanes A1. 
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Codi Biblio: 117_472//1968/1138/D04 12485   Any projecte:  octubre 1967  Any const.: 4 juliol 1969 
Nom del projecte:  Proyecto de 40 viviendas de Renta Limitada- Grupo Primero a construir en la c/ Marte esquina 
San Bonifacio Sabadell. 
Adreça:  c/ Marté esquina c/San Bonifacio   Barri: Can Feu 
Arquitecte/s:  Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic:  Promotor: IN.TA.SA Inmobiliaria Tarrasa Sabadell SA 
Constructora:          
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Bloc entremig: Façana c/ Marté  1 escala PB+4 .Superfície útil de 60,45m2  i 60,24m2
, superfície construida de 

76,74m2  i 80,70m2   20 hab. 
Bloc tester: Façana c/ Marté, tester c/ San Bonifacio  1 escala PB+4 .Superfície útil de 60,45m2  i 60,24m2

, 
superfície construida de 76,74m2  i 80,70m2   20 hab. 
 
Codi Biblio: 117_475//1968/1050/D04 12485   Any projecte:  octubre 1967  Any const.: 5 juliol 1968 
Nom del projecte:  Proyecto de 40 viviendas de Renta Limitada a construir en la  c/ Mercurio. 
Adreça:  c/ Mercurio 2-4, esquina c/ Júpiter 1-7  
Arquitecte/s:  Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic:  Promotor: IN.TA.SA Inmobiliaria Tarrasa Sabadell SA 
Constructora:          
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Bloc entremig: Façana c/ Júpiter  1 escala PB+4 .Superfície útil de 60,45m2  i 60,24m2
, superfície construïda de 

76,74m2  i 80,70m2   20 hab. 
Bloc tester: Façana c/ Júpiter tester c/ Mercurio  1 escala PB+4 .Superfície útil de 60,45m2  i 60,24m2

, 
superfície construida de 76,74m2  i 80,70m2   20 hab. 
 
Codi Biblio: 117_474//1968/1049/D04 12485   Any projecte:  Febrer 1968  Any const.: 1 juliol 1968 
Nom del projecte:  Proyecto de 20 viviendas de Renta Limitada  Grupo Primero a construir en la c/ Júpiter. 
Adreça:  c/ Júpiter 9-11  
Arquitecte/s:  Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic:  Promotor: IN.TA.SA Inmobiliaria Tarrasa Sabadell SA 
Constructora:          
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Bloc tester: Façana c/ Júpiter, tester c/ Frasser Lawton  1 escala PB+4 .Superfície útil de 60,45m2  i 60,24m2
, 

superfície construïda de 76,74m2  i 80,70m2   20 hab. 
 

Total habitatges a analitzar:  total 5 bloc, 5 escales 100 habitatges 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria. (dues pagines i annex superfícies) 

 
 
 

 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres. 
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Bloc Entremig: Façana c/ Marté (117_472) 1 escala, c/Júpiter (117_475) 1 escala; PB+4 .Superfície útil de 60,45m2  i 
60,24m2

, superfície construïda de 76,74m2  i 80,70m2   20 +20 hab. 
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 2 blx5pl.x 4hab/pl = 40hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà  
Ús planta baixa: Habitatges.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana de 30cm amb pilastres 
d’obra 30x30 entrada suport biga d’obra, i zones de la 
façana longitudinal. Mur interiors  i mitgeres de 15cm. 
Baixants adossats a mur. 
Estru. vertical plantes : Façana de 30cm. Mur interiors 
de i mitgeres de 15cm. Baixants adossats a mur. 
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmica armada 
(mem) . 
 Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.5m, sostre de 
25cm amb paviment (sec.) PB aixecada sobre el 
terreny i comptadors sota escala en soterrani 2.2m 
alçada. 

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües amb 
plaques de fibrociment sobre forjat normal (mem). 
Tram  recolzada a murs i tram recolzada a jàsseres 
metàl.liques (pl) 
Tipus escala: Llosa massissa (sec).  
% buit respecte planta: 332,88m2 - escales 6,74 m2  - 
patis 2x 9m2  = 307,26m2; 92,30%. 
 
Hi ha junta de dilatació. S’indica una junta cada dos 
blocs. Lmàx=40,5m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2 coberta 
550kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica: 450kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Primera crugia paral.lela façana. 
Perpendiculars a façana: Segona crugia paral.lela a 
mitgera. 
Llum mínima: 1,9m extrem i interior. 
Llum màxima: 4,3m, interior.  
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: 20 x 15,3 -  obertures 28x0.9x2.2 - 
10x1.8x2.2 – porta 1.8x2.2 = 306 – 99 = 207m2,  
67,65% ple, portant. 
Façana posterior: 20 x 16,3 -  obertures 30x0.9x2.2 - 
10x1.8x2.2 = 326 – 99 = 227m2,  69,63% ple, portant. 
Façana lateral: mitgera  100% ple, portant. 

                       
    Tipus  

 
PB         

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Bloc Tester: Façana c/ Marté, tester c/ San Bonifacio  1 escala (117_472), Façana c/ Júpiter tester c/ Mercurio  1 
escala (117_475), Façana c/ Júpiter, tester c/ Frasser Lawton  1 escala (117_474); PB+4 .Superfície útil de 60,45m2  i 
60,24m2

, superfície construida de 76,74m2  i 80,70m2   20 +20+20 hab.
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 3 blx5pl.x 4hab/pl = 60hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà  
Ús planta baixa: Habitatges.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana de 30cm amb matxons 
d’obra 30x30 entrada suport biga, i zones de la façana 
longitudinal de 15cm de gruix per l’interior portant. 
Mur interiors de i mitgeres de 15cm. Mur tester de 
30cm. Baixants adossats a mur. 
Estru. vertical plantes : Façana de 30cm. Mur interiors 
de i mitgeres de 15cm. Mur tester de 30cm. Baixants 
adossats a mur. 
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmica armada 
(mem) . 
 Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.5m, sostre de 
25cm amb paviment (sec.) PB aixecada sobre el 

terreny i comptadors sota escala en soterrani 2.2m 
alçada. 
Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües amb 
plaques de fibrociment sobre forjat normal (mem). 
Tram  recolzada a murs i tram recolzada a jàsseres 
metàl.liques (pl) 
Tipus escala: Llosa massissa (sec).  
% buit respecte planta: 335,77m2 - escales 6,75 m2  - 
patis 2x 9m2  = 311,02m2; 92,63%. 
 
Hi ha junta de dilatació. S’indica una junta cada dos 
blocs. Lmàx=40,5m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2 coberta 
550kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica: 450kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Primera crugia paral.lela façana. 
Perpendiculars a façana: Segona crugia paral.lela a 
mitgera. 
Llum mínima: 1,9m extrem i interior. 
Llum màxima: 4,3m, interior.  
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: 20,15 x 15,3 -  obertures 28x0.9x2.2 - 
10x1.8x2.2 – porta 1.8x2.2 = 308,29 – 99 = 209,29m2,  
67,88% ple, portant. 
Façana posterior: 20,15 x 16,3 -  obertures 30x0.9x2.2 
- 10x1.8x2.2 = 328,44 – 99 = 229,44m2,  69,86% ple, 
portant. 

Façana lateral, Tester: 17,4 x (17+ 18,3) -  obertures 
10x0.9x2.2 = 300,05 – 19,8 = 280,25m2,  93,40% ple, 
portant i tancament.(tancament opac i portant amb 
obertures. 

                          
PB   Tipus   

      

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Memòria   
“Memoria Descriptiva 
Objeto del proyecto.- Eslla construcción de dos inmuebles de planta baja y 4 pisos con 20 viviendas por inmueble y un 
total de 40, acogidas a la vigente Ley de Renta Limitada, en su grupo 1º. 
Forman parte de un conjunto de 200 viviendas promovidas por la Entidad Inmobiliaria Tarrasa-Sabadell SA en 5 
respectivos expedientes de 40 viviendas cada uno, dentro de una misma unidad urbanística. 
Solar y ordenanzas.- El solar disponible es una parcela segregada de la totalidad de los terrenos de propiedad de 
INTASA en el lugar conocido por urbanización Marcet dentro del Sector Can Feu, la Rambla Iberia y la vía de los FF.CC. 
de Cataluña. 
Con calificación urbanística de Urbana extensiva… 
… 
Descripción del Proyecto.- El presente proyecto lo integran dos edificios de planta baja y cuatro pisos. En cada una de 
ellas se situan cuatro viviendas por rellano dispuestas simétricamente alrededor de la caja de escalera y los patios 
centrales de la parcela. 
Todas las viviendas resultan del mismo tipo a exceptción de las dos ubicadas en planta baja junto a la entrada principal, 
afectadas en superficie por la misma. Constan de recibidor, comedor-estar, cocina con solana lavadero, cuatro 
dormitorios y aseo. En las dos de la planta baja se compensa la perdida de un dormitorio mediante la adición de un 
trastero individual en sótano, con lo que se mantiene la superficie útil dentro de los límites fijados por el INV. La 
disposición de las dependencias queda claramente grafiada en los planos y sus dimensiones y superficies se detallan 
en los cuatros de características adjuntos a la presente memoria. 
Sistema constructivo.- Atendiendo a una mayor simplicidad constructiva se adopta el sistema tradicional en esta clase 
de edificaciones, a base de cimentación continua, paredes y  muros de carga de obra de fábrica, techos de cerámica 
armada y cubierta a dobles vertientes de fibrocemento sobre forjado normal. A parte los zunchos dispuestos en cada 
planta, serán de H.A. todos los elementos estructurales de jácenas, dinteles y voladizos, también las losas de escalera. 
Los acabados exteriores, con paramentos revocados y pintados al plástico y unas fachadas testeras de obra vista de 
Gero. Toda la carpintería será de madera con persianas en todas la aberturas… 
… 
Instalaciones y acabados.- Las instalaciones previstas son agua corriente fría y caliente en cocina y aseos, … 
 
 
 
Acciones de la edificación.- Para el cálculo de la estructura se han seguido los coeficientes dispuestos en la Norma 
101/62 del M.V. 
 
Peso propio fábrica de ladrillo macizo  1.800 kg/m3 
“        “             “                  “    gero  1.600   “ 
“        “             “                  “    hueco  1.400   “ 
 “        “             hormigón armado  2.400   “ 
Carga total en viviendas       450 kg/cm2  
  “          “     en escalera        500 kg/cm2  
  “          “     en cubierta        550 kg/cm2  
Resistencia terreno            2 kg/cm2 
Presión dinámica     75mm 
Coeficiente eólico     1,2 
   “                 sísmico     0,03 
 
Pliego de condiciones.- Como complemento al Pliego Especial de Condiciones adjunto e integrante del Proyecto, 
regirá el de Condiciones Varias en la Edificación compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado 
por el Consejo Central de los Colegios de Arquitectura en Madrid en 1948. 
También reirán las Normas y recomendaciones publicadas por el Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 
Cemento y los de la U.N.E., dando a estas últimas orden de prioridad. 
Presupuesto.- La superficie edificada…” 
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Altres:  
Els expedients 117_472 i 117_475 tenen la mateixa documentació gràfica, i la memòria és calcada. L’expedient 
117_474 només està format pel bloc extrem que figura a la documentació dels dos expedients anteriors. 
Tot i que indica que hi ha plec de condiciones, no està en la documentació de la llicencia d’obres. 
En el plànols de fonaments indica que segons les cales fetes insitu s’ajustaran les mides dels mateixos, calculats a 
2kg/cm i que es preveu tinguin una profunditat de 1,8m. 
Els dos blocs són idèntics, la diferència està en que un té una mitgera de 15 cm de cantell i l’altra és de 30cm la façana 
del tester.  
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Codi Biblio: 14_85//1968/ 950/ D04 12482  Any projecte: desembre 1967 Any const.: Agost 1968 
Nom del projecte:  177 Viviendas subvencionadas y 7 locales comerciales 
Adreça: Paseo San Bernardo, c/ Berenguer el Grande  Barri: Can Oriach. Poligon San Bernardo 
Arquitecte/s: Arquitecte 22, Arquitecte 23, Arquitecte 24 
Arquitecte tècnic:    Promotor: Cooperativa Obrera de viviendas Can Oriach 
Constructora: 
    
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  

Tipus A-3:  6 blocs pb+4, 10 habitatges bloc, total 60 hab. Sup. Útil 58,035m2, construït 71,89 o 73,47, segons 
si és mitjanera o de tester. (c/ Berenguer el Grande i perpendicular) 

Tipus B-4: 8 blocs de pb+4hab., 10 hab. Bloc, total 80hab. Sup. Útil 71,128m2, construït 85,63 o 87,21m2, 
segons mitjanera o tester.( Paseo de San Bernardo i perpendicular) 

Tipus C-4: 3blocs pb+4, 10 hab/bloc, total 30 hab. Sup. Útil 82,83m2  i 82,29m2  construïts 101,68 o 99,48 
segons mitjanera o tester. (Paseo de San Bernardo) 

Unifamiliar con tienda I II: 7 blocs sot+pb+2 total 7 habitatges. Sup, útil 94,88m2, hab. Construïda 113,14 i 
108,67 (perpendicular a Paseo San Bernardo) 

 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes 
X Seccions. Alguna secció amb detall. 
X Façanes 
X Memòria 
X Amidaments. 
X  Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 

 Altres. Detalls de congrenys, armat de reforç 
segons planta... 
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TIPOLOGIA Tipus A-3 
 
Edifici:  Tipus A-3 6 blocs. (3 Paseo Berenguer el Grande i 3 perpendiculars), Sup. Útil 58,035m2, construït 71,89 o 
73,47, segons si és mitjanera o de tester.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 6blocs x 5 plantes x 2hab/ pl.=60hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatge

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de càrrega ceràmic 15cm 
interior i façana, a la façana fa càmera d’aire i envà.  
Estru. vertical pisos: mur de càrrega ceràmic 15cm 
interior i  a la façana fa càmera d’aire i envà. 
Tipus forjat tipus: direccions a plànol estructura, 
bigueta pretensada i revoltó (memòria) 

Tipus forjat coberta: coberta plana (pl) 
Tipus escala: llosa de formigó (mem)  
% buit respecte planta: 
142,47m2 – 5,9m2= 136,59;95,87%  
Hi ha junta de dilatació: blocs de Lmàx. 17,7m

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat.  
X Sota forjat :Congreny de 28x20 4ø10, 
1eø3c/20 per murs de 30cm i 14x20 4ø8, 
1eø3c/20 (mem i detall i secció general). 

Congreny finestres 30x30 2ø10sup i 4ø14inf. Més 
reforç segons taula de ø8 o ø10 segons longitud 
finestra de 1 a2m. Dibuix d’estrebat a 90 i 45º 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2 . 
Segons doc. gràfica: habitatge 450kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3.0m, nucli 1.9m 
Llum màxima: 4.2m. 
Balcó volat vol màx.: no existeix balcó volat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal. 17.7x15.3-obertures 10x1.5x 1.75- 
10x0.75x0.95 – 10x1.2x1.75 – obertura de l’escala 
2.25x 15.3= 270,81 – 36.3= 234,51; 86,59% ple 
Façana posterior:  17.7x15.3-obertures 10x1.1x2.3 -   
10x1.8x1.75 – safareig 10x 2.1x2.3= 270,81 -105,1= 
165,71; 61.19% ple Agulles de 0.9 a 1.5ml 

 
Esquema: 

   
 
PB  Tipus

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
 
Marc normatiu: 

 
 
Normativa vigent: M.V. 101-1962
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TIPOLOGIA B-4 
Edifici:  Tipus B-4 8 blocs. (2+3 diagonal, Paseo de San Bernardo, i paral.lel a aquest carrer,  i 2 perpendiculars), Súp. 
Útil 71,128m2, construït 85,63 o 87,21m2, segons mitjanera o tester.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 8blocs x 5 plantes x 2hab/ pl.=80hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatge

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de càrrega ceràmic 15cm 
interior i mitgera, i a la façana fa càmera d’aire i envà, 
tant façanes com testers.  
Estru. vertical pisos: mur de càrrega ceràmic 15cm 
interior i mitgera, i a la façana fa càmera d’aire i envà, 
tant façanes com testers.  

Tipus forjat tipus: direccions a plànol estructura, 
bigueta pretensada i revoltó (memòria) 
Tipus forjat coberta: coberta plana (pl) 
Tipus escala: llosa de formigó (mem i detalls)  
% buit respecte planta: (descomptant patis, escales,..) 
170,85m2 – 5,9m2= 164,95; 96,54%  
Hi ha junta de dilatació: blocs de Lmàx. 21m.

 
Congreny perimetral: 

X  A nivell de forjat. Quan la continuació del 
congreny recull les lloses volades. 
X Sota forjat : Com a recolzament de la fàbrica. 
Congreny de 28x20 4ø10, 1eø3c/20 per murs de 
30cm i 14x20 4ø8, 1eø3c/20 mur de 15cm.(mem i 
detall i secció general). 

Congreny d’obertura interior.  
 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2 . 
Segons doc. gràfica: habitatge 450kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 4.6m, nucli 1.9m 
Llum màxima: 5.7m. vano interior. 
Balcó volat vol màx.: vol màxim de façana 35cm. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal. 21.1x15.3-obertures 10x2.1x 1.75 – 
10x1.2x1.75 – safareig 10x2.3x2.5 -obertura de 
l’escala 2.15x 15.3= 322,83 – 148,14= 174,68; 54,11% 
ple tancament. 
Façana posterior:  21.1x15.3-obertures 10x0.8x1.75 -
10x1.1x2.3 - 10x1.4x1.75 – 20x0.8x0.8= 322,83 -76,6= 
246,23; 76,27% ple tancament. 

Tester: 8x15.4 – obertures 5x1.2x1.75 = 123.2 – 10.5 = 
112,7m2; 91,47% portant 
Esquema: 

   
PB  Tipus

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 

 
 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA C-4 
Edifici:  Tipus C-4 3 blocs. (Paseo de San Bernardo), Sup. Útil 82,83m2  i 82,29m2  construïts 101,68 o 99,48 segons 
mitjanera o tester. Banys directe a façana o banys a pati interior. Superfície pati interior és la que divergeix les 
plantes.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 3blocs x 5 plantes x 2hab/ pl.=30hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatge

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: mur de càrrega ceràmic 15cm 
interior i mitgera, i a la façana no especifica les capes 
del mur, només es veu mur de 30cm. 
Estru. vertical pisos: mur de càrrega ceràmic 15cm 
interior i mitgera, i a la façana fa càmera d’aire i envà, 
tant façanes com testers.  

Tipus forjat tipus: direccions a plànol estructura, 
bigueta pretensada i revoltó (memòria) 
Tipus forjat coberta: coberta plana (pl, sec) 
Tipus escala: llosa de formigó (mem i detalls)  
% buit respecte planta: (descomptant patis, escales,..) 
199,45m2 – 7,28m2= 192,17; 96,34%  
Hi ha junta de dilatació: dos blocs de Lmàx.20m..

Congreny perimetral: 
X  A nivell de forjat. Segons detall constructiu de 
coberta. Sobre portes i finestres eixos de perfils 
metàl.lics no identificats. 

 Sota forjat: 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2 . 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,45m, nucli 2,3m 
Llum màxima: 4,10m. vano interior. 
Balcó volat vol màx.: Inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal. 20.10x 15,75-obertures 10x0.9x1.5  – 
20x1 x 2.25 – 20x1.4x1.5 – obertura de l’escala 2.3x 
15.75= 316,57 – 136,7= 179,84; 56,81% ple 
tancament., 
Façana posterior:  21.1x15.3-obertures 10x1.1x1.5 -
10x1x2.25 - 10x2.2x1.6 – safareig 10x2.2x2.1= 322,83 -
120,4= 202,43; 62,70% ple tancament. (alçada 
diferent posterior i principal) 
Tester: 10.1x15.5 – obertures 10x0.5x0.8 = 156,55 – 4 
= 152,55m2; 97,44% Zona central reculada i façana de 
15cm a l’interior i prou. Dues grans agulles portants 
segues de 4.1x15.5; 81,19% portant. 
El tester és portant. 

Esquema: 

 
Tipus 

 
PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 

Compliment normatiu: 
Contraposada a l’actual: 
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Memòria: 
“... DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA  
La cimentación tendrá una anchura de 80cm. Y con una profundidad de 1,50 metros, rellenandose las zanjas con 
hormigón de 200kgs. De cemento Portland, y líquido impermeabilizante. El recrecido-zócalo será de muro de 
hormigón de 250 kgs. De 30 cm. De espesor y 1 metro de altura asimismo impermeabilizado. 
La estructura es con paredes de carga de ladrillo GERO en todas las plantas. Las fachadas de obra vista son todas de 
GERO de 5.5cm.de espesor. Forjados con viguetas pretensadas de hormigón y bovedilla cerámica para una carga 
total de 450kgs/m2. Habrá un zuncho de hormigón armado en cada planta de 20cm de altura: en el caso en que las 
fachadas sean paredes de carga, los dinteles serna de hormigón armado.  En los demás casos simplemente se 
reforzará el zuncho en los huecos de fachada. 
La pared de fachada de la caja de escalera será de bloques de hormigón TORHO de los tipus A,B,C, . 
La cornisa se forma con una pared de GERO  de 15cm sobre la que se apoya una L de piedra artificial. Hasta 
completar la anchura de 30cms. Y rellenando la L se utiliza hormigón armado. La cubierta lleva una capa de 
hormigón celular formando pendientes, tela asfáltica polimerizada, rasilla común y doblado de rasilla recortada 
tomada con mortero asfáltico. Mimbel. En lavaderos hay una celosía de piezas prefabricadas de hormigón TORHO. 
Tabicones de tochana de 10cm en separación de viviendas (caso que no sea pared de carga) y salida al lavadero. 
Tabiques de panderete de ladrillo ¼ hueco. 
Las cajas de persianas enrollables son de hormigón para quedar vista. El pavimento del cuadro de contadores será de 
hormigón de 15cms. De espesor sobre una capa de piedra machacada. El pavimento interior de las viviendas serán 
de terrazo de 25x25cms. En los tipos A y B y piezas de 30x30cms. en tipo C y unifamiliares. En lavaderos, pavimento 
de rasilla recortada. Los peldaños de escalera serán de granito artificial así como los rellanos. En las viviendas 
unifamiliares serán de 40x40… 
… 
ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN 
En este proyecto se han tenido en cuenta todas las recomendaciones contenidas en la Norma MV 101-1.1962 tanto 
en lo que afecta a los pesos propios y sobrecargas (carga total de 450kg/m2 en forjados de viviendas) como todas las 
demás recomendaciones. Así se ha previsto un zuncho en cada planta con objeto de repartir mejor las cargas. 
PRESUPUESTO 
… 
Pliego de condiciones técnicas 
GENERALSE: Art. 1. Para este regirá el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación, redactado por el Centro 
Experimental de Arquitectura y aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos (Madrid 1948) 
Como normas complementarias a las particulares y con prioridad de aplicación sobre las del Centro Experimental de 
Arquitectura, regirán las normas e instrucciones de la UNE y redactadas por el Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y el Cemento, con el mismo orden de preferencia. 
…. 
 
MEDICIONES: 
Bloque A-3 
… 
II CIMENTACIONES. 
Relleno de zanjas cimientos de 150kg de cemento portland y liquido impermeabilizante (bloque A) 
Relleno de zanjas cimientos de 200kg de cemento portland y liquido impermeabilizante en zanjas (bloque B,C) 
Muro de hormigón de 250kg de c.p. y líquido impermeabilizantes sobre cimientos. 
Muro de hormigón de 250Kgs de c.p. líquido impermeabilizante en planta contadores 
 
ESTRUCTURA 
Fábrica de ladrillo “Gero tocho tomado con mortero de c.p. y liquido impermeabilizante. 
Fábrica de ladrillo “Gero” obra vista, tomado con mortero cemento portland y líquido impermeabilizante. (bloque A 
,B) 
Fábrica de ladrillo “Gero” obra vista, tomado con mortero cemento portland y líquido impermeabilizante machones 
termin (bloque C) 
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Tabicon de tochana de  10 cms. tomada con mortero de c.p.  
Tabique de panderete de Mahón  ¼ hueco tomado con yeso. 
Forjado de vigueta pretensado y bovedilla cerámica para carga y sobrecarga de 450kg/m2 (bloque A,C) 
Forjado de vigueta pretensado y bovedilla cerámica para carga y sobrecarga de 4,5kg/m2 (bloque B) 
Forjado de escalera de planche de hormigón armado para caja y sobrecarga de 450kg/m2(bloque A) 

Forjado de escalera de planche de hormigón armado para carga y sobrecarga de 500kg/m2(bloque B,C) 

 

RELLANOS 
 
Zuncho de h.a. en cada planta de 350kg c.p. y 55kg Fe/m2(bloque A) 

Zuncho de h.a. en cada planta de 350kg c.p. (bloque B) 
Zuncho de h.a. en cada planta sobre paredes de 350kg cemento portland. (bloque C) 

 

Dinteles de hormigón armado sobre ventanas con hormigón de 350kg de c.p. 
Refuerzo de dinteles con varia metálicas ø 8m.m. ø 10m.m. (bloque A, B) 
Refuerzo de dinteles con varia metálicas  ø 10m.m. (bloque C) 
 
Cornisa prefabricada de piedra artificial en azontea formada de L cogida con hormigón armado de 3ø y 12mm y 
tirantes. (bloque A) 
Cubierta formada con hormigón celular, tela asfáltica, mortero asfaltico y rasilla comun rasilla recortada de Calaf. 
(bloque A,C) 
Cubierta formada con hormigón celular, tela asfáltica, mortero asfaltico y rasilla común rasilla recortada sobre rasilla 
común. (bloque B) 
 
Fábrica de piezas prefabricadas de cemento tipo THORO para ser vistas – caja escalera (bloque B,C) 
Piezas pregbricadas de celoía de cemento tipo TORHO en lavaderos. (bloque B,C) 
 
ELEMENTOS COMUNES 
Fábrica de piezas prefabricadas de cimento tipo Torho para quedar vistas. 
Piezas de celosía prefabricadas  de cemento tipo Torho en lavaderos. 
Cajas de persiana enrollable de hormigón para quedar vistas de piedra artificial. 
Pavimento de hormigón 15cms espesor sobre chapa de piedra machacada y carbonilla 
Pavimento de terrazo… 
 
Subministro y colocación de cornisa de piedra artificial prefabricada en azotea en forma de L cogida con hormigón 
armado de 3ø10mm y tirantes (bloque B) 
Subministro y colocación de cornisa de piedra artificial prefabricada en azotea  cogida por barandillas metálicas de 
hormgión armando 2/3 de 9,8 (bloque C) 
Subministro y colocación de cajas de persiana enrollable para quedar no vista a un nivel superior de la fachada de 
obra. (bloque C)” 
 
 
Altres: 
Hi ha un dels blocs tipus B-4 que en general està col.locat a una posició diferent a la que s’ha construït realment. Tot 
i que hi ha algun plànol que ja apareix el bloc en la col.locació real. Segurament va ser una modificació després o 
durant el projecte o obra. 
El tester del bloc B  és el mateix que el bloc A-3, però varen esborrar les línies de una columna de finestres i ho van 
grafiar com mur. En el bloc B el tester és portant i en el A no. 
Primera fase és l’expedient 22_46. 
Si hi ha dubtes de medició…”ley del 22 de diciembre del 1953” 
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Codi Biblio: 20_44a// 1968/2330/D04 12500     Any projecte: desembre 1967   Any const.: octubre 1968 
Nom del projecte:  Obras de construcción de 287 viviendas de Renta limitada II Grupo y 13 locales comerciales con 
urbanización situado en Vía Alexandra. 
Adreça: Via Alexandra sin numero.      Barri: La Concòrdia 
 
Arquitecte/s: Arquitecte 22, Arquitecte 23 i Arquitecte 24 
Arquitecte tècnic:               Promotor: Ayuntamiento de Sabadell Viviendas Municipales de 
Constructor:       Sabadell S.A. 
   
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 
Grupo A 10 blocs, PB+4, 190 habitatges y 10 locals. 4 hab./planta Habitatge B: sup. útil 51,015m2, i 69,70m2 
construïts. Habitatge C: sup. útil 49,98m2, i 56,70m2 construïts (planta baixa).  Habitatge D (planta pis): sup. útil 
55,015m2, i 71,40m2 construïts.20 hab.  
Grupo B 5 blocs, 97 habitatges y tres locals, PB+4. 
Habitatge A: sup. útil 55,015m2, i 69,70m2 construïts.19 hab. + 1 local Habitatge D (planta pis): sup. útil 55,015m2, i 
71,40m2 construïts.20 hab. i Habitatge E (planta pis): sup. útil 55,015m2, i 71,010m2 construïts.19 hab. + 1 local 
 
 
Total d’habitatges analitzats: 287 habitatges en 15 blocs i 13 locals 
   
 
Documentació facilitada: 

X Plantes 
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria  
X Amidaments 
 

X  Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 
X Altres. Plec de condicions
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TIPOLOGIA GRUPO A 
Edifici: 10 blocs, Via Alexandra, Tres tipus d’habitatge:  
En PB: Habitatge B: sup. útil 51,015m2, i 69,70m2 construïts, Habitatge C: sup. útil 49,98m2, i 56,70m2 construïts 
En planta pis: Habitatge D (planta pis): sup. útil 55,015m2, i 71,40m2 construïts.20 hab.  
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 10 edifici x 5plantes x 4hab/ 
pl.=190hab i 10 locals 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge i 1 local en comptes d’un  
habitatge.

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB+2: murs portants de GERO 10cm. 
Façanes de maó vist GERO 7.5.(mem).  
Estru. vertical 2 últims pisos: murs portants de 
Totxana (mem).  
Tipus forjat tipus: ceràmic  o similar  per càrrega total 
450kg/m2. Cantell 25cm (sec). 
Alçada pisos 2.5, PB 3.5m, PB elevada del terra (sec i 
mem) 

Tipus forjat coberta: accessible només 
accidentalment. Amb pendents de formigó cel·lular 
(mem). 
Tipus escala: llosa massissa (mem). 
% buit respecte planta: (només una meitat, és 
simètrica) 
142,97m2 – escala  2,27m2  = 140,7; 98,41%. 
 
Hi ha junta de dilatació: màxim cada dos blocs, 
longituds màximes15.65x2 

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat. Plànols de detall. 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façana de 30cm. 15cm paret de 
GERO de càrrega i una crugia al mig de 15cm.(sec). 
Mur portant de 10cms (mem) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3.15m extrem, nucli 2.10m 
Llum màxima: 5.1m.extrem.  
Balcó volat vol max.: 1.70cm en front a 4m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:  (1 escala): 15,7x15,5 -  obertures 
16x1.5x1.5 -  8x0.7x2.5 –  2x1.5x1.25 – 1x0.7x1.25 – 
porta 1.5x2.3 – local 2.5x3 = 243,35 –65,57 =177,77 
m2,  73,05% ple portant. 
Façana posterior, interior pati, (1 escala): 15,7x15,5 -  
obertures 9x1.85x1.35 -  5x1.1x1.2– 10x0.5x0.85 – 
1.05x1.1 = 243,35 –34,48 = 208,86m2,  85,83% ple 
portant. 

Tester, (només hab., no la de local, que és sega. No 
pati): 7,85x15,5 -  obertures 5x1.15x1.5 = 121,67 –
8,62 = 113,04m2,  92,91% ple tancament. 
 

    
PB       Tipus 

      
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA GRUPO B 
Edifici: 5 blocs, Via Alexandra, Tres tipus d’habitatge:  
En PB: Habitatge A: sup útil 55,015m2, i 69,70m2 construïts, Habitatge C: sup útil 49,98m2, i 56,70m2 construïts 
En planta pis: Habitatge D: sup útil 55,015m2, i 71,40m2 construïts.20 hab i Habitatge E: sup útil 55,015m2, i 71,010m2 
construïts.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 5 edifici x 5plantes x 4hab/ 
pl.=97hab i 3 locals 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge i 1 local en comptes d’un  
habitatge. O tots habitatges.

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB+2: murs portants de GERO 10cm. 
Façanes de maó vist GERO 7.5.(mem).  
Estru. vertical 2 últims pisos: murs portants de 
Totxana (mem).  
Tipus forjat tipus: ceràmic  o similar  per càrrega total 
450kg/m2. Cantell 25cm (sec). 
Alçada pisos 2.5, PB 3.5m, PB elevada del terra (sec i 
mem) 

Tipus forjat coberta: accessible només 
accidentalment. Amb pendents de formigó cel·lular 
(mem). 
Tipus escala: llosa massissa (mem). 
% buit respecte planta: (només una meitat, és 
simètrica) 
142,59m2 – escala  2,27m2  = 140,32; 98,40%. 
 
Hi ha junta de dilatació: màxim cada dos blocs, 
longituds màximes15.65x2 

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat. Plànols de detall. 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façana de 30cm. 15cm paret de 
GERO de càrrega i una crugia al mig de 15cm.(sec). 
Mur portant de 10cms (mem) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3.15m extrem, nucli 2.10m 
Llum màxima: 5.1m.extrem.  
Balcó volat vol max.: 90cm en front a 4m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:  (1 escala): 15,7x15,5 -  obertures 
9x1.5x1.5 -  17x0.7x1.5 –  8x0.7x2.5– porta 1.5x3.0 – 
local 2.5x3 = 243,35 –64,1 =179,25 m2,  73,65% ple 
portant. 
Façana posterior, interior pati, (1 escala): 15,7x15,5 -  
obertures 9x1.85x1.35 -  5x1.1x1.2– 10x0.5x0.85 – 
1.05x1.1 = 243,35 –34,48 = 208,86m2,  85,83% ple 
portant. 

Tester, (només hab, no la de local, que és sega. No 
pati): 7,85x15,5 -  obertures 5x1.15x1.5 = 121,67 –
8,62 = 113,04m2,  92,91% ple tancament. 

  
PB   Tipus 

    
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria:  
  
“Memoria urbanización: 
Este proyecto se reparte en dos terrenos distintos, aunque ambos tienen fachada a la Vía Alexandra. En el primero, 
que está en la prolongación de la calle Fuente de Can Rull, esquina a la Vía Arcadia, se ubican 190 viviendas y 10 
locales comerciales, repartidos en diez bloques. En el segundo terreno que está en la prolongación de la calle San 
Isidoro, se ubican 97 viviendas y 3 locales comerciales repartidos en cinco bloques. 
En el primer, que llamaremos GRUPO A, las cotas están comprendidas entre 204 y 210 metros y va descendiendo en 
dirección aproximada…. 
 
Memoria viviendas: 
Composición: 
La composición en planta es la del clásico bloque de manzana abierta formando por una doble crujía y con dos 
viviendas por planta. Pero en este caso se han colocado paralelamente dos de esos bloques con una separación de 7 
metros entre si y utilizando como nexo de unión la caja de escalera. Así resulta un nuevo bloque de cuatro viviendas 
por planta formando por un par de dobles crujías separadas por la caja de escalera y disponiendo de patios de 
ventilación de 7 metro de dimensión mínima…. 
…. 
En este proyecto y dado que las 287 viviendas se reparten en do terrenos distintos, se han proyectado dos bloques 
de viviendas algo distintos entre sí, pues una misma planta corresponde dos tipos de fachadas: así dan origen al 
bloque TIPO I y el bloque TIPO II. Todos los bloques tienen cinco plantas incluyendo la planta baja. 
 
 
 
Construcción: 
Cimentación en zanja continua de 80cms de anchura y una profundidad media de 1,50metros. El aumento de 
profundidad de cimentación según la distinta situación de los bloques sobre el terreno figura en el presupuesto de 
urbanización. Relleno de zanja de cimentación con un hormigón de 200kg/m3. 
Recrecido con pared de 30cms de ladrillo GERO de 10cms y mortero con líquido impermeabilizante. 
La estructura es de paredes de carga de ladrillo con crujías paralelas a la fachada. Estas paredes de carga son de 
ladrillo GERO  de 10cms en tres primeras plantas y de ladrillo doble hueco “tochana” en las dos últimas. Sin embargo 
las fachadas de ladrillo visto con GERO de 7.5cms. 
Hormigón armado en losas de escalera, jácenas y en el antepecho y cornisa de la cubierta que en este caso queda 
visto. En el tipo I hay una ancha faja en fachada que también es de hormigón visto. Asimismo hay un zuncho de 
hormigón en cada planta. 
Forjado de tipo cerámico o similar para una carga total de 450kg/m2. Hay un total de seis forjados ya que la planta 
baja se halla algo elevada respecto al terreno por lo que también dispone de forjado, a excepción de la zona 
destinada a local comercial y parte del portal de entrada al bloque. 
La cubierta está formada por una capa de hormigón celular con un espesor mínimo de 8cms y con un 2% de 
pendiente.  Luego un enlucido de Portland, una fina capa de arena y la tela asfáltica de 3,5-4mm.  de espesor. Por 
último, un grueso de 3cms. de mortero asfáltico. El antepecho de la cubierta es de hormigón en la parte de fachada 
pero interiormente lleva una pared de 15cms. de ladrillo doble hueco “tochana”. 
Tabicones de 10cms de tochana en separación viviendas, paredes del lavadero, separación entre cocina y baño y 
barandillas macizas de balcón y de lavadero. 
Respecto a estas últimas, se pondrán unos redondos salientes en el extremo del voladizo con objeto de legar mejor 
el forjado con la barandilla. Tabiques de ladrillo ¼ hueco. 
Revoco con mortero Portland y líquido impermeabilizante en toda la fachada del patio, incluidas las paredes 
exteriores de la caja de escalera, zona de planta baja de todas las fachadas exteriores, cara interior del antepecho de 
la cubierta, paredes,… 
…. 
 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
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En este proyecto se han tenido en cuenta las especificaciones contenidas en la NORMA M.V. 101-1.962- Acciones en 
la edificación, tanto en lo que se refiere a pesos propios u sobrecargas como a la consideración de las acciones de 
viento y sísmica. 
 
PRESUPUESTO 
….. 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES  
… 
Artículo 2º.- PROYECTO QUE SE CONTRATA 
Las obras que se contratan, totalmente terminadas, son las que se especifican en los documentos que integran este 
proyecto y que son la urbanización completa y la construcción de diez bloques del TIPO I cada uno de ellos formado 
por 19 viviendas y un local comercial, y cinco bloques del TIPOII: tres de ellos formados por 19 viviendas y un local 
comercial y dos formado por 20 viviendas. Todos los bloques, con un total de quince, constan de planta baja y cuatro 
plantas. 
 
CAPITULO II PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
Artículo 4º.- CONDICIONES GENERALES 
Para este proyecto regirá el Pliego de Condiciones Varias de la Edificación redactado por el Centro Experimental de 
Arquitectura y aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. Como normas complementarias a 
las particulares y con prioridad sobre las anteriores, regirán las Normas e Instrucciones de la U.N.E. y las redactadas 
por el Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y Cemento.” 
 
 
 
Altres: 
Al plec de condicions no hi ha especificacions tècniques reals de com es construeix, només temes de plassos, 
demores, forma de pagament,... Els temes tècnics estan a la memòria. 
La diferència entre les dues tipologies són els balcons, les façanes posteriors i tasters són idèntiques a quant a 
superfície en els dos grups de blocs. Però un té un reclau sortint verticalment i l’altra el reclau és entrant. Recordar 
que les façanes-tasters no són portants i els reclaus tenen menys importància. 
Hi ha un bloc que apareixia en una part del solar (tipus A) i realment apareix a la zona del solar del tipus B. El numero 
de vivendes és el mateix i numero de blocs també, el què canvia és la col.locació dels blocs entre la realitat  
actualment edificada i el projecte. Actualment està edificat: 9 blocs entre Via Alexandra i Via Arcadia, 6 blocs a Via 
Alexandra amb Calle Sierra Camero. 
L’estructura s’ha interpretat a través d’un plànol d’estructura que no encaixa amb les plantes tipus. Hi ha 
divergències entre les plantes tipus, fonaments, estructures,... 
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Codi Biblio: 48_126//1968/1101/D4 12484 Any projecte: febrer 1968       Any const.: 3 setembre 1968 
Nom del projecte:  Proyecto de dos edificios integrados por 40 viviendas de R.L. 1º Grupo. 
Adreça: carrers Tenerife y Martínez de la Rosa (Actualment c/Gomera 1-3) Barri: Els Marinals 
Arquitecte/s:  Arquitecte 6 
Arquitecte tècnic:      Promotor: Arquitecte 21 i Arquitecte 5 
Constructora: Arderiu Llobet SA 
 
 
Codi Biblio: 48_127//1969/4368/D4 12591 Any projecte: novembre 1969       Any const.: 19 febrer 1970 
Nom del projecte:  Proyecto de 20 viviendas de R. L. 1º grupo. 
Adreça: Carrer Gomera 5     Barri: Els Marinals 
Arquitecte/s:  Arquitecte 6 
Arquitecte tècnic: Aparallador     Promotor: Arquitecte 21 i Arquitecte 5 
Constructora: Construcciones Arderiu  
  
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia única 
48_126: B+4 : 2 blocs de PB+4  situat a la cantonada Martinez de la Rosa i el carrer Tenerife. 
48_127: B+4 :  bloc de PB+4  situat al carrer Gomera numero 5. 
 
 
  
Total habitatges:  60 habitatges 3 blocs. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres. 
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Tipus 48_126. PB+4. 2 blocs Carrer Tenerife en cantonada al carrer Martínez de la Rosa. 1 bloc c/ Gomera numero 5. 
Edifici: 2blocs  PB+4,   40 habitatges + 1 bloc amb 20 habitatges.  Superfície útil 52,37; 50,48;51,32m2, construït 
66,68; 63,99; 64,29m2.
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges:  2bl +1bl .x5plantes x 4hab/ pl =60 
hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: Habitatge.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana de 25cm (15+5+5) i 
murs interiors 15cm. trobada murs interiors i façana 
massissada. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 25cm 
(15+5+5) i murs interiors 15cm. trobada murs interiors 
i façana massissada. 
Tipus forjat tipus: forjats ceràmics. (mem) 
Alçada lliure 2,5m. (sec). Forjat de 25cm amb 
paviment. (secc.) 

Tipus forjat coberta: a dues aigües sobre envanets 
conillers que suporten perfilaria en Z 
Tipus escala: no descrita. 
% buit respecte planta: 282,85m2 – escala  4,72m2– 
instal.lacions  2x0,7m2 – pati 2x9m2 = 258,73; 91,47%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No està indicada cap junt 
longitud, màxim 2 blocs total 45,60m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 
X No identificat

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega habitatge 150kg/m2 i 
escales 300 kg/m2. 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façanes de 10cm portant i interior 
de 15cm. 
Perpendiculars a façana: Façanes laterals i mitgeres 
igual que murs interiors de 15cm.  
Llum mínima: 3,2m extrem. Escala 1,8m 
Llum màxima: 5m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: inexistència de balcó.  
%buit mur respecte ple: (1 escala intermitja) 
Façana principal:   22,8x14,75 -  obertures 20x1.1x1.4 
– 10x1.9x1.6 – finestra cuina 10x0.7x2.5 - porta 
1.89x3.0 = 336,3– 84,37 =251,93m2,  74,91% ple 
portant i tancament. 
Façana posterior (E: 1/100): 22,8x14,75 -  obertures 
20x1.1x1.4 – 10x1.9x1.6 – finestra cuina 10x0.7x2.5= 
336,3– 78,7 =257,6m2,  76,60% ple portant i 
tancament. 
Tester (E:1/100): 12,5x(16+15,5) – obertures 
10x1.1x1.4 = 196,87-15,4 = 181,47m2,  92,18% ple 
portant. 

        
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 
 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 

Descripció de la reparació: Marc normatiu:Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria 48_126 
“MEMORIA DESCRIPTIVA 
Objetivo del proyecto.- En la construcción  de dos inmuebles con un total de 40 viviendas acogidas a la vigente Ley 
de Renta Limitada en su Grupo Primero, correspondiendo a la integración en un único proyecto de los dos 
expedientes B-GI- 6295/67 y B-GI- 6296/67 de 20 viviendas concedidos por el I.N.V. en fecha de  
Programa propuesto.- Cada bloque se compone de bajos y cuatro plantas. En cada planta se sitúan cuatro viviendas, 
todas ellas de idéntica programación y tipo, salvo las variantes obligadas dada la afectación en superficie por el 
vestíbulo general de entrada. 
Se componen de recibidor, comedor-estar,… Su superficie útil obedece al módulo entre los 50 m2 y 60 m2 de 
solicitud inicial, y su desglose se detalla en el cuadro de características adjunta a la presente memoria. 
Condiciones del solar.- Es de forma rectangular con 45,60m en fachada al Paseo Martínez de la Rosa y de … 
Ordenanzas.- La ordenación se ha efectuado dentro de las Normas de manzana abierta vigentes según el Plan Parcial 
del sector “Els Merinal” en que se halla emplazado. Se cumplen también las ordenanzas de edificación en uso y las 
disposiciones sobre condiciones mínimas de higiene, las cuales quedan claramente reflejadas y anotadas en los 
correspondientes planos. Se cumple lo dispuesta también sobre aislamientos térmicos (Ordenanzas 42 de las 
Ordenanzas Técnicas y Normas constructiva para viviendas R.L: B.O.E. 16/7/55. 
Sistema constructivo.- El sistema constructivo es el tradicional en la localidad, con crujías normales a fachadas y 
paredes de cerramiento en ellas con cámaras de aire y tabiques interiores. Los suelos son de cerámica armada con 
zunchos perimetrales. 
Los acabados, de acuerdo con su categoría, son a base de techos y paredes revocados a buena vista con yeso blanco; 
los suelos se pavimentarán con granito artificial y parcialmente se cubren con azulejo blanco las paredes anexas a 
instalaciones sanitarias. 
La Instalación eléctrica será empotrada bajo tubo Bergan y la de agua con tubo de acero galvanizado. 
Acciones en la edificación.- Para el cálculo de la estructura se ha tenido en cuenta la norma 101/62 del ministerio de 
la Vivienda en lo referente a las acciones del viento, nieve, movimientos sísmicos, sobrecargas, según los siguientes 
coeficientes: 
Peso propio fábrica de ladrillo tocho   1.800 kg/m3 
“        “             “                   hueco   1.400   “ 
“        “             hormigón armado  2.400   “ 
Resistencia terreno            2 kg/cm2 
Sobrecarga en escaleras   300 kg/m2 
   “                 en terrazas repartido  150   “ 
   “                 en terrazas lineal en frente  200   “ 
   “                 en viviendas   150   “ 
Peso propio suelos    150   “ 
Coeficiente eólico     1,2 
   “                 sísmico     0,03 
Presión dinámica     75mm 
Pliego de condiciones.- Además del Pliego Especial de Condiciones que forma parte de la documentación, regirá a 
todos los efectos el Pliego de Condiciones Varias de la Edificación redactado por el Centro Experimental de 
Arquitectura y aprobado por el Consejo Superior de los colegios de Arquitectura (Madrid 1948) 
Presupuesto.- Se estima… 
 
Superficies por vivienda 
… 
Superficies por planta 
… 
Superficies totales 
…” 
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Altres: 
Els dos projectes són idèntics, la diferència és que el 48_127 la caixa d’escala té 20cm més de llum que el 48_126, 
modificant algun centímetre les superfícies útils, no les construïdes. 
La càrrega lineal es en kg/m2 igual que les sobrecàrregues superficials a  balcons o habitatges. 
Tot i que a la memòria fa referència als plecs de condicions especials pel present projecte, en la documentació 
dipositada a l’Ajuntament no s’hi troba. 
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Codi Biblio: 63_155//1968/806/ D04 12478 Any projecte: febrer 1968       Any const.: 12 març 1968 
Nom del projecte:  Proyecto de inmueble de renta con ocho viviendas y oficinas a construir en  c/ Montseny 36. 
Adreça:  C/ Montseny 36     Barri: Creu Alta 
Arquitecte/s:  Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic:     Promotor: Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros 
Constructora:  
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 
Tipologia única:  1 bloc de PB+4. Carrer Muntseny 36, bloc que dóna a dos carrers. Pilars PB i murs a la resta de plantes.  
Superficie útil ~57m2. 8 habitatges i un local en PB 
 
Total habitatges a analitzar:  total 8 habitatges 1 bloc i 1 local. 
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres.
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Tipus. PB+4. situats: carrer Montseny 36 
Edifici:1 bloc  PB+4, 8 habitatges. Superfície útil de ~ 57m2

Núm. Plantes: PB + 4 
Núm. Habitatges:  4pl. 2hab/ pl =8hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: locals

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Pilars de formigó que suporten les 
jàsseres metàl.liques d’estintolament dels murs de 
càrrega superiors i façana de darrera portant (pl i 
mem) 
Estru. vertical plantes: Murs portants de 15cm i façana 
de pilar i jàssera per suport de galeria (pl) 
Tipus forjat tipus: biguetes (pl) 
Alçada lliure  pisos 2,7m. PB 3,5m. forjat amb 
paviment 25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: a dos aigües sobre envanets fent 
un arc de descàrrega (sec)  
Tipus escala: llosa massissa (mem). 
% buit respecte planta: 149,94m2 – escala  4,95m2 = 
144,99; 96,70%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no s’indica Lmax 25m.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat 

 Sota forjat. 
 

 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge 
450kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Murs de càrrega de 15cm paral.lels 
a façana. I façana amb jàssera metàl.lica per 
obertures. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,8m interior amb forat d’escala. 
Llum màxima: 3,9m. interior.  
Balcó volat vol max.: 0,7m sortint la bigueta interior 
en voladís sobre jàssera metàl.lica. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:   7,6x16,4 -  obertures 8 x2.4x1.7 – 
local 2x3.2x3.2  = 124,64 – 53,12 =71,52m2,  57,38% 
ple tancament amb pilar i jàssera 
Façana posterior: 7,7x16,4 -  obertures 8x2.4x1.7 –  
entrada 1.5x2.5 – 2.7x2.5 -0.7x2.2  = 126,28 – 44,89 
=81,39m2,  64,45% ple tancament amb pilar i jàssera. 
Tester: 100% opac, mitgera de bloc. 

 

  
 
PB  TIpus

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: Normativa vigent: 
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Memòria  
“MEMORIA  
Objeto y justificación de la solución adoptada.- El objeto del presente proyecto es la construcción de un inmueble de 
R.L. 1er Gº con bajos y cuatro plantas, sito en el solar disponible en la finca núm. 36, de la calle Montseny de 
Sabadell. Se situa en la totalidad de la planta baja, con excepción de la entrada correspondiente a las viviendas, un 
local destinado a oficinas de la C.P.V.A y en las plantas pisos, 8 viviendas. 
La entrada de las oficinas en planta baja se efectua,… 
El programa de las viviendas,… 
Condiciones del solar.- De forma rectangular con 7,6ml de fachada… 
Ordenanzas.- Situada en el casco urbano,… 
Sistema Constructivo.- La edificación se concibe a base de cimentación de hormigón en masa, pilares, dinteles, 
zunchos, voladizos, y bóvedas escalera de hormigón armado, jácenas de perfiles laminados de hierro; pared de carga 
y tabiquería de distribución de obra de fábrica; cubierta de teja árabe amortarada a dos vertientes.  
Todos los pavimentos interiores serán de primera calidad con mosaico hidráulico o granito artificial; el peldañeado 
de la escalera, en principio, de mármol.  
Se revestiran de azulejo los paramentos verticales de cocinas y servicios de higiene… 
Instalaciones y acabados.- Se proyectan las instalaciones de alumbrado y usos domesticos, empotradas bajo tubo 
Bergman así como las de agua fría,…. 
Pliego de condiciones.- A parte del Pliego de Condiciones, redactado al efecto regirá el Pliego de Condiciones Varias 
de la edificación, compuesto por el Centro Experimetral de Arquitectura, y aprobado por el Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos, … 
Acciones de la edificación.- Para el calculo de la estructura se adoptan los coeficientes dispuestos en la Norma 101, 
de 1962 del M. de la V. según el siguiente esquema: 
a) Acciones gravitatorias 
Techos: 
Peso propio     150 kg/m2 
Carga permanente     150 kg/m2 
s/ carga de uso     150 Kg/m2 
Carga total           450 kg/m2 
 
Cubierta: 
Peso propio     150 kg/m2 
Carga permanente     200 kg/m2 
s/ carga de uso     100 Kg/m2 
Carga total           500 kg/m2 
 
Escaleras: 
Carga total           500 kg/m2 
 
b) Acción de viento. 
Velocidad viento  34m/seg 
Presión dinamica.  75 kg/m2 
Coeficiente eólico:  1,2 
 
c) Acción sismica 
Coeficiente sismico  0,04 
 
d) Presión admisible en terreno:  3 kg/cm2 
Presupuesto.- La superficie construida es de ….” 
Altres:  
La càrrega de coberta no suma el què indica, suma més; però en canvi no indica que hi ha neu. Detall constructiu en 
fotocòpia.
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Codi Biblio: 74_154//1968/805/D04 12478 Any projecte:  mazo 1968       Any const.: 23 agost 1968 
Nom del projecte:  Proyecto de 120 viviendas subvencionadas en c/ Persio nº 1 al 11 y 6 tiendas en la calle 
Prudencio nº31 al 41 
Adreça:  carrer Persio cantonada Prudencio    Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic:       Promotor: EUDOM SA 
Constructora: Arderiu Llobet SA 
 
Codi Biblio: 75_253//1968/804/D04 12478 Any projecte:  mazo 1968       Any const.: 23 agost 1968 
Nom del projecte:  Proyecto de 120 viviendas subvencionadas y 11 garages en c/ Cornelio nº 7 al 17 y  Prudencio 
nº41 al 61 
Adreça:  Cornelio s/n       Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic:       Promotor: Inmobiliaria Junqueras SA 
Constructora: Construcciones Roig SA 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
 
Tipologia única:   
74_154 6 blocs de PB+4 situats al carrer Persio, 4 habitatges per replà. Total 120 habitatges superfície útil entre ~ 
60,49m2  i ~ 65,46m2  
75_253. 6 blocs de PB+4 situats al carrer Cornelio 7-17 i Prudencio 41-61, 4 habitatges per replà. Total 120 
habitatges superfície útil entre ~ 60,49m2  i ~ 65,46m2. 
 
 
Total habitatges a analitzar:  total 240 habitatges, 12 blocs amb 11 garatges i 6 botigues. 
 
  
Documentació facilitada: 

X Plantes. 
X Seccions.  
X Façanes  
X Memòria 

 Amidaments 
X Pressupost 

 Informes 

 Altres 
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Tipologia única. 6 blocs de PB+4 situats al carrer Cornelio 7-17, Prudencio 41-61 i 6 blocs al c/ Persio, 4 habitatges 
per replà. Superfície útil entre ~ 60,49m2  i ~ 65,46m2.  
Tipus  PB+4. situats: c/ Cornelio, cantonada Prudencio i c/Persio. 
Edifici:6 blocs  20 habitatges. Superfície útil entre ~ 60,49m2  i ~ 65,46m2.
Núm. Plantes: PB + 4 
Núm. Habitatges: 6+ 6bl x 5pl. x 4hab =240hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges 
Ús planta baixa: habitatge 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30 amb càmera 
d’aire. Murs interiors de 15cm. Pilastra de 30x30 a 
l’entrada.(pl) 
Estru. vertical plantes: Façana amb murs de 30 amb 
càmera d’aire, i murs interiors de 15cm (pl).  
Tipus forjat tipus: sostre ceràmic a doble parament 
pla. (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,5m. Forjat amb paviment 
25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: fibrociment sobre envanets 
conillers sobre forjat normal (mem). 
Tipus escala: llosa massissa. 
% buit respecte planta : 342,13m2 – escales  6,92m2  - 2 
patis 12m2  = 311,21; 90,96%. 
 
Hi ha junta de dilatació: indica que cada dos blocs hi 
ha junta. Lmàx= 40m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. 

 Sota forjat. 

 Inexistent 

 No identificat. 

 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
450kg/m2,  a coberta 550kg/m2 i escala 500 kg/m2 
(mem)  

Segons doc. gràfica:   
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: façana i parel.leles 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,0m aïllada, pati. 
Llum màxima: 4,4m. Aïllada façana. 
Balcó volat vol màx.: inexistent 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: 20,5 x (14+ 15) -  obertures 
18x0.8x1.45  - 10x1.5x1.45 – 10x1.8x1.5 –2.25 x 2.25 = 
297,25 – 74,69= 222,56m2,  74,87% ple, portant . 
Façana posterior:  20,5 x 15,2 -  obertures 20x0.8x1.45 
- 10x1.5x1.45 – 8x1.8x1.5 – sortida pati  2x1.8x2.1 = 
311,60 – 74,11= 237,49m2,  76,22% ple, portant 
Tester: 100% opac, mitgera de bloc. 
 

       
Tipus 

  
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 

 
 

Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria 75_253 
“MEMORIA  DESCRIPTIVA 
Objeto del estudio y programa.- Promovida la solicitud de cupo para la construcción de un grupo de viviendas 
subvencionadas y garajes por la Inmobiliaria Junqueras SA en Sabadell, aprobada dicha solicitud la agrupación de 
expedientes contiguos por parte del I.N.V. el presente estudio corresponde a un total de 120 viviendas y 11 garajes 
individuales… 
El programa previsto para dichas viviendas corresponde a 6 edificios contiguos de planta baja y 4 pisos, con 20 
viviendas por edificio y un total de 120. La ordenación del conjunto sensiblemente de N. a S., permite la solución de 
las plantas base de 4 viviendas por rellano. Los garajes  situados en sentido perpendicular al conjunto de las 
viviendas y con fachada a la calle Prudencio entre las de Cornelio y Pesio , son simples construcciones de planta baja 
con 11 locales independientes. 
La composición de las viviendas, atendiendo al inevitable factor económico, es sencilla y racional. Su composición es 
en todas ellas análoga, a excepción de las de planta baja, afectadas a la entrada a bloque. Constan de recibidor, … 
Condiciones del solar.- Es de forma rectangular con 130m en fachada a calle Cornelio y 19.5m de profundidad, con… 
Ordenanzas.- Según el Plan Parcial del Sector, corresponde a zona suburbana extensiva, admitiendo la edificación 
cerrada, según normas tradicionales en la localidad. 
La altura reguladora es de 15.25m y la profundidad… 
Sistema constructivo.- Se adopta el común en la localidad  para tipo de construcción sencilla a base de cimentación 
de hormigón mamposteado, muros y paredes de obra de fábrica de los gruesos y calidades señalados en los planos, 
techos de cerámica a doble paramento plano y cubierta de fibrocemento sobre tabicones y forjado normal. Las 
escaleras se prevén formadas de losa de hormigón armado y peldañeado de granito artificial al igual que la entrada y 
rellanos. La tabiquería interior de distribución será de ladrillo hueco ¼. Los pavimentos interiores, de mosaico 
hidráulico de 25x25 y los exteriores en terrazas de rasilla recortada y en patios y garages de chapa de cemento 
portland… 
Acabados e instalaciones.- La pintura se hará a la cola en paredes y techos interiores, exolited o similar en escaleras… 
Acciones de la edificación.- Según lo previsto en la norma 101/62 del M.V. para el cálculo de la estructura se adoptan 
como base los siguientes coeficientes: 
Peso propio obra maciza    1.800 kg/m3 
 “        “           “     hueca     1.400 kg/m3 
Sobrecarga en vivienda         450 kg/m2 
Id. En cubierta          550 kg/m2 
Id. En escalera          500 kg/m2 
Coeficiente eólico         1,2 
Id. Sísmico          0,03 
Presión dinámica        75 mms 
Coeficiente resistencia terreno        2  kg/cm2 
 
Pliego de condiciones.- Con independencia del pliego de condiciones que formará parte integrante del proyecto, 
regirá el Pliego de Condiciones Varias de la Edificación compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura 
(Madrid 1948). También y con orden de preferencia las Normas e Instrucciones de la UNE y del Instituto Eduardo 
Torroja de la Construcción y del Cemento. 
 
Presupuesto.- La superficie total construida es la siguiente:” 
 
Altres:  
La façana és portant i indica en discontinuo l’arribada dels murs de trava a la façana, on s’observa que excepte un punt 
concret sempre les finestres estan allunyades del punt  de trobada amb el mur de càrrega. 
Congreny a nivell de forjat i sobresortint del pla de façana,  
L’expedient 74_154 i 75_253 són iguals, en dues illes consecutives. Els plànols són els mateixos amb caràtules 
diferents. 
Promotors diferents i constructores diferents. 
La memòria és igual ajustant les diferencies de lloc i el fet de construir garatges en comptes de locals. 
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La fitxa tipològica és idèntica amb la fitxa del 74_154 a excepció de l’estat de càrregues que l’autora de l’estudi 
interpreta que hi ha un error a la memòria del 74_154 doblant la càrrega de l’habitatge al repetir-ho, indicant la càrrega 
a una pàgina de la memòria i càrrega de l’habitatge just a la línia primera de la següent pàgina. 
S’indica que la següent manera a la memòria del 74_154. 
 
“Acciones de la edificación.- Según lo previsto en la norma 101/62 del M.V. para el cálculo de la estructura se 
adoptan como base los siguientes coeficientes: 
Peso propio obra maciza    1.800 kg/m3 
 “        “           “     hueca     1.400 kg/m3 
Carga en viviendas         450 kg/m2 
Sobrecarga en vivienda         450 kg/m2 
Id. En cubierta          550 kg/m2 
Id. En escalera          500 kg/m2 
Coeficiente eólico         1,2 
Id. Sísmico          0,03 
Presión dinámica        75 mms 
Coeficiente resistencia terreno        2  kg/cm2” 
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Codi Biblio: 112_453//1968/1362/D04 12488    Any projecte:  marzo 1968       Any const.: 9 julio 1968 
Nom del projecte:  Grupo de 86 viviendas Sab. 67, para la Caja de Ahorros de Sabadell 
Adreça:  c/Fernando Casablancas 104-122, c/ Portugal 75-103 Barri: Centre  
Arquitecte/s: Arquitecte 12, Arquitecte 18, Arqutiecte 19, Arquitecte 20 
Arquitecte tècnic:  Promotor: Caja de Ahorros de Sabadell 
Constructora:             
  
   
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
 

Única: c/Fernando Casablancas i C/ Portugal, 4 escales a cada carrer  PB+5. Superfície útil de entre  ~72,80 i ~ 
76,3m2   i superfície construïda de entre  ~103,07 i ~ 106,23m2  10 habitatges i dos locals  a dues escales i 11 hab. i un 
local a la resta d’escales. 4 blocs formats per dues escales cada un. 

 
Total habitatges a analitzar:  total 8 escales (4 blocs)en dos blocs amb 11 habitatges per escala, total 86 habitatges i 
10 locals. 
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria 
 

 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres. 
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Única: c/Fernando Casablancas i C/ Portugal, 4 escales a cada carrer  PB+5. Superfície útil de entre  ~72,80 i ~ 76,3m2   
i superfície construïda de entre  ~103,07 i ~ 106,23m2  10 habitatges i dos locals  a dues escales i 11 hab. i un local a 
la resta d’escales. 
Núm. Plantes: PB +5 
Núm. Habitatges: 6escx(5pl.x 2hab/pl + 1 hab/PB) + 
2escx(5pl.x 2hab/pl)= 86hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà  
Ús planta baixa: 2 locals per escala o un local i un 
habitatge per escala.  

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Pilars de 30x40 a façana lateral 
oberta o mur de càrrega de 15cm a façana lateral 
tancada, pilars metàl.lics combinats amb murs de 
càrrega de 15cm a l’interior. Perpendicular a façana 
posterior murs portants de 30cm. (gero). 
Estru. vertical plantes 1-3: Pilars metàl.lics a la façana 
principal combinats amb murs de càrrega de 15cm. 
Perpendicular a façana posterior murs portants de 
30cm. (gero) a la separació d’habitatges. Combina 
murs de 15cm i murs de 10cm (bloque thoro). 
Estru. vertical plantes 4-5: Pilars metàl.lics a façana 
combinats amb murs de càrrega de 15cm a l’interior. 
Perpendicular a façana posterior murs portants de 
30cm. (totxana) a la separació d’habitatges. I murs de 
totxana com arriostrament. 
 

Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmica armada 
sobre murs o perfils metàl.lics H als balcons de les 
plantes pis i H i I a la planta baixa als locals. Cantell 
mínim 18cm amb capa de compressió. 
Alçada lliure: Alçada PB 2.45m més cantell jàssera en 
total 3m;  plantes pis 2.5m, sostre de 25cm amb 
paviment (sec.) 
Tipus forjat coberta: Plana (sec).Solera transitable 
(mem) 
Tipus escala: llosa formigó (mem) 
% buit respecte planta  (2 escales): 513,23m2 - escales 
11,05 m2  - ascensors 2,10 m2  - instal·lacions  
2x0,15m2  -4x0,10m2   -2x0,2m2    = 499,15m2; 97,26%. 
 
Hi ha junta de dilatació: en els plànols s’indiquen les 
juntes es veu com els blocs estan separats. 
Lmàx=29,8m.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. (Dintel corrido (mem))  

 Sota forjat. 

 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 550kg/m2 
Segons doc. gràfica:  550kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,0m continuitat. 1,5m passadis escala. 
Llum màxima: 5,1m, extrem.  
Balcó volat vol màx.: Jàsseres volades 1.7m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:  recolzada sobre pilars. Tancament 
Façana lateral: (PB hab. E:1/100): 19,2 x 17,7 -  
obertures 24x0.8x1.3 - 6x0.8x2.1 – safareig 5x3x2.5 – 
forat balcó 2x1.7x1.6 – PB 1x0.9 – sota balcó 2x2.4 = 
339,84 – 83,68 = 256,16m2,  75,38% ple, portant. 
Façana lateral: ( PB local E:1/100): 21 x 18,4 -  
obertures 20x0.8x1.3 - 5x1.5x1.3 – safareig 5x3x2.5 – 

forat balcó 2x1.7x1.6 – 1.7x7 – 1.7x5.5 – 1.7x3 – PB 
pòrtic 11.5x3.5 – sota balcó 1.5x3 = 386,4 – 144,59 = 
241,81m2,  62,58% ple, portant. 
 

 
PB         Tipus  

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: Normativa vigent: M.V. 101-1962
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Memòria   
 
“MEMORIA  DESCRIPTIVA 
0.1.-Descripción del proyecto 
La forma de conjunto.- El proyecto ha sido concebido como grupo residencial en manzana “semi-cerrada”, 
agrupando las viviendas en dos bloques iguales y paralelos de planta baja y cinco pisos de altura. 
Cada bloque, con ocho viviendas por planta, posee dos únicos as escaleras de acceso, dando cada una a cuatro 
viviendas por planta. 
Los ascensores sirven a dos viviendas por planta, siendo pues, en total cuatro en cada bloque. 
La Planta Baja 
La planta baja, ideada como espacio de uso múltiple, está repartida parte bajo bloques y parte en patio interior libre 
para uso de los inquilinos. La planta baja correspondiente a cada bloque contiene tres viviendas y cinco locales 
comerciales, el espacio libre interior, asentado sobre el garaje subterráneo en más de la mitad de la superficie, ha 
sido proyectado como conjunto de servicios sociales pensando en especial en los niños y personas de edad. Todos 
los servicios serán propiedad de las 86 familias de inquilinos, del grupo residencial. Las considerables diferencias de 
altura existentes ente los extremos del terreno producen un juego de desniveles en las entradas, pasos cubiertos 
etc. Salvados mediante rampas o escaleras como indica el plano general de planta baja. 
Garaje Subterráneo 
… 
La Vivienda 
La vivienda está construida entre dos paredes de carga una de ellas verdadera fachada interior dando a un patio de 
tres metros de anchura mínima abierto por uno de sus extremos. 
Las fachadas exteriores corresponden al patio interior de manzana en un extremo, y a las calles adyacentes entre el 
otro, siendo la primera la que posee el asoleo y las oberturas y terrazas de la  vida familiar. 
Todas las viviendas tiene el siguiente programa: 
Comedor-estar. 
… 
Volumen y superficies 
Según las ordenanzas vigentes en manzana semi-cerrada la totalidad de superficie edificable… 
… 
La superficie media por vivienda es de 75m2 
La superficie media construida por vivienda es de 105m2. 
Las superficies corresponden: 
… 
… 
II Justificación de la solución adoptada.- 
…. 
Desde un punto de vista económico se ha buscado la máxima sencillez estructural independizando la estructura del 
aparcamiento subterráneo de la estructura de los bloques de viviendas, que en ellos mismo ya contienen solamente 
la típica estructura de paredes de carga de 15cms de grueso, nivel de planta baja incluido. 
Los materiales son en su mayoría vistos, sin obstáculos especiales buscando contrastes entre volúmenes y voladizos 
para conseguir una expresividad estética suficiente. 
 
III.-Emplazamiento y datos del solar.- 
…. 
… 
 
0.2.- Condiciones Varias 
0.2.1.- Trabajos no enumerados ni descritos explícitamente en los documentos del proyecto.- Todos aquellos 
trabajos que no queden citados ni descritos de manera explícita en la documentación gráfica o escrito, pero cuya 
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realización sea necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, para la ejecución de los enumerados o descritos y para 
la terminación total de la obra, se entiende que quedan incluídos en el presente proyecto. 
0.2.2.-Instalación de agua y electricidad en la obra.-  El contratista viene obligado… 
.. 
1.- Condiciones particualres para el constructor 
1.1.- Movimiento de tierras.- 
1.1.1.-Desmonte de tierras en rebaje y explanación del solar. 
… 
1.2.-Cimentaciones.- 
1.2.1. Hormigón ciclópeo en relleno cimientos en pozo y zanjas de apoyo jácenas cimiento con hormigón de C.P. de 
150 kg/m3 y un máximo del 30% de piedra en baño flotante. Esta no podrá ser cortante ni exfoliácea. 
1.2.2. Zapatas rígidas para cimentación de pies derechos garaje con hormigón de C.P. de 200kg/m3, sin piedra, 
armaduras según plano de detalle. 
Debe permitirse el inicio del fraguado de los primeros 15cms para impedir el total descenso de la parrilla. 
1.2.3. En relleno de pozos para la cimetnación de pies derechos de P.B. con hormigón de 150 kg/m3 y de 30% de 
piedra en baño flotante. 
1.2.4. Cimentaciones especiales con pozos y arcos para las paredes situadas sobre el foso, con hormigón de 150 
kg/m3 y 30% de piedra flotante. 
1.2.5. Para la formación de la verdugada se enrasarán los cimientos con dos hiladas de rocho macizo tomado con 
mortero de C.P. hidrofugado ½. 
1.2.6 El contratista dejará en los muros de cimentación los pasoso necesarios para los albañales. 
… 
1.3.-Paredes de carga. 
1.3.1 Muros de hormigón de 250 kg/m3 de C.P. encofrado a una cara en planta sótano. Su textura será compacta 
para evitar filtraciones y humedades, debiendo emplear en su relleno el vibrador neumático. 
1.3.2. Muros de hormigón de 200kg/m3 de C.P. encofrado a dos caras en P.B. para la contención de tierras. 
1.3.3. Fábrica de bloque de hormigón Tosho de 15x20x40cm tipo N en paredes de carga de P.B. y 1er piso como 
indica en los planos de estructura. 
1.3.4. Fábrica de ladrillo gero de 5cm en las predesd decarga de la planta baja, 1ª, 2ª y 3er piso, indicadas en  los 
planos y las cajas de ascensor de toda la altura. 
1.3.5. Fábrica de ladrillo macizo manual visto, en paredes de carga de fachada, tomada con mortero mixto de cal y 
portland, de dosificación (1.1.6) El ladrillo será escafilado orecocho y las juntas se dejarán enrasadas. 
1.3.6. Fábrica de tochana en el resto de paredes de carga y arriostramiento, igualmente indicadas en los planos de 
estructura. 
1.3.7. A excepción de la obra vista el reto de paredes de carga se tomarán con mortero de C.P. de dosificación 1.6. 
Todas las hiladas deberán ser perfectamente horizontales, entrelazandose la obra en los encuentros. Las juntas no 
excederán de 8m/m en las llagas u de 12m/m en los tendeles. 
1.3.8. Dinteles sobre los pasos que lo precisen en paredes de carga 
1.3.9. No se realizarán regatas horizontales ni inclinadas en las paredes de carga, en ningún caso. 
Los 50 primeros cm de todas las paredes se ejecutarán con mortero impermeabilizado para evitar las humedades 
producidas por capilaridad. 
 
1.4. Estructura de hormigón armado 
1.4.1. En jácenas y pilares con hormigón de 350 kg/m3 de C.P. con medidas y armaduras especificadas en los planos. 
1.4.2. En formación de zunchos, a modo de dintel corrido, visto en fachadas, con hormigón de 350 kg/m3 con 
armado y medidas grafiadas en los planos. 
1.4.3. Idem con incorporación de las cajas de persianas en los lugares que se precisen. 
1.4.4. En formación de nervios de refuerzo en las plantas 1ª y 4ª, con hormigón de 350 kg/m3 de C.P. armado con 
6Ø16 y 3Ø16 o 6Ø16 y 3Ø10 según casos. 
1.4.5. Como arriostramiento del forjado e incorporando en el pico de planta formando en el apoyo del mismo 2Ø16. 
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1.4.6. Asi mismo como refuerzo en puntos de sobrecarga, de las plantas B, 1ª y 4ª incorporando en el grueso de la 
chapa de compresión un mallazo electrosoldado, de dimensiones, armado y colocación indicados en las plantas 
correspondientes. 
1.4.7. Planche de hormigón de 350 kg/m3 encofrado con madera cepillada para quedar visto en guardería. 
1.4.8. Las armaduras deben ajustarse en medidas y posiciones a los dibujos detallas en los planos y se colocaran 
limpias de toda suciedad y óxido. 
La separación entre la tabla del encofrado y la armadura será como mínimo de 2’5cm… 
 
 
1.5.1.- Cerrajeria de armar 
1.5.1.- Los perfiles de pies derechos, jácenas se someterán a las indicaciones de los planos de estructura. 
…  
estructurales de acero laminado se seguirán las instrucciones de las nomas M.V. 104-1966 que hace referencia a la 
ejecución de las mismas. 
… 
 
 
1.7.- Forjados 
1.7.1.- El forjado será de cerámica armada, in situ o a pie de obra. Podrá componerse por la simple yuxtaposición de 
nervios o mediante intercalación de bovedillas de cerámica de 27cm  de ancho. Esta medida, muy corriente en el 
mercado, es po demás la que mejor permite el paso de los shunts de ventilación. 
El canto mínimo admitido es de 18cm, incluida la chapa de compresión; no admitiéndose ningún forjado sin dicha 
chapa. 
Asi mismo, el tipo elegido debe permitir la colocación de armadura para contrarrestar los momentos negativos. 
El forjado propuesto debe soportar los momentos M10 (correspondientes a un ancho de 10 cm.) indicados en las 
plantas estructura, y no se admitirán otros planos de estructura de los pisos que los adjuntos. 
 
 
1.7.2.- Deberá garantizar, según normas M.V. 101-1962, una carga total de: 
    Viviendas   Cubierta  Patio 
Peso propio   225    225   225 
Carga permanente  175    175   175 
Sobrecarga de uso  150    100   150 
        de nieve        50     50 
    550 kg/m2   550 kg/m2  600  kg/m2 
 
1.7.3.- Planché de H.A. en plataforma de apoyo máquinas ascensor. 
1.7.4.- El tipo de forjado escogido deberá ser aprobado por la Dirección General de Arquitectura y cumplir las 
normas establecidas en el Decreto de 20 de Enero 1.966. Antes de su colocación en obra, y a petición del arquitecto 
directos, se podrán realizar ensayos a fin de que sea definitivamente aceptado. 
1.7.5.- En las luces mayores de 4 mts es preciso realizar un acodalamiento central antes de verter la chapa de 
compresión, la cual será de 3 cms de espesor y de un hormigón de 300 kg de C.P. por m3 
En otros casos se seguirán las indicaciones del arquitecto director y en su defecto las indicaciones de la casa 
suministradora. 
1.8.- Cubierta 
1.8.1.- Los edificios se cubrirán con una solera transitable (azotea privada) y estará formada por. (ver detalle planta 
cubierta) 
1º Cascote cerámico, seco y limpio para la formación de pendientes 3% 
2º Hormigón celular, como aislante… 
… 
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1.8.4. El recinto destinado a los depósitos se cubrirá con placas de uralita fijadas por un solo extremo, para facilitar 
su movimiento en caso de acerías. Por el otro extremo se dejará simplemente apoyada en una regata practicada a la 
pared. 
… 
 
1.9.- Desagües 
… 
1.10.- Escaleras 
1.10.1. Se construirán con una losa de hormiogón armado, encofrado con madera cepillada, para quedar vista, las 
escaleras de acceso a las viviendas. 
1.10.2. Con una solera de machihembrado dos de las de acceso al garaje, estando formadas las otras dos con dos 
perfiles de FE. I 140. 
1.10.3. Todas ellas estarán calculadas par una sobrecarga de 300kg/m2 según norma M.V. 101-1962 
1.10.4. Los peldaños serán rectos, … 
… 
1.11.- Cerramientos exteriores 
1.11.1. Fábrica de ladrillo tocho manual escadilado o reconcho, visto con juntas enrasadas y tomado con mortero 
mixto de cal y portland (1.1.6) en todos los cerramientos, con cámara i tabique interiores según los casos. 
1.11.2. Idem sin tabique en la formación de barandas. 
1.11.3. Fábrica de ladrillo manual visto en la formación de la tapia de separación de fincas y cerramientos frontales 
patios. 
Ventilación en planta baja. 
1.11.4. Separación interior cielo abeirto en P.B. con pieas celosía de 15x15x10 cm. 
 
1.12. Cerramientos interiores 
1.12.1. Fábrica de ladrillo hueco ¼  en tabique de separación, tomado las dos primeras hiladas con rápido y en resto 
con yeso. 
Se efectuarán perfectamente aplomados dejando siempre un margen antes de llegar al techo con objetivo de evitar 
el pandeo del tabique cuando se produzcan las dilataciones del yeso. 
 
1.13.- Acabados exteriores. 
1.13.1.- Las fachadas se dejarán vistas, tal como ya se ha indicado en otro apartado… 
… 
… 
2.- Memoria y condiciones particulares para el carpintero.” 
 
 
Altres:  
A la memòria s’explica que s’ha ajuntat les entrades i s’ha fet que només n’hi haguessin quatre per tal de reduir la 
despesa del conserge. 
A la memòria s’indica l’armat de les jàsseres. Hi ha molt poques tipologies i per això es pot indicar. 
La memòria tot i tenir la mateixa estructura és diferent de la 89_348. 
Hi ha pilars metàl.lics que arrenquen del congreny 
S’ha dibuixat a partir d’escalímetre per falta de cotes. 
En els plànols d’estructura s’indiquen els diferents tipus de fàbrica a utilitzar depenent de les alçades. També indica 
que l’eix dels murs ha de ser el mateix que l’eix dels pilars. 
Atenció: les obertures de les mitgeres que són portants no estan alineades 
Foto del plànol 6.1 la part de la secció que no van alineades les obertures. 
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Codi Biblio: 69_182//1969/2801/D04 12578 Any projecte: agost 1968       Any const.: 19 setembre 1969 
Nom del projecte:  Edificio destinado a viviendas de Renta Limitada Gº1º 
Adreça:  carrer Passeig Paraires, Pl. Olímpia, c/ Apúlia  i Via Mauritània Barri: Can Borguño/ La Concòrdia 
Arquitecte/s:  Arquitecte 7 
Arquitecte tècnic: Aparellador    Promotor: Inmobiliaria Borguñó SA 
Constructora: Construcciones Casamitjana 
  
Codi Biblio: 70_183//1969/2802/D04 12578 Any projecte: agost 1968       Any const.: 17 setembre 1969 
Nom del projecte:  Edificio destinado a viviendas de Renta Limitada Gº1º 
Adreça:  carrer Passeig Paraires 28    Barri: Can Borguño/ La Concòrdia 
Arquitecte/s:  Arquitecte 7 
Arquitecte tècnic: Aparellador    Promotor: Inmobiliaria Borguñó SA 
Constructora: Construcciones Casamitjana 
 
Codi Biblio: 71_184//1969/132/D04 12550 Any projecte: agost 1968       Any const.: 13 maig 1969 
Nom del projecte:  Edificio de edificio destinado a viviendas de Renta Limitada Gº1º situado en Paseo Pararires, 26 
A y B de Sabadell. 
Adreça:  carrer Passeig Paraires 26A i 26B   Barri: Can Borguño/ La Concòrdia 
Arquitecte/s:  Arquitecte 7 
Arquitecte tècnic: Aparelladors     Promotor: Inmobiliaria Borguñó SA 
Constructora: Construcciones Casamitjana 
 Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia 69_182 bloc: 2 blocs: 1 de PB+6 i l’altre PB+5. Av. Paraires 26 C i D.  Superfície útil habitatges de 69,83m2; 
superfície construïda de 79,45m2. 47 habitatges , planta baixa un bloc tot locals i l’altre bloc un local i tres habitatges. 
Tipologia 70_183 bloc: 1 bloc de PB+6 Av. Paraires 28.  Superfície útil habitatges de 69,83m2; superfície construïda de 
79,45m2. 25 habitatges , planta baixa un local i un habitatges. 
Tipologia 71_184 bloc: 2 blocs de PB+6 Av. Paraires 26A i 26B.  Superfície construïda de 79,45m2. 52 habitatges , planta 
baixa un local i tres habitatges un dels blocs i tres locals i un habitatge l’altre bloc.. 
Total habitatges a analitzar:  total 124 habitatges, 12 locals 5 blocs. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

X Pressupost 

 Informes posteriors. 
X Altres. Ordenació general de l’illa de cases 
(71_184)
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Tipus  PB+6. situats: Av. Els Paraires 26 C i D. Av. Paraires 28. Av. Paraires 26A i 26B.    
Edifici:12 blocs  PB+6, 47 habitatges. Superfície útil habitatges de 69,83m2; superfície construïda de 79,45m2.
Núm. Plantes: PB + 6 
Núm. Habitatges: 2blx 6pl. x 4hab/ pl -1local pb + 1blx 
6plx4hab/pl + 1 hab PB + 2blx6plx4hab/pl + 4hab 
PB=124hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges 
Ús planta baixa: habitatge i local

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de 30cm massissos a façana  
pilastres de formigó en els locals, resta de murs 
interiors de 15cm. Pilars metàl.lics als extrems de 
finestres. (pl).  
Estru. vertical plantes: Murs de 30cm massissos a 
façana, resta de murs interiors de 15cm. Pilars 
metàl.lics als extrems de finestres. (pl). Baixants 
embeguts a façanes. 
Tipus forjat tipus: forjat ceràmic (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m. PB 2,7 hab i 3,65m. Locals. 
Forjat amb paviment 25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: forjat amb envanets i “Fieltro 
Ruberoid” (sec).  
Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: 419,99m2 – escala  6,15m2  - 
ascensor  2,03m2  - patis 2x 13,79m2  -  baixants 6x 
0,023= 384,09; 91,45%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no s’indica. Dos blocs són 
44m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge 
550kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Entramat suportat per façana i 
mitgera. 
Perpendiculars a façana: Entramat suportat per 
façana i mitgera. 
Llum mínima: 2m amb voladís de 90cm. I aïllada. 
Llum màxima: 4,1m.  
Balcó volat vol màx.: 90cm sortint la bigueta interior 
en voladís. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (desplegada): 76 x (18.5+locals) -  
obertures 12x1.0x1.6 - 48x0.3x1.6 – 24x2x1.6 – 
24x3.8x1.6 – 12x1.4x1.6 – 12x1.2x1.6 – locals = 1406 – 
314.88= 1091,12m2,  77,6% ple, quasi tot portant 
Tester: 100% opac, mitgera de bloc. 

    
Tipus 

       
PB locals   PB habitatge i locals 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
 

 
Compliment normatiu: M.V. 101-1962 
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Memòria 
“MEMORIA 69_182 
Comprende este proyecto el estudio del conjunto de las edificaciones a realizar en la manzana definida por el Paseo 
de Paraires, Plaza Olimpia, calle Apulia y vía Mauritania de Sabadell, y dentro de este conjunta, la 1º etapa de su 
construcción que corresponde a los edificios nos 26 C y D del Paseo de Paraires, señalados en la planta general. 
Condiciones Urbanísticas.- La manzana que nos referimos está situada dentro del Plan Parcial… 
… 
Justificación de la solución adoptada.- la parcelación aprobada por el Excmo. Ayuntamiento respondía a un solución 
de edificación de la manzana dividida en ocho solares independientes y de propiedad distinta…. 
… 
Unidad tipo.- Cada bloque se compone de cuatro viviendas por planta dispuestos en forma radical alrededor de una 
escalera central. 
El acceso a cada bloque: en planta baja se realizará por el espacio central, interior de la manzana. El vestíbulo de 
entrada comunica con la escalera y el ascensor, así como, con uno de los patios interiores de iluminación y 
ventilación…. 
Todos los bloques serán de características análogas, diferenciándose en el destino de la planta baja y en el número 
de plantas. 
Viviendas.- La construcción está acogida a la Ley de vivienda de Renta Limitada del Grupo F y dentro del tipo de 70m2 
de superficie útil. 
De acuerdo con esta premisa se proyectan viviendas compuestas por un vestíbulo, comedor-estar, … El 
aprovechamiento del espacio construido se logra mediante la doble circulación desde el vestíbulo hasta las zonas de 
dormitorios a través del comedor-estar y la cocina. La irregularidad de la planta se acusa en la pieza principal 
definiendo los dos espacios, o sea el comedor y la zona de estar. 
Construcción.- Se proyecta su ejecución según el sistema tradicional de estructura de fábrica de ladrillo, sus 
principales características son las siguientes: 
Cimientos:  De hormigón en masa de 150kg de cemento portland en zanja corrida bajo muros de carga. 
Estructura:  Muros de carga de fábrica de ladrillo en mortero de cemento portland 1º 4. 

Forjados de cerámica armada de uno de los tipos aprobados por la Dirección General de 
Arquitectura. 
Dinteles y zunchos de hormigón armado escalera, de losa de hormigón armado cubierta. Sobre el 
forjado de la última planta se construirá una solera de machihembrado, debladac con rasilla apoyada 
sobre tabiquillos y impermeabilizado en fieltro asfáltico tipo “Ruberoid”. 

Guarnecidos: Los pavimentos en contacto con el exterior se revocaran con mortero de cemento portland. Los … 
Pavimentos: …. 
…. 
Acciones en la edificación.- De acuerdo con la Norma 101/62 del M.V. se adoptan los siguientes coeficientes para el 
cálculo de la estructura. 
Peso propio hormigón armado   2400kg/m3 
  Fábrica de ladrillo   1800  “ 
  Carga total forjados     550  “ 
  Resistencia del terreno          2 kg. cm2 

Acción sísmica coefic.                         0,03 
 
Pliego de condiciones.- Se sigue a todos los efectos el “Pliego de Condiciones Varias de la edificación” aprobado por 
el Consejo Superior de Colegios de Arquitectura y así mismo el particular de las obras. 
Presupuesto.- El presupuesto previsible…” 
 
Altres:  
La tipologia dels habitatges és exactament la mateixa que l’expedient 69_182 i el 71_184; les plantes baixes són les 
úniques diferències, tal com indica al inici de cada memòria de projecte. La memòria és pràcticament la mateixa als 
tres expedients. 69_182 Un bloc és de pb+6 amb tota la pb, semi soterrada de locals. L’altre bloc és pb+5 on hi ha 
habitatges a la PB. L’expedient 71_184 a més a més té plànols de l’ordenació de l’illa amb alçats generals de tota l’illa.
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Codi Biblio: 22_46// 1970/683/D04 12643-D04 12644    Any projecte: maig 1969   Any const.: març 1970 
Nom del projecte:  Proyecto de Grupo de vivendas sebvencionadas sitas en el pligono San Bernardo de Sabadell 
115 viviendas y 17 locales comerciales en las parcelas 4,5,6,7,8 y 19 del Polígono San Bernadro. 
Adreça: carrers: Paseo San Bernardo, Calle de Berenguer el grande i perpendiculars a aquestes dues vies.  

Barri: Polígono San Bernardo 
Arquitecte/s:  Arquitecte 22, Arquitecte 23, Arquitecte 24 
Arquitecte tècnic: no indicat                Promotor: V.I.M.U.S.A. 
Constructora: 
 
Tipologies: 
Tipus A-3: 7 bocs PB+4: 4 blocs de 10 hab. i 3 blocs de 8 hab. amb dues botigues. Total 62 hab. i 8 botigues. 
Superfície contruida per hab 71,89m2 , i 73,47m2 als testers,  superfície útil habitatge 58,035m2. Façana al carrer 
Berenguer el gran i a arrers perpendiculars. 
Tipus B-4: 2 bocs PB+4: cada bloc 8 hab  i una botigues. Total 16 hab. i 2 botigues. Superfície construïda per hab 
85,63m2 , i 87,21m2 als testers, superfície útil habitatge 71,12m2.Carrer perpendicular als principals. 
Tipus C-4: 3 bocs PB+4: 3 blocs de 10 hab. Total 30 hab. Superfície construïda per hab. 99,48m2 , i 101,68m2als 
testers,  superfície útil habitatge 82,29 i 82,83m2. Façana al Passeig de San Bernardo. 
Tipus Unifamiliar: 7 bocs PB+2 amb soterrani: no s’analitzen les unifamiliars. 
p 
 
Total analitzat:  19 blocs amb 108 habitatges, i 10 botigues. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes 
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria  
X Amidaments  

X  Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 

 Altres
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TIPOLOGIA A-3 c/Berenguer el gran i carrers interiors. 
Tipologia igual que l’expedient 14_85, fonaments i Planta tipus idèntica, pb i coberta diferents 
Tipus A-3: 7 bocs PB+4: 4 blocs de 10 hab. i 3 blocs de 8 hab. amb dues botigues. Total 62 hab. i 8 botigues. 
Superfície contruida per hab 71,89m2 , i 73,47m2 als testers,  superfície útil habitatge 58,035m2. 
Núm. Plantes: PB+4  
Núm. Habitatges: 4 ed x 5pl x 2hab/ pl. + 3ed. x 4pl x 
2hab/pl =62 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge i botigues 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs portants de GERO en alguns 
casos que queda vist de 7,5cm.(mem.) murs de 30cm 
als tancaments exteriors i de 15cm els murs interiors 
(plànols). Quan hi ha botiga: Murs de 30cm i una 
pilastra  / pilar de formigó de 30x40cm. Murs de 
tancament d’escala 15cm. 
Estru. Vertical Pis: Murs portants de GERO en alguns 
casos que queda vist de 7,5cm.(mem.) murs de 30cm 
als tancaments exteriors i de 15cm els murs interiors i 
mitgeres (plànols). 
Tipus forjat tipus: unidireccional bigueta de formigó 
pretesades i revoltó ceràmic, amb congrenys de 
formigó sota forjat (mem). Cantell 20 cm amb 
paviment i tot (sec). 

Alçada lliure pisos 2,55m (sec) 
Tipus forjat coberta:  Coberta a dues aigües amb 
envans que suporten biguetes de formigó i aquestes 
la xapa ondulada de fibrociment. (mem) 
 
Tipus escala: llosa massissa (mem). 
 
% buit respecte planta: 142,47m2 – escala 3,88m2 = 
138,59; 97,27%. 
 
Hi ha junta de dilatació: màxim dos blocs junts, 34m. 
 

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 
X  Sota forjat. Indicat a mem. i detalls cantell de 
20cm. 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2  
Segons doc. gràfica: 450Kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: murs de 15cm (pl) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3.0m extrem, nucli 1.90m 
Llum màxima: 4.5m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: no hi ha balcó. 
%buit mur respecte ple: sense botiga 
Façana principal:  17,7x14,85 -  obertures 10x1.5x1.75 
-  10x0.75x0.8 –  10x1.1x1.75 - porta lateral = 262,84–
51,5 =211,34 m2,  80,40% ple portant 
Façana posterior: 17,5 x 15 -  obertures 10x1.1x2.3 – 
10x1.8x1.7 – safareig 10x2x2.25= 262,5–100,9 = 
161,6m2,  61,56% ple portant 
Tester: 8 x 14,75 -  obertures 5x1.1x1.7 – 5x1.5x1.7 = 
117,6 –22,1 = 95,5m2,  81,2% ple tancament 

 
 

 
Tipus 

 
PB      

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: Marc normatiu:Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA B-4 Carrer perpendicular als principals. 
Tipologia igual que l’expedient 14_85, fonaments idèntica, planta tipus apareixen unes pilastres de reforç del 
retranqueix de la finestra. PB diferent per aparició de locals. 
Tipus B-4: 2 bocs PB+4: 16 hab. amb dues botigues. Superfície contruida per hab 71,89m2 , i 73,47m2 als testers,  
superfície útil habitatge 58,035m2. 
Núm. Plantes: PB+4  
Núm. Habitatges: 2 edificis x 4pl x 2hab/ pl.=16hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: botigues 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs portants de GERO de 30cm als 
tancaments exteriors, tipus apilastrats i de 15cm els 
murs de la caixa escala (plànols). Una pilastra / pilar 
de formigó de 30x40cm. Murs de tancament d’escala 
15cm. 
Estru. Vertical Pis: Murs portants de GERO en alguns 
casos que queda vist de 7,5cm.(mem.) murs de 30cm 
format per 7.5+5+17.5 als tancaments exteriors, s’ha 
reforçat massissant de gero alguna trobada. Murs de 
15cm els interiors i mitgeres (plànols). 
Tipus forjat tipus: unidireccional bigueta de formigó 
pretesades i revoltó ceràmic, amb congrenys de 
formigó sota forjat (mem) i a nivell de forjat (sec). 
Cantell 20 cm amb paviment i tot (sec). 

Alçada lliure pisos 2,55m (sec) 
Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües amb 
envans que suporten biguetes de formigó i aquestes 
la xapa ondulada de fibrociment. (mem).  
 
Tipus escala: llosa massissa (mem). 
 
% buit respecte planta: 171,83m2 – escala 3,88m2 = 
167,95; 97,74%. 
 
Hi ha junta de dilatació: màxim dos blocs junts, 42m. 
 

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Sobre façana no portant. 
X  Sota forjat. Indicat a mem. i detalls cantell 
d’on es recolza el sostre. 

 Inexistent 

 No identificat

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2  
Segons doc. gràfica: 450Kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: murs de 15cm (pl) 
Llum mínima: 4.5m extrem, nucli 1.90m 
Llum màxima: 5.7m.interior.  
Balcó volat vol màx.: 40cm, zona amb llosa massissa. 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal:  21x15 -  obertures 8x1.2x1.7 -  
8x2.1x1.7 –  balcó 8x2.3x2.5 – botigues 3.9x 3 – 3.5x3 
– 2.25x3 – 1.5x3 – carrer 4.8x3 - porta lateral = 315 –
138,73 =176,27 m2,  55,96% ple tancament 
Façana posterior: 21 x 15 -  obertures 8x1.4x1.6 – 
8x1x1.6 – 8x0.8x1.6 – 16x0.6x0.9 – zona locals 3.7x1.1 
– 2.75x1.1 – 2.6x1.1 – carrer 4.8x3 = 315–73,95 = 
241,05m2,  76,52% ple tancament. 

Tester: (la planta baixa és sega) 8 x 14,75 -  obertures 
 4x1.2x1.7 = 118 –8,16 = 109,84m2,  93,08% ple 
portant 

 
Tipus 

 
PB    

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: Marc normatiu:Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA C-4 Façana al Passeig de San Bernardo. 
Tipologia igual que l’expedient 14_85, pati interior diferent les finestres del wc i coberta diferents 
Tipus C-4: 3 bocs PB+4: 3 blocs de 10 hab. Total 30 hab. Superfície construïda per hab. 99,48m2 , i 101,68m2als 
testers,  superfície útil habitatge 82,29 i 82,83m2. 
Núm. Plantes: PB+4  
Núm. Habitatges: 3 ed x 5pl x 2hab/ pl. =30 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs portants de GERO en alguns 
casos que queda vist de 7,5cm.(mem.) murs de 30cm 
als tancaments exteriors i de 15cm els murs interiors 
(pl.).  
Estru. Vertical Pis: Murs portants de GERO en alguns 
casos que queda vist de 7,5cm.(mem.) murs de 30cm 
als tancaments exteriors i de 15cm els murs interiors i 
mitgeres. Els murs exteriors de 30 són compostos, 
10+15+5 (pl.). 
Tipus forjat tipus: unidireccional bigueta de formigó 
pretesades i revoltó ceràmic, amb congrenys de 
formigó sota forjat (mem).  
Cantell ~20 cm amb paviment (sec). 

Alçada lliure pisos 2,55m (no acotat)(sec) 
Tipus forjat coberta: fibrociment sobre envàs ceràmics 
(mem).  
 
Tipus escala: llosa massissa (mem i pl). 
 
% buit respecte planta: 198,78m2 – escala 4,54m2 = 
194,24; 97,71%. 
 
Hi ha junta de dilatació: màxim tres blocs junts, 20x3= 
60m. 
 

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Segons detalls de coberta. 
X  Sota forjat. Indicat a mem.  
 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2  
Segons doc. gràfica: 450Kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: murs de 15cm (pl) 
Llum mínima: 2.20m central, nucli 2.10m 
Llum màxima: 4.1m.central.3.3m extrem.  
Balcó volat vol màx.: no hi ha balcó. 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal:  20,0x15,55 -  obertures 20x2.5x1.5 -  
10x0.9x1.5 –  porta 2x2.1 = 311,0 –92,9 =218,1 m2,  
70,12% ple tancament 
Façana posterior:  20,0x 15,4 -  obertures 10x3.1x1.6 – 
10x1.2x1.4 – safareig 10x2.2x2.25= 308,0–121,4 = 
186,6m2,  60,58% ple tancament 
Tester: 10,10 x 15,5 -  obertures 10x0.6x0.9 = 156,55 –
5,4 = 151,15m2,  96,55% ple portant 
 
 

 
Tipus 

 
PB      

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: Marc normatiu:Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria:  
“Memoria 
El presente proyecto comprende un grupo de 115 viviendas subvencionadas y 17 tiendas, además de la urbanización 
complementaria, a construir en el polígono San Bernardo, en Sabadell. En este polígono, la Dirección General de 
Urbanismo…. 
…. 
Se ha resuelto el proyecto con cuatro tipos distintos de bloques de viviendas. 
TIPO A-3 

- Siete bloques de viviendas de los cuales tres bloques tienen diez viviendas de los cuales tres bloques tienen 
diez viviendas por bloque y los cuatro restantes disponen de ocho viviendas y dos tiendas en planta baja. 

- TOTAL : 62 VIVIENDAS Y 8 TIENDAS 
- Consta de vestíbulo,… 
- Superficie construida por vivienda 71,892m2, y 73,472m2 en testeros. 
- Superficie útil de 58,035m2 
- Planta baja y cuatro plantas. 

 
TIPO B-4 

- Dos bloques con ocho viviendas y una tienda cada uno. 
- TOTAL: 16 VIVIENDAS Y 2 TIENDAS 
- Consta de vestíbulo,… 
- Superficie construida por vivienda 85,635m2, y 87,212m2 en testeros. 
- Superficie útil de 71,128m2 
- Planta baja y cuatro plantas. 

 
TIPO C-4 

- Tres bloques con diez viviendas por bloque. 
- TOTAL: 30 VIVIENDAS  
- Consta de vestíbulo,… 
- Superficie construida por vivienda 99,48m2, y 101,68m2 en testeros. 
- Superficie útil por vivienda 82,29m2 y 82,83m2 
- Planta baja y cuatro plantas. 

 
TIPO UNIFAMILIAR CON TIENDA 

- Siete bloques con una vivienda con tienda por bloque 
- TOTAL : 7 VIVIENDAS Y 7 TIENDAS 
- Consta de vestíbulo,… 
- Superficie construida por vivienda 108,67m2, y 113,14m2 en testeros. 

Superficie construida por tienda y garaje 144,04m2, y 164,11m2 en testeros. 
- Superficie útil por vivienda:  94,88m2 

Superficie útil por tienda y garaje: 116,91m2 y 127,67m2 
- Sótano, planta baja y dos  plantas. 

 
Aunque haya diferencias apreciables de superficie entre las viviendas de los distintos bloques, sin embargo tanto la 
solución constructiva como las distintas calidades de materiales y acabados, exteriores e interiores, son parecidas. 
Este criterio es aplicable a los bloques A, B, C. En cambio, difieren bastante los bloques de viviendas unifamiliares 
con tienda, los cuales responden a una concepción completamente distinta. 
 
DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 
 
Cimentación en zanjas contínua, de 80cms. de anchura y 1,50m de profundidad, con relleno de hormigón en masa 
de 200kg de cemento Portland y con líquido impermeabilizante. Además, en urbanización se ha previsto una partida 
para suplemento de cimentación pues en algunos casos habrá que ir a mayor profundidad aparte de que hay una 
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zona de relleno de cuanto se procedió a urbanizar el polígono. Este suplemento de urbanización es a justificar sobre 
la medición real de obra. Recrecido de zócalo con muro de hormigón visto con encofrado de madera, de 30cm. De 
espesor y un promedio de un metro de altura  que, asimismo, llevará líquido impermeabilizante. 
 
Estructura de paredes de carga de ladrillo GERO, tomado con mortero impermeabilizado de portland, en todas las 
plantas. Las zonas de fachada que van con obra vista serán con ladrillo GERO escogido, de 7,5cm de espesor. 
Zuncho de hormigón armado, bajo forjado, en todas las plantas con una altura de 20cm y una anchura de 30 ó 15cm 
según se trate de paredes de fachada o paredes interiores de carga. Estos zunchos irán convenientemente 
reforzados encima de los huecos con objeto de servir al mismo tiempo de dinteles. 
 
Forjado de viguetas de hormigón pretensado y bovedillas cerámicas, para soportar una carga total de 450kg/m2. El 
forjado de escalera será un planché de hormigón armado para una carga de 500kg/m2. 
En los bloques A y B, el forjado de la última planta tiene un vuelo de 30cms y el frente de la cornisa está formado por 
20cms en vertical y luego una inclinación de 30 grados de 60cms de longitud. Hay todo un antepecho perimetral de 
15cms de ladrillo GERO quedando una zona triangular que es de hormigón armado. La cornisa así como el remate 
horizontal llevan un aplacado de piezas tipo STUCMETAL de 10x20 cms. En el bloque C, el antepecho de cubierta es 
de 30cms y con un remate a base de una pieza de granito artificial lavada al ácido, convenientemente anclada. 
 
La cubierta se formará de la siguiente mantera: tabicones de tochana perpendiculares a fachada formando 
pendientes de 25% sobre los que se apoyaran viguetas de hormigón. Sobre ellas irán placas onduladas de 
fibrocemento con los solapes correspondientes. El canalón de recogida de aguas estará en la cara interna del 
antepecho de la cubierta, tendrá una pendiente del 2,5% y se formará con material, recubierto luego con tela 
asfáltica y por último rasilla recortada tomada con mortero asfáltico. Tal como se señala en planos, hay una zona del 
antepecho que llevará tela asfáltica con lámina de aluminio. Cubierta plana en viviendas unifamiliares. 
 
En los dos bloques B así como en cuatro bloques A, las plantas bajas están dedicadas a tiendas. En estos casos hay 
jácenas de hormigón armado que aguantan el peso de las cuatro plantas superiores. 
 
La pared de fachada de las cajas de escalera es de bloque de hormigón TORHO en relieve y color. Celosía de 
lavaderos también de piezas de TORHO. Ventanales de hormigón tipo SAS en laterales de rellano de escalera. 
Aplacado de piezas de gres en parte de las fachadas de las viviendas unifamiliares. Tabicones de tochana en 
separación de viviendas y paredes lavaderos. Tabiques de panderete de Mahón ¼ hueco tomado con yeso. 
Los cajones de persiana enrollables así como vierteaguas de ventanas serán de piedra artificial lavada al ácido. El 
pavimento de cuarto de contadores será de hormigón de 15cms de espesor sobre capa de piedra machaca. El 
pavimento interior de las viviendas será con piezas de terrazo de 25x25 cms en los bloques A y B de 30x30cms en el 
tipo C y unifamiliares. Rasilla recortada en lavaderos. Los peldaños y rellanos,… 
…. 
… 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 En este proyecto se han tenido en cuenta todas las recomendaciones contenidas en la Norma MV 101-1962, tanto 
en lo que afecta a los pesos  propios y sobrecargas (carga total de 450kg/m2 en forjado de viviendas) como todas la 
demás recomendaciones. Se ha previsto un zuncho de hormigón armado en cada planta con objetivo de repartir 
mejor las cargas. 
 
La superficie total construida es de…. Y el presupuesto de contrata asciende a …” 
 
 
 
 
Altres: 
Aquest expedient és igual que l’expedient 14_85 
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Hi ha petites diferències i la diferència més important és que són Promotors diferents. Els arquitectes són els 
mateixos, fa sensació de plànols aprofitats canviat nom del projecte, promotor i data. 
 
Tipologia B-4:  
la variació en planta respecte a la mateixa tipologia de 
la primera fase, és l’aparició de pilastres al retranqueix 
de façana, com s’indica, per suportar els safaretjos. 
La coberta és a dues aigües i a l’expedient anterior era 
coberta plana. 
Congreny sobre el mur portant es situa sota forjat per 
tal d’afavorir el recolzament del forjat. Quan el 
tancament no és portant el congreny es situa al mateix 
nivell que el forjat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipologia C-4 
Varia la distribució del wc i per això les finestrers del pati interior i les seves finestres són diferents. També canvia 
l’accés a l’edifici, aquí és frontal quan a la fase 1 és lateral. 
La tipologia C i B es diferencia que a la PB té local o habitatge i divideix amb més crugies o menys. 
Hi ha un plec de condicions on remet al “Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación, redactado por el 
Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos (Madrid 
1948)” i bàsicament fa referència als plecs de condicions administratives, no als plecs constructius. 
 
Memòria molt semblant al 19_43 
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Codi Biblio: 83_168//1969/4353/D04 12591 Any projecte:  octubre 1969      Any const.: 21 abril 1970 
Nom del projecte:  60 vivendas subvencionadas 5 locales comerciales y un local social. (Fase I) 
Adreça:  Via Aurelia, Lucitania, c/ A y c/B; S’accedeix per Via Aurelia. Barri: Can Borguño 
Arquitecte/s:  Arquitecte 21 
Arquitecte tècnic: Aprellador    Promotor: Cooperativa viviendas Creu Alta 
Constructora:  
 
Codi Biblio: 83_291//1969/4352/D04 12590 Any projecte:  octubre 1969      Any const.: 13 abril 1970 
Nom del projecte:  48 vivendas subvencionadas (Fase II) 
Adreça:  Via Aurelia, Lucitania, c/ A (Felio de la Peña)  y c/B ( Bernat Dasclot).  Barri: Can Borguño 
S’accedeix per interior. 
Arquitecte/s:  Arquitecte 21 
Arquitecte tècnic:Aparellador    Promotor: Cooperativa viviendas Creu Alta 
Constructora: Arderiu Llobet SA 
 
Codi Biblio: 83_205//1969/4351/D04 12590 Any projecte:  octubre 1969      Any const.: 27 abril 1970 
Nom del projecte:  60 vivendas subvencionadas. (Fase III) 
Adreça:  Via Aurelia, Lucitania, c/ A y c/B. S’accedeix per Lucitania.   Barri: Can Borguño 
Arquitecte/s:  Arquitecte 21 
Arquitecte tècnic: Aparellador    Promotor: Cooperativa viviendas Creu Alta 
Constructora: Arderiu Llobet SA  
 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Els tres expedients tenen les mateixes tipologies. 
Tipologia bloc:   

Tipologia O: Entrada per Via Aurelia. Pb+3 amb semisoterrani de locals. Superfície útil entre  62,81m2 i 
69,98m2, superfície construïda entre  70,67m2 i 80,61m2, 4 habitatges per replà. Bloc de cantonada, superfície útil 
dels habitatges idèntica entre els simètrics i la construïda varia per la façana. 

1 bloc expedient 83_168, 16 hab. 
2 blocs expedient 83_291, 32 hab. 
1 bloc expedient 83_205, 16 hab. 
 
Tipologia P: Entrada per Via Aurelia. Pb+3 amb semisoterrani de locals, 3 blocs 16 hab total. Superfície útil 

entre  62,81m2 i 69,98m2, superfície construïda entre  70,67m2 i 78,37m2, 4 habitatges per replà. Bloc entre mitgeres. 
1 bloc expedient 83_168, 16 hab. 
1 bloc expedient 83_291, 16 hab. 
1 bloc expedient 83_205, 16 hab. 
 
Tipologia Q: Entrada per Via Aurelia. Pb+3 amb semisoterrani de locals. Entrada compartida amb la torre de 

PB+9. Superfície útil  69,98m2, superfície construïda entre  79,04m2 i 79,83m2, Habitatges per planta de murs de 
càrrega 2, i dos habitatges a la torre. 8 habitatges d’anàlisi. Bloc de cantonada. 

1 bloc expedient 83_168, 16 hab. 
1 bloc expedient 83_205, 16 hab. 

 
Total habitatges a analitzar:  total 9 blocs i 112 habitatges. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes. 
X Seccions.  
X  Façanes. 
X Memòria 

 Amidaments 
X Pressupost 

 Informes 

 Altres.  
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Tipus O  PB+3 amb semisoterrani. situats: Via Aurèlia i paral.lels. 4 blocs en total. 
Edifici:1 bloc  16 habitatges. Superfície útil entre  62,81m2 i 69,98m2, superfície construïda entre  70,67m2 i 80,61m2

Núm. Plantes: PB +3 
Núm. Habitatges: 4pl. x 4hab=16hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges 
Ús planta baixa: habitatges (locals semi-soterrani)

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm. Mitgeres i 
murs interiors de 15cm(pl). Murs de gero amb càmera 
i envanit interior (mem). Pilastres a l’entrada per 
recollir perfil d’estintolament. 
(semisoterrani amb pilars i bigues metàl.liques) 
Estru. vertical plantes: Façana murs de 30cm. 
Mitgeres i murs interiors de 15cm(pl). Murs de gero 
amb càmera i envanit interior (mem) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional, bigueta ceràmica 
(mem). Intereix ~65cm (pl) 

Alçada lliure: Alçada 2.8 m locals semi soterrat i PB, 
2.5m resta plantes, 25cm sostre amb paviment.  
Tipus forjat coberta: Dues cobertes a dues aigües 
sobre envanets conillers (pl) de fibrociment (mem) 
Tipus escala: llosa massissa (pl). 
% buit respecte planta (1 bloc) : 376,01m2 – escales 
4,43m2   – patis 2x 20,7m2  = 330,18; 87,81%. 
 
Hi ha junta de dilatació: Indica la junta de dilatació. 
(mem) Si només té junta entre bloc baix i alt Lmàx = 
44m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. (sec) 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 

 No identificat.
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
450kg/m2, escales 500kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Murs de façana i perpendiculars a 
façana. 
Perpendiculars a façana: Murs de façana i 
perpendiculars a façana. 
Llum mínima: 2.8 amb i sense continuïtat. 
(l’entrebigat indica no hi ha continuïtat) 2.0m a 
l’escala amb continuïtat.  
Llum màxima: 4,2m.  a façana. 4.5m interior. 
Balcó volat vol màx.: balcó inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100):17,6 x (12,8+13) -  obertures 
14x1.1x1.35  - 8x2.2x1.4 - porta 1.7x3.9 = 227,04 – 
52,06= 174,98m2,  77,07% ple, portant. 
Façana posterior (1/100):  17,6 x (14,4+14,7) -  
obertures 16x1.1x1.3 – 8x2.2x1.4  – locals 2x3.6x2.4 – 

2x2.2x2.4 = 256,08 – 75,36 = 180,72m2,  70,57% ple, 
portant. 
Façana  lateral (1/100): 21,4 x (13+14) -  obertures 
8x1.1x1.3 - ventilació banys 2x0.7x9.4 = 288,9 – 24,6= 
264,3m2,  91,48% ple, portant.  

    
PB         Tipus

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: :
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Tipologia P: Entrada per Via Aurèlia. Pb+3 amb semisoterrani de locals, 4 blocs 16 hab total. Superfície útil entre  
62,81m2 i 69,98m2, superfície construïda entre  70,67m2 i 78,37m2, 4 habitatges per replà. Bloc entre mitgeres. 
Tipus P  PB+3 amb semisoterrani. situats: Via Aurèlia i paral.lels. 3 blocs en total. 
Edifici:1 bloc  16 habitatges. Superfície útil entre  62,81m2 i 69,98m2, superfície construïda entre  70,67m2 i 78,37m2

Núm. Plantes: PB +3 
Núm. Habitatges: 4pl. x 4hab=16hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges 
Ús planta baixa: habitatges (locals semi-soterrani)

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm. Mitgeres i 
murs interiors de 15cm(pl). Murs de gero amb càmera 
i envanit interior (mem). Pilastres a l’entrada per 
recollir perfil d’estintolament. 
(semisoterrani amb pilars i bigues metàl.liques) 
Estru. vertical plantes: Façana murs de 30cm. 
Mitgeres i murs interiors de 15cm(pl). Murs de gero 
amb càmera i envanit interior (mem) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional, bigueta ceràmica 
(mem). Intereix ~65cm (pl) 

Alçada lliure: Alçada 2.8 m locals semi soterrat i PB, 
2.5m resta plantes, 25cm sostre amb paviment.  
Tipus forjat coberta: Dues cobertes a dues aigües 
sobre envanets conillers (pl) de fibrociment (mem) 
Tipus escala: llosa massissa (pl). 
% buit respecte planta (1 bloc) : 371,52m2 – escales 
4,43m2   – patis 2x 20,7m2  = 325,69; 87,66%. 
 
Hi ha junta de dilatació: Indica la junta de dilatació. 
(mem) Si només té junta entre bloc baix i alt Lmàx = 
44m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. (sec) 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 

 No identificat.
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
450kg/m2, escales 500kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Murs de façana i perpendiculars a 
façana. 
Perpendiculars a façana: Murs de façana i 
perpendiculars a façana. 
Llum mínima: 2.8 amb i sense continuïtat. 
(l’entrebigat indica no hi ha continuïtat) 2.0m a 
l’escala amb continuïtat.  
Llum màxima: 4,2m.  a façana. 4.5m interior. 
Balcó volat vol màx.: balcó inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100):17,5 x (12,6+13) -  obertures 
14x1.1x1.35  - 8x2.2x1.4 - porta 1.7x3.9 = 224 – 52,06= 
171,94m2,  76,76% ple, portant. 
Façana posterior (1/100):  17,5 x (14,4+14,7) -  
obertures 16x1.1x1.3 – 8x2.2x1.4  – locals 2x3.6x2.4 – 

2x2.2x2.4 = 254,62 – 75,36 = 179,26m2,  70,40% ple, 
portant. 
Façana  lateral: mitgera 100% ple, portant.  
 

    
PB         Tipus

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Tipologia Q: Entrada per Via Aurèlia. Pb+3 amb semisoterrani de locals. Entrada compartida amb la torre de PB+9. 
Superfície útil  69,98m2, superfície construïda entre  79,04m2 i 79,83m2, Habitatges per planta de murs de càrrega 2, i 
dos habitatges a la torre. 8 habitatges d’anàlisi. Bloc de cantonada. 
Tipus Q  PB+3 amb semisoterrani. situats: Via Aurèlia i paral.lels. 2 blocs en total. 
Edifici:1 bloc  16 habitatges. Superfície útil  69,98m2, superfície construïda entre  79,04m2 i 79,83m2.
Núm. Plantes: PB +3 
Núm. Habitatges: 4pl. x 2hab=8hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges +2 hab. Torre. 
Ús planta baixa: habitatges (locals semi-soterrani)

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm. Mitgeres i 
murs interiors de 15cm(pl). Murs de gero amb càmera 
i envanit interior (mem). L’entrada la recullen els 
pilars i jàsseres de la torre. 
(semisoterrani amb pilars i bigues metàl.liques) 
Estru. vertical plantes: Façana murs de 30cm. 
Mitgeres i murs interiors de 15cm(pl). Murs de gero 
amb càmera i envanit interior (mem) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional, bigueta ceràmica 
(mem). Intereix ~65cm (pl) 

Alçada lliure: Alçada 2.8 m locals semi soterrat i PB, 
2.5m resta plantes, 25cm sostre amb paviment.  
Tipus forjat coberta: Dues cobertes a dues aigües 
sobre envanets conillers (pl) de fibrociment (mem) 
Tipus escala: llosa massissa (pl). 
% buit respecte planta (1 bloc) : 159,47m2 ; entrellaçat 
amb la torre. 
Hi ha junta de dilatació: Indica la junta de dilatació. 
(mem) Si només té junta entre bloc baix i alt Lmàx = 
44m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. (sec) 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 

 No identificat.
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
450kg/m2, escales 500kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Murs de façana i perpendiculars a 
façana. 
Perpendiculars a façana: Murs de façana i 
perpendiculars a façana. 
Llum mínima: 2.8 amb i sense continuïtat. 
(l’entrebigat indica no hi ha continuïtat). 
Llum màxima: 4,2m.  a façana. 4.2m façana. 
Balcó volat vol màx.: balcó inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100):9 x (12,9+13,1) -  obertures 
8x1.1x1.35  - 4x2.2x1.4 - porta zona pilars = 117,0 – 
24,2= 92,8m2,  79,31% ple, portant. 
Façana posterior (1/100):  9 x 14,6 -  obertures 
8x1.1x1.3 – 4x2.2x1.4  – locals 3.6x2.4 – 2.2x2.4 = 
131,4 – 37,68 = 93,72m2,  71,32% ple, portant. 

Façana  lateral mitgera: 100% ple, portant.  

           
 
PB    Tipus

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: 
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Memòria   
“MEMORIA  DESCRIPTIVA 
Objeto.- Es objeto del presente proyecto el estudio y ejecución de las obras necesarias para la construcción de un 
conjunto residencial de viviendas de las características que se especifican en el presente proyecto. 
Solar.- El solar está ubicado en el término municipal de Sabadell, tiene forma rectangular, lindado al O. con la Vía 
Aurelia en una longitud de … 
Ordenanzas.- Al acogerse las viviendas de dicho proyecto a la modalidad de “Subvencionadas”, se han tenido en 
cuenta al redactar el proyecto las Ordenanzas Provisionales de viviendas de Protección Oficial, aprobados por la 
Orden del 20 de mayo de 1969  
En cuanto a la ordenación urbanística de la manzana se han normas del Plan Parcial “Can Borguñó” aprobado por la 
Comisión de Urbanismo y las Ordenanzas Municipales de Sabadell, particularmente en cuanto se refiere a 
“Ordenación Semicerrrada de Manzanas”. 
Descripción del proyecto.- El mismo comprende la construcción de un bloque lineal con P. Baja y tres pisos con un 
total de 32 viviendas y locales comerciales mas un bloque torre con 28 viviendas, lo que nos da un conjunto de 60 
viviendas 5 locales comerciales y un local social para la Cooperativa.  
Estudio técnico 
Se ha escogido el sistema tradicional de paredes de carga y techos cerámicos para los bloques lineales y la estructura 
de H.A. para la torre en altura. 
El terreno es de buena compacidad de tipo arcilloso con nódulos calizos, no presentando problemas la cimentación 
de los edificios. Los materiales que se emplearan es el “gero” de7,5cm en fachada con cámara de aire y tabique 
interior hasta formar los 30cm. Techos cerámicos de 200kg de peso propio incluido embaldosado y cubierta de 
fibrocemento con voladizos y canalón de zinc para recogida de aguas. 
Superficie construida.- La total superficie construida del edificio es de …. 
Importe de las obras… 
 
 
 
Anexo nº1 a la memoria 
Acciones adoptadas en el cálculo (Norma MV 101-1962) 
En los cálculos estructurales del edificio se han tenido en cuenta las acciones que se expresan a contunación: 
Acción 1 Concargas 
Forjado de pisos cerámicos, con su pavimento y revestimiento inferior de yeso   200  kg 
Forjado bajo cubierta, con tabiquillos, solera machihembrado, y placas de fibrocemento. 350  kg 
Escaleras.           200  kg 
Acción 2. Sobrecarga de Uso y Nieve 
Cubierta (sobrecarga de nieve + conservación)       140  kg 
Viviendas incluida sobrecarga tabiquería.       250  kg 
Escalera y accesos.          300  kg 
Balcones volados.          150  kg/m2 
Sobrecarga de borde de balconeras        200  kg/m2 
La superposición de 1 y 2 arroja los siguientes valores. 
Suelos de viviendas          450  kg/m2 
Cubierta           490  kg/m2 
Escaleras y accesos          500  kg/m2 
Balcones volados, no incluida sobrecarga de bordes      150  kg/m2 
 
En el cálculo de los elementos solicitados debido a varias plantas, se han considerado las reducciones de sobrecarga 
presitas en la norma MV 101-1962. 
 
Acción 3 
La presión admitida en los terrenos de fundación por tratarse de terrenos semicompactos, ha sido de 3 kg/m2. El 
tipo de cimentación proyectado es de zanjas continuas en hormigón en masa y zapatas de H.A. 
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Acción 4. Acción de viento 
Se ha considerado una presión dinámica   W= 75  kg/m2 
El coeficiente eólico adoptado es de  e=+1.2;  e=-0.6 
Resultando un presión unitaria de  P=e  W=90 kg/m2; W= -45 kg/m2 
 
Considerando una sobrecarga horizontal actuado sobre los lienzos de fachada. 
Es preciso tener en cuenta la influencia de esbeltez. 
 
Acción 5. Acciones Reológicas 
Se disponen juntas de dilatación entre las torres y los bloques lineales. 
 
Acción 6. Acciones sísmicas 
Grade sísmico de Sabadell (estimado)  VII 
Coeficiente sísmico de ser terreno semicompuesto.  S=0,04 
Factor sísmico de reducción de sobrecarga   r= 0,5 
Para la nieve       r=1 
P= sQ, donde Q= G+rP, siendo G la concarga, P la sobrecarga vertical y  s y r  los coeficientes antes evaluados. 
 
Anexo 2 a la memoria 
Estudio de superficies a efectos y según criterio del I.N.V. 
..” 
 
Altres:  
El projecte està redactat pel mateix arquitecte que el 82_285; i la memòria és molt semblant. Aquest projecte redactat 
el 1969 són habitatges “Subvencionadas” i en canvi l’anterior del 1971 eren “Viviendas de Protección oficial”, i 
aplicaven dues ordenances, en canvi al 1969 només apliquen la del maig del 69. 
La memòria tècnica canvia completament en dos anys. 
L’annex1 de la memòria és el d’accions de l’edificació. Al 1969 fa referència a la norma MV 101-1962; en canvi el 1971 
fa referència al MV201-1972. Tot i que l’escrit interior és pràcticament idèntic; els valors de càrregues són els mateixos. 
Els fonaments no tenen cotes d’amplada i s’han pres amb escalímetre. Hi ha un desencaix de 10cm entre els eixos de 
la planta fonaments i la planta baixa o tipus. 
Els fonaments de l’expedient 83_168 és diferent que la resta perquè té una planta semi-soterrani que la resta no 
tenen. Aquesta és per aprofitament del desnivell topogràfic. 
Els plànols del tipus Q, tenen una modificació amb la col.locació d’un segon ascensor per la torre. Els ascensors es 
col.loquen al pati interior de la part del bloc baix. 
No indica junta de dilatació en plànols entre el bloc alt i el baix; tot i que la memòria sí indica que hi ha d’haver juntes 
de dilatació. 
Tipologia estructural, façanes i mitgeres portants, murs de tancament del pati i entrada també portants. Quadrat dins 
de quadrat. Biguetes en les dues direccions, més travat. 
Les tipologies són idèntiques, són fotocòpies del mateix original. 
La ventilació dels banys està reculada, i no fa que la finestra estigui al mur portant. 
La tipologia O i P són pràcticament iguals, només es diferencia que una està entre mitgeres i l’altra està en cantonada. 
Bloc Q, els dos plànols són de la mateixa base, un simètric a l’altra i corregint l’escrit. No apareix aquesta tipologia a 
l’expedient 83_291. 
La memòria entre els tres expedients es diferencia al indicar el número d’habitatges. 
Les tipologies són les mateixes i s’utilitzen els mateixos originals. Sí es comprova que les façanes s’adapten que només 
tenen locals la fase I. La fase I i III són iguals en el número d’habitatges i tipologies. La Fase II només té tipus O i P. 
Existeix un bloc annex al bloc Q d’estructura de pilars que no s’analitza. 
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Codi Biblio: 45_48//1970/2751/D412669-D412670-D412671 Any projecte: novembre 1969  Any const.: 18 nov 1970 
Nom del projecte:  Construir 28 locales y 500 viviendas Renta Limitada 2º grupo. 
Adreça: carrers:  Avenida Matadepera y prolongación c/ Costabona  Barri: Can Oriach 
Arquitecte/s:  Arquitecte 22, Arquitecte 23,  Arquitecte 24             
Arquitecte tècnic:                 Promotor: Viviendas Municipales de Sabadell SA  
Constructora:       (V.I.M.U.S.A.) 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia A, 9 bolcs de PB+3, pb habitatge , excepte un bloc que té les 4 pb de locals. (murs de càrrega) 
PB habitatge són habitatges de 2 habitacions, totes les plantes pis són habitatges de tres habitacions.140 habitatges i 
4 locals 
Tipologia B, 8 blocs de pb+6. Pilars de formigó 
Tipologia C, 4 blocs de pb+9. Pilars de formigó 
Projecte de 500 habitatges i 28 locals.  
 
Total habitatges a analitzar:  total 9 blocs, 140 habitatges i 4 locals. 
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes 
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 
X Amidaments  
X  Pressupost  

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 
X Altres. Inspecció de les obres. Plec de 
condicions amb la memòria. 
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TIPOLOGIA A 
Tipologia A, 9 bolcs de PB+3, pb habitatge , excepte un bloc que té les 4 pb de locals. Tres tipologies d’habitatge amb 
superfície útil de 48.34 a 58.26m2, i superfície construïda de 60.72 a 71.78m2, per habitatge. 
Edifici: 9 bocs de PB+3  
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 9 edifici x 4plantes x 4hab/ pl.=140 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge a 8 blocs i un bloc locals a 
PB. 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana de 30cm i interior de 15cm. 
Als locals façana i mur interior portant de 30cm (pl) 
Façana de 15+10+5 amb càmera d’aire (sec) 
“Ladrillo gero de 7.5 y obra vista en fachada” (mem) 
Estru. vertical plantes pis: Façana de 30cm i interior de 
15cm. Façana de 15+10+5 amb càmera d’aire (sec). 
“Ladrillo gero de 7.5 y obra vista en fachada“ (mem) 
Tipus forjat tipus: unidireccional sostre ceràmic(mem). 
Entrebigat 70cm (pl). Cantell de forjat amb paviment 
25cm (sec)Per una sobrecàrrega total de 450kg/m2 
Sostre locals, jàsseres de formigó armat despenjades 
per la zona de l’obertura de 3.0 i 3.6ml. Congrenys 
definits a altres. 

Alçada lliure pisos 2,5m,  PB 3.55m (sec) 
Tipus forjat coberta: fibrociment sobre biguetes 
pretesades de formigó recolzades a envantes 
conillers. (mem). Biguetes autoresistents (sec). Envans 
cada 2.75m i biguetes cada metre(pl) 
Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: 300,31m2 – escala  4,18m2 = 
296,13; 98,61%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no queda clar les juntes de 
dilatació. Però els blocs són de 32x27m de costat. 

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat; paret de 0.15m=0.15x0.2; paret 
de 0.3m=0.23x0.2 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica: 450kg/m2 total  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: mur de 15cm (pl) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3.25m extrem, nucli 2.00m 
Llum màxima: 5.35m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: volat 1.65 enfront a 4m. 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal:  15.75x11.65 -  obertures 
8x1.25x1.35 – 8x0.75x1.35 – 6x1.5x1.35 – 2x1x1.35 – 
porta 1.5x2.75 = 183,48 –40.57 = 142,90m2,  77,88% 
ple portant 
Façana posterior: 15.75x11.65 -  obertures 
8x1.25x1.35 – 8x0.75x1.35 – 8x1.5x1.35 = 183,48 –
37.8 = 145,68m2,  79,40% ple portant 
Façana interior: 15.75x11.65 -  obertures 8x2x1.4 – 
8x0.6x0.8 – 4x1.2x1.4 – escala 2x11.65 = 183,48 –

56,26 = 127,22m2,  69,34% ple portant, molt opac 
però accés a l’escala completament obert, realment 
dues façanes...) 
 
Tester (1 tester unit a l’altre per gelosia): 8.25x11.65 -  
obertures 4x1.4x1.4 = 96,11 –7,84 = 88,27m2,  91,84%  
ple tancament 

  
PB botiga         PB hab.            Tipus 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-196 
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MEMÒRIA  
 
“… sus límites son los siguientes: al NORDESTE la citada carretera de Matadepera, al SUDESTE, el grupo de 200 
viviendas subvencionadas promovidas asimismo por VIMUSA, al SUDOESTE finca vecina y camino y al NOROESTE 
fincas vecinas. 
El terreno está formado por un trapecio rectángulo de medidas aproximadas 188x137 metros uno de cuyos lados es 
paralelo  a la carretera y otros dos son perpendiculares a él. 
… 
Actualmente es tierra de labor. Existe en él una casa y un tejar… 
El terreno está incluido en el Plan General de Ordenación de Sabadell como RESERVA URBANA habiéndosele 
asignado una edificabilidad de 2m2/m2. Con este proyecto la edificabilidad no llega a 1.5m2/m2. 
… 
Ya se ha dicho que hay tres tipos de bloques  de viviendas. Todos son de cuatro vivendas por rellano, es decir, 
plantas compactas que abaraten un poco la construcción puesto que nos movemos dentro de unos presupuesto muy 
reducidos. 
.. 
Las cubiertas, tema importante en este tipo de edificios, son a dos vertientes y con chapa de fibrocemento: así se 
pretende evitar los problemas que son secuela obligada en muchas impermeabilizaciones de cubiertas planas. 
En fachadas exteriores se han empleado materiales resistentes, duraderos y que mantienen prácticamente 
inalterable su aspecto a través de los años, tales como el hormigón y el ladrillo vistos así como un revestimiento de 
granos de mármol aglomerado con resinas sintéticas. Es decir, no hay apenas zonas de revoco y pintura ni tampoco 
aplacados cerámicos o de cualquier otro tipo. 
Cada vivienda dispone de las siguientes piezas:….Todas ellas sobrepasan las superficies mínimas establecidas en las 
ordenanzas de grupo II y que son de 14m2 para el comedor-estar, 6m2 para la cocina, 10 y 6m2 para los dormitorios 
de dos o de una cama respectivamente. 
 
EQUIPAMENTO CULTURAL.  
… 
BLOQUE A 
En fachada principal están el corredor y dos dormitorios mientras… 
… 
CONSTRUCCIÓN.- Cimentación en zanja contínua de 60cms de anchura y una profundidad media de 1m. Relleno de 
zanja de cimentación con hormigón en masa de 50kg/m3. Recrecido de zócalo de hormigón visto e 
impermeabilizado,  encofrado a dos caras y de 40cms de espesor. 
La estructura es de paredes de carga de ladrillo con crujías paralelas a la fachada y son de ladrillo GERO  de 7.5cms 
de espesor. Obra vista en fachadas. 
Hormigón armado en jácenas de tiendas y de lavaderos y en losas de escalera, así como en zúnchos  y jácenas de 
bloque testeros. 
Forjado de techo cerámico para una carga y sobrecarga de 450kg/m2. Cubierta de placas de fibrocemento 
acanaladas gran onda con viguería de cemento pretensado sobre tabicones conejeros. Canalón aguafondo de 
recogida de aguas. 
Tabicón de 10cms de ladrillo doble hueco “tochana” en separación de viviendas, paredes de lavadero, separación 
entre cocina y baño y paredes de aseo de la tienda. En separación de patio será de 15cms de espesor. Tabiques de 
ladrillo hueco ¼ con mortero rápido de las tres primeras hiladas y las restantes con yeso. 
Revoco con mortero de portland en fachadas del patio… 
…. 
Cajones de dintel y vierteaguas de fachada principal y lateral de granito artificial lavado al ácido así como la piexa de 
cornisa de remate de fachada que tendrá un frente de canales recto. Ventanales prefabricados de hormigón en 
escala. Celosía de piezas TORHO en cerramientos de patio. Peldaños de escalera de granito artificial… 
Puerta de acceso al bloque de perfiles metálicos laminados en frío, según detalle …. 
Carpintería exterior de madera Flandes según medidas… 
…. 
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BLOQUES B y C 
Bloque compacto de 4 viviendas… 
….. 
…. 
ACCIONES DEE LA EDIFICACIÓN 
En este proyecto se han tenido en cuenta las especificaciones contenidas en la Norma M.V. 101-1962 tanto en lo que 
se refiere a pesos propios y sobrecargas como a la consideración de las acciones del viento y sísmica en lo que se 
refiere al cálculo de las estructuras de hormigón armado. En el bloque A, con paredes de carga, se ha previsto un 
zuncho de hormigón armado en cada planta. El coeficiente de trabajo del terreno ha sido de tres Kg/cm2. 
PRESUPUESTO 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
Art1. CONDICIONES GENERALES 
Para este Proyecto regirá el pliego General de Condiciones varias de la Edificación, redactado por el Centro 
Experimental de Arquitectura, y aprobado por el Consejo Superior  de los Colegios de Arquitectura. 
Como normas complementarias a las particulares y con prioridad sobre las anteriores, regirán las normas e 
instrucciones de la U.N.E. y las redactadas por el Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento. 
 
  
La memòria fa molt èmfasi amb la distribució dels blocs, i el fet de crear una plaça central on hi hagi la majoria de 
locals (la totalitat dels baixos de la plaça9, la creació d’una porxada, zona verda,... y  col.locant els edificis més alts 
tancant aquesta zona i concentran la major part de la gent en aquest punt, ja que són conscients que moltes vegades 
aquests barris són barris dormitori sense vida.” 
 
 
 
 
Altres: 
Hi ha l’acta d’inspecció d’obres emesa el dia 2 de març del 1971, on s’indica que només s’ha fet el replanteig. 
 
Definició de les jàsseres: especejament al plànol d’estructura. 
Jàssera A de 3m de llum; 30x65 amb 3ø20 superior i 7ø20 inferior, estreps del 8c/15 amb 2 rames a 45º als extrems. 
Jàssera A de 3.6m de llum; 30x80 amb 4ø20 superior i 8ø20 inferior, estreps del 8c/15 amb  rames a 45º als extrems. 
(no hi ha ni armat de pell ni rames als estreps, només el cèrcol exterior). 
 
 
Tanca patis interiors la gelosia, congreny de la gelosia a cota del congreny del forjat (sota forjat). 
 
Tipologia semblant a les tipologies dels expedients 46_70, amb variacions de balcons i longitud total del bloc. 
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Codi Biblio: 49_127//1969/4367/D4 12591 Any projecte: novembre 1969       Any const.: 19 febrer 1970 
Nom del projecte:  Proyecto de 30 viviendas de Renta Limitada subvencionadas, locales comerciales y garajes a 
construir en calle Gomera  Sabadell. 
Adreça: Carrer Gomera 2 i 4     Barri: Els Marinals 
Arquitecte/s:  Arquitecte 6 
Arquitecte tècnic: Aparellador     Promotor:Arquitecte 21, Arquitecte 5 
Constructora: Constructora Arderiu  
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia (I) B+5: 1 blocs de PB+5  situat carrer Gomera 4. 24 habitatges. 
Tipologia (II) B+3: 1 blocs de PB+3  situat carrer Gomera 2 
  
Total habitatges:  2 tipologies ben diferenciades, 30 habitatges 2 blocs. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 
X Informes posteriors. Fissures als envans. 

 Altres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fitxa d’anàlisi   49_127 
 

 
 

496 

Tipus I. PB+5. Carrer Gomera núm. 4. 
Edifici: 1bloc  PB+5,   24 habitatges.  Superfície útil 59,06; 57,46m2, construït 78,19; 76,79m2.
Núm. Plantes: PB+5 
Núm. Habitatges:  6plantes x 4hab/ pl =24 hab. 
Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 

 
Ús planta baixa: Habitatge. Garatge al semisoterrani 
aprofitant el desnivell entre davant i darrera.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana de 25cm (15+5+5) i 
murs interiors 15cm amb pilastres de 30cm on 
recullen jàsseres trobada murs interiors i façana 
massissada. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 25cm 
(15+5+5) i murs interiors 15cm amb pilastres de 30cm 
on recullen jàsseres trobada murs interiors i façana 
massissada. 
Tipus forjat tipus: forjats ceràmics. (mem) 

Alçada lliure 2,5m. (sec). Forjat de 25cm amb 
paviment. (secc.) 
Tipus forjat coberta: a dues aigues de fibrociment. 
Tipus escala: llosa massissa (mem) 
% buit respecte planta: 302,98m2 – escala  5,25m2  – 
ascensor  1,87m2  – instal.lacions  2x0.9 – 4x 0.016-
4x0.023m2 = 293,90; 97,00%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No està indicada cap junt 
longitud, 26,30m.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat (mem i secc) 

 Sota forjat 
 

 

 Inexistent 

 No identificat

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega habitatge 150kg/m2 i 
escales 300 kg/m2. 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: Façanes laterals i mitgeres 
igual que murs interiors de 15cm.  
Llum mínima: 2,5m extrem. Escala 2,2m 
Llum màxima: 3,5m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: galeria volada 1,3m  
%buit mur respecte ple: (E: 1/100) 
Façana principal:   26,30x(18,5+16,8) -  obertures 
24x1.1x1.4 – 12x1.9x1.6 – finestra escala 11x0.6x1.4 - 
porta 3.0x1.5 = 464,19– 87,18 =377,01m2,  81,22% ple 
tancament. 
Façana posterior (E: 1/100): 26,30x(19,9+20,4) -  
obertures 24x1.1x1.4 – 12x1.9x1.6 – garatges 
4x2.2x2.9 + 2x1.8x2.8= 529,95– 109,04 =420,91m2,  
79,42% ple tancament. 
Tester (E:1/100): 14x((18,2+20,2) + 20) – obertures 
12x1.1x1.4 = 274,4-18,48 = 255,92m2,  93,26% ple 
portant. 

    
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació:Denuncia d’esquerdes als habitatges c/ Gomera 4,. 
Marc normatiu:      Normativa vigent:  
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Tipus II. PB+3. Carrer Gomera núm. 2 
Edifici: 1bloc  PB+3,  6 habitatges.  Superfície útil 59,59m2, construït 77,38m2.
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges:  3plantes x 2hab/ pl =6 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: local comercial.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana i interiors de 30cm 
on recullen jàsseres metàl.lica PN400 pilar de formigó 
i adossat a façana matxó de formigó. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm 
(15+10+5) i murs interiors 15cm.  
Tipus forjat tipus: forjats ceràmics. (mem) 
Alçada lliure 2,5m. (sec) PB 3,6m. Forjat de 25cm amb 
paviment. (secc.) 

Tipus forjat coberta: a dues aigües de fibrociment. 
Tipus escala: llosa massissa (mem) 
% buit respecte planta: 151,26m2 – escala  6,55m2 = 
144,71; 95,67%. 
 
Hi ha junta de dilatació: longitud màxima 16,0m.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat (mem i secc) 

 Sota forjat 
 

 

 Inexistent 

 No identificat

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega habitatge 150kg/m2 i 
escales 300 kg/m2. 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: Façanes laterals i mitgeres 
igual que murs interiors de 15cm i PB tots de 30cm.  
Llum mínima: 3,1m extrem. Escala 2,0m 
Llum màxima: 4,5m. interior.  
Balcó volat vol màx.: 0,7m.  
%buit mur respecte ple: (E: 1/100) 
Façana principal:   16x(13+13,2) -  obertures 
12x1.1x1.4 – 6x1.9x2.5 – finestra escala 3x0.6x1.4 – 
finestres locals 6x1,1x0,6 porta lateral = 209,6– 53,46 
=156,14m2,  74,49% ple tancament. 
Façana posterior (E: 1/100): 16x(11,5+12,6) -  
obertures 6x1.1x1.4 – 6x1.9x1.6 – botigues 2x2.2x3 + 
2x2.5x3= 192,8– 55,68=137,12m2,  71,12% ple 
tancament. 
Tester (E:1/100): 9,2x((13+12,4) + 14) – obertures 
3x0.8x2.5 = 122,82- 6 = 116,82m2,  95,11% ple 
portant. 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Memòria  
“MEMORIA DESCRIPTIVA 
Objetivo del proyecto.- En la construcción  de dos inmuebles con un total de 30 viviendas acogidas a la vigente Ley 
de Renta Limitada en su modalidad de Subvencionadas, correspondiendo concedidos por el I.N.V.  
Programa propuesto.- Se compone el presente proyecto de dos edificios aislados. El primero formado por dos 
bloques unidos por el centro mediante la caja escalera, ascensor y galerías, con bajos y cinco plantas. Se destinan 
todas ellas a viviendas con un total de 4 por planta. Se aprovechan los desniveles existentes para la construcción e 6 
garajes individuales. 
El segundo edificio, también aislado, consta de bajos destinados a dos locales comerciales y 3 plantas con dos 
viviendas cada una. 
Todas ellas se componen de recibidor, comedor-estar,… Su superficie útil obedece al módulo entre los 50 m2 y 60 
m2 de solicitud inicial, y su desglose se detalla en los adjuntos cuadros de superficies. 
Condiciones del solar.- Es de forma rectangular con fachada a la calle Gomera,… 
.. 
Ordenanzas.- La ordenación se ha efectuado siguiendo las Normas de manzana abierta vigentes según el Plan Parcial 
del sector “Els Merinal” en que se halla emplazado. Se cumplen también las ordenanzas de edificación en uso y las 
disposiciones sobre condiciones mínimas de higiene, las cuales quedan claramente reflejadas y anotadas en los 
correspondientes planos.  
Sistema constructivo.- Es el tradicional en la localidad, con crujías normales a fachadas y paredes de cerramiento en 
ellas con cámaras de aire y tabiques interiores.  
La cimentación continua para un coeficiente de trabajo de 2kg/cm2. 
Los forjados a base de cerámica armada y la cubierta de fibrocemento sobre viguería pretensada. Se construirán 
zunchos armados a nivel de forjados de pisos. 
Los rellanos y rampas escaleras serán de losa armada. 
Los acabados interiores, de acuerdo su categoría, son a base de techos y paredes revocados a buena vista con yeso 
blanco; los suelos se pavimentarán con granito artificial y se revestirá con azulejo blanco las paredes anexas a 
instalaciones sanitarias. 
La instalación eléctrica será empotrada bajo tubo Bergan, con aparatos igualmente empotrados y cajas enrasadas. La 
instalación de agua con tubo de acero galvanizado. 
Como instalaciones especiales hay que contar las antenas colectivas de televisión para UHF, VHF y FM y el ascensor a 
instala en el bloque de 6 plantas. 
Aislamientos térmicos: Se cumplirá lo dispuesto en la Ordenanza 42 de las Ordenanzas Técnicas Constructivas para 
vivienda de Renta Limitada (B.O. del E. 16/7/55) garantizándose el aislamiento correcto a base de cámaras de aire 
con revoco impermeabilizante interior. 
Acciones en la edificación.- Para el cálculo de la estructura se ha tenido en cuenta la norma 101/62 del Ministerio de 
la Vivienda en lo referente a las acciones del viento, nieve, movimientos sísmicos, sobrecargas, según los siguientes 
coeficientes: 
Peso propio fábrica de ladrillo tocho   1.800 kg/m3 
“        “             “                   hueco   1.400   “ 
“        “             hormigón armado  2.400   “ 
Resistencia terreno            2 kg/cm2 
Sobrecarga en escaleras   300 kg/m2 
   “                 en terrazas repartido  150   “ 
   “                 en terrazas lineal en frente  200   “ 
   “                 en viviendas   150   “ 
Peso propio suelos    150   “ 
Coeficiente eólico     1,2 
   “                 sísmico     0,03 
Presión dinámica     75mm 
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Pliego de condiciones.- Además del Pliego Especial de Condiciones que forma parte de la documentación, regirá a 
todos los efectos el Pliego de Condiciones Varias de la Edificación redactado por el Centro Experimental de 
Arquitectura y aprobado por el Consejo Superior de los colegios de Arquitectura (Madrid 1948). También y por este 
orden de prioridad, deberán cumplirse las Normas e Instrucciones que para cada ramos tienen publicadas el Instituto 
Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, así como los reglamentos de seguridad en el trabajo. 
 
Presupuesto.- Se estima… 
 
Superficies por vivienda 
… 
Superficies por planta 
… 
Superficies totales 
…” 
 
 
Altres: 
Aquesta memòria és molt semblant als expedients 48_126 i 49_126. S’afegeix la referència d’alguna normativa nova. 
La càrrega lineal es en kg/m2 igual que les sobrecàrregues superficials a  balcons o habitatges. 
Tot i que a la memòria fa referència als plecs de condicions especials pel present projecte, en la documentació 
dipositada a l’Ajuntament no s’hi troba. 
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Codi Biblio: 59_153A//1969/4408/ D04 12593 Any projecte: novembre 1969       Any const.: 19 maig 1970 
Nom del projecte:  Proyecto de 48 viviendas subvencionadas sito en la calle Persio Nos 2-12 esquina Plutarco 
Adreça:  Persio 2-12       Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic: Aparellador     Promotor: Inmobiliaria Junqueras SA 
Constructora: Construcciones Roig SA 
  
Codi Biblio: 59_153B//1969/4409/ D04 12593 Any projecte: novembre 1969       Any const.: 30 gener 1970 
Nom del projecte:  Proyecto de 104 viviendas subvencionadas y 8 locales en calles Cátulo, Prudencio, Juvenal y 
Plutarco. 
Adreça:  Plutarco i Prudencio      Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic: Aparellador     Promotor: Inmobiliaria Junqueras SA 
Constructora:  
 
Codi Biblio: 59_153C//1969/4410/ D04 12593 Any projecte: novembre 1969       Any const.: 30 gener 1970 
Nom del projecte:  Proyecto de 48 viviendas subvencionadas sito en la calle Cátulo 2-12. 
Adreça:  Cátulo 2-12       Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic: Aparellador     Promotor: Inmobiliaria Junqueras SA 
Constructora: - 
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia AC 
59_153A:  6 edificis PB+3, 2 hab. Per planta  8 habitatges  per edifici Superfícies: ~63 -66 m2 de superfície útil. 
59_153C :  6 edificis PB+3, 2 hab. Per planta  8 habitatges  per edifici Superfícies: 65,15 -69,22 m2 de superfície útil, 
81,18 – 86,90 m2 superfície construïda. 
 
Tipologia B 
59_153B:  2 edificis de 2 blocs cada un PB+6, 4 hab. per planta  8 habitatges  per edifici Superfícies: 67,41 -69,3 m2 de 
superfície útil; i 87 – 89 m2 superfície construïda. 
Total habitatges:  total 200 habitatges 16 blocs, 8 locals. 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres
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Tipologia AC: PB+3:  6 +6 edificis: 8 hab per bloc situat al carrer Persio. Tipus habitatge amb una superfície útil  ~63-
66m2. Superfícies: 65,15 -69,22 m2 de superfície útil, 81,18 – 86,90 m2 superfície construïda. 
Tipus. PB+3. situat situat al carrer Persio. Cátulo 2-12 
Edifici:6 blocs  PB+3, 8 habitatges per bloc.  Superfície útil de  ~63-66m2 . 

Núm. Plantes: PB + 3 
Núm. Habitatges:  6+6 ed.x 4pl. 2hab/ pl =96 hab. 

Hab. Per planta: 2habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatges.

Tipus d’estructura: 
Estru. Murs de façana de 15+5+10, i murs interiors de 
15cm. Una pilastra a la zona de l’entrada. (pl) 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 15+5+10, 
i murs interiors de 15cm. (pl) 
Tipus forjat tipus: sostre ceràmic a doble parament. 
(mem) 
Alçada lliure  pisos 2,5m. forjat amb paviment 
25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües. 
Fibrociment sobre envantes conillers sobre forjat 
(mem) 
Tipus escala: llosa massissa (mem). 
% buit respecte planta: 171,14m2 – escala  6,16m2 = 
164,98; 96,40%. 
 
Hi ha junta de dilatació: S’indica la junta de dilatació 
amb Lmàx=33,80ml.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
450kg/m2; escala 500kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: Façana de 15cm + càmara 
+10, total 30cm. Murs interiors de 15cm. 
Llum mínima: 2,2m interior. escala 
Llum màxima: 5,4m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: balcó inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:   20,5x12,4 -  obertures 8x1.3x1.35 – 
8x0.8x1.35 – 8x2x1.6  –porta 2.3x3.2 = 254,2– 55,48 
=198,7m2,  78,17% ple tancament 
Façana posterior: 20,5x11,8 -  obertures 3x1.3x1.35 – 
16x0.8x1.35 – 8x2.2x2.5  = 241,9– 66,54 =175,35m2,  
72,49% ple tancament 
Tester: mitgera el 100% opac.        

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: Normativa vigent:  
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Tipologia: PB+6:  2 edificis de 2 blocs: 52 hab per edifici. Dos edificis situats a la illa de cases Cátulo, Prudencio, Juvenal 
y Plutarco. Tipus habitatge amb una superfície: 67,41 -69,3 m2 de superfície útil; i 87 – 89 m2 superfície construïda. 
Tipus. PB+6.  
Edifici:4 blocs  PB+6, 4 habitatges per bloc.  Superfície útil de  67,41 -69,3 m2. 

Núm. Plantes: PB + 6 
Núm. Habitatges:  2 ed.x2 blx 6pl. 4hab/ pl + 2hab/pb 
=104 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatges. I locals (2 i 2 per bloc)

Tipus d’estructura: 
Estru. Murs de façana de 30cm, façana lateral de 
45cm, i murs interiors de 30 i 15cm. Pilastres a la zona 
de comunicacions de 30cm costat.(pl) 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm, i 
murs interiors de 15cm. Pilastres a la zona de 
comunicacions de 30cm costat. (pl) 
Tipus forjat tipus: sostre ceràmic a doble parament. 
(mem) 
Alçada lliure  pisos 2,5 forjat amb paviment 
25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües. 
Fibrociment sobre envantes conillers sobre forjat 
(mem) 
Tipus escala: llosa massissa (mem). 
% buit respecte planta: 353,03m2 – escala  7,1m2  – 
ascensor 2,77m2 = 343,16; 97,20%. 
 
Hi ha junta de dilatació: cada edifici és independent 
amb Lmàx. 36m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat (detalls) 

 Sota forjat 
 

 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
450kg/m2; escala 500kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: Façana de 30cm planta baixa 
i 15 pisos superiors. 
Llum mínima: 3,6m interior. 2,7 escala. 
Llum màxima: 5,6m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: 2m de vol (safareig). 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (un sol bloc):   18,55x(20,5 + 22,2) -  
obertures 13x1.3x1.35 – 13x0.8x1.35 – 13x2x1.6  –
local 2.4x2,8 – 2x2,6  = 396,04– 90,37 =305,66m2,  
77,18% ple tancament 
Façana posterior: és façana interior d’illa no indicada. 

Tester: mitgera el 100% opac en zona habitatges i 
nucli comunicacions vidriat 100%.        

   
PB          Tipus 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: Normativa vigent:  
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Memòria 59_153A 
“MEMORIA DESCRIPTIVA 
Objeto de estudio y programa.- Corresponde a la agrupación de expedientes promovidos por INMOBILIARIA 
JUNQUERAS SA para la construcción de un grupo de viviendas subvencionadas en las calles de Pesio- Plutrarco de la 
barriada de Can Rull de Sabadell, junto a un conjunto de edificios de parecidas características construido por la 
misma entidad. 
El conjunto lo forman seis edificios de planta baja y tres pisos, con dos viviendas por rellano y un total de ocho 
viviendas por edificio. 
El tipo de vivienda proyectado responde a la superficie útil aprobada en la solicitud de cupo y a la calidad modesta 
de vivienda asequible para las clases económicamente débiles. 
Tanto las viviendas como los locales van destinados a la venta dentro la normativa establecida por el I.N.V. El 
programa de la vivienda y tipo consta de recibidor, comedor-estar,… 
Descripción del solar.- De forma rectangular con… 
… 
Ordenanzas.- Según el plan Parcial del Sector, el tipo de zonificación responde a sub-urbana extensiva,… 
… se cumple lo dispuesto en las Ordenanzas provisionales según orden del M.V. fecha 20/05/69. 
Sistema constructivo.- Se adopta el común en la localidad para tipo de construcción sencilla a base de cimentación 
de hormigón mamposteado, muros y paredes de obra de fábrica de los gruesos y calidades señalados en los planos, 
techos de forjado cerámico a doble paramento plano y cubierta de fibrocemento sobre tabicones y forjado normal. 
Las escaleras se proveen formadas de losa de hormigón armado y peldañeado de granito artificial al igual que la 
entrada y rellanos. 
La tabiquería interior de distribución será de ladrillo hueco /4. Los pavimentos interiores, de masaico hidráulico de 
25x25 y los exteriores en terrazas, de rasilla recortada y en patios. La yesería interior irá toda a buena vista,… 
Instalaciones y acabados.- … 
Acciones de la edificación.- Según lo previsto en la Norma 10/62 del M.V. para el cálculo de la estructura se adoptan 
como base los siguientes coeficientes: 

Peso propio obra de fábrica    1.800  kg/m3 
  Id.        Id.           Hueca    1.400    “ 
Sobre cargas en vivienda        450  kg/m2 
Id. En cubierta         550    “ 
Id. En escaleras         500    “ 
Coeficientes eólicos    1,2 
Id.     Sísmico     0,03 
Presión dinámica       75 kg/m2 
Coeficiente resistencia terreno     2 kg/cm2 

Aislamientos térmicos.- Se cumplirá lo dispuesto en la Ordenanza 42 de las Ordenanzas Técnicas Constructivas para 
la vivienda de Renta Limitada (B.O. del E. 16/7/55) garantizándose el aislamiento correcto a base de cámaras de aire 
con revoco impermeabilizante interior. 
Pliego de Condiciones.- Con independencia del Pliego especial de Condiciones que formará parte integrante del 
proyecto, regirá el Pliego Especial de Condiciones Varias en la Edificación compuesto por el Centro Experimental de 
Arquitectura y aprobado por el Consejo Superior de los Colegios Arquitectos (Madrid 1.948) 
También y con orden de preferencia las Normas e Instrucciones de la UNE y del Instituto Eduardo Torroja de la 
construcción y del Cemento. 
Presupuesto.- Asciende el presupuesto de las obras,…” 
 
Altres: 
Documentació administrativa: “Se expida licencia para la construcción de 48 vivendas subvencionadas, previa 
bonificación del 90% de los derechos municipales, por ser viviendas de Protección Oficial.” 
La tipologia 59_153 A i 59_153C són iguals, els mateixos plànols en el 59_153C s’indica el quadre de superfícies que 
no existia al 59_153A. 
La memòria de les tres llicències és pràcticament la mateixa canviant l’adreça i els detalls del número d’habitatges. 
S’ha agafat cotes amb escalímetre perquè hi havia incoherències entre cotes.
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Codi Biblio: 78_133A2a//1972/166/D04 12755   Any projecte: Novembre 1969  Any const.:  6 març 1972 
Nom del projecte: Poligono de viviendas Subvencionadas “Can Puigjaner”. Proyecto de bloque de 40 viviendas. 
Adreça:  c/ Don Rodrigo 22-24     Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s: Arquitecte 15 
Arquitecte tècnic: Aparellador  Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora: Construcciones y obres de Sabadell SA  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

A2a: Don Rodrigo 22-24, 1 bloc 2 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,21m2  i ~66,92m2, superfície 
construïda de entre  ~69,95m2  i ~78,05m2   40 habitatges. 

 
 
 

Codi Biblio: 78_133A2b//1972/167/D04 12755   Any projecte: Novembre 1969  Any const.:  6 març 1972 
Nom del projecte: Poligono de viviendas Subvencionadas “Can Puigjaner”. Proyecto de bloque de 60 viviendas. 
Adreça:  c/ Don Rodrigo 16-18-20    Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s: Arquitecte 15 
Arquitecte tècnic: Aparellador  Promotor: V.I.S.A.S.A 
Constructora: Construcciones y obres de Sabadell SA         
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

A2b: Don Rodrigo 16-20, 1 bloc 3 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,21m2  i ~66,92m2, superfície 
construïda de entre  ~69,95m2  i ~78,05m2   60 habitatges. 

 
 
 

Codi Biblio: 78_133A3a//1972/2313/D04 12794   Any projecte: Novembre 1969         Any const.:  8 gener 1973 
Nom del projecte: Poligono de viviendas Subvencionadas “Can Puigjaner”. Proyecto de bloque de 60 viviendas. 
Adreça:  c/ Cid Campeador 1-5     Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s: Arquitecte 15 
Arquitecte tècnic: Aparellador     Promotor: VISASA 
Constructora: Construcciones y obres de Sabadell SA     
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

A3a: Cid Campeador 1-5, 1 bloc 3 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,21m2  i ~66,92m2, superfície 
construïda de entre  ~69,95m2  i ~78,05m2   60 habitatges. 
 
 
 
Codi Biblio: 78_133A3b//1972/2314/D04 12795   Any projecte: Novembre 1969         Any const.:  4 desembre 1972 
Nom del projecte: Poligono de viviendas Subvencionadas “Can Puigjaner”. Proyecto de bloque de 40 viviendas. 
Adreça:  c/ Cid Campeador 7-9     Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s: Arquitecte 15 
Arquitecte tècnic: Aparellador       Promotor: VI.SA.SA 
Constructora: Construcciones y obres de Sabadell SA                  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

A3b: Cid Campeador 7-9, 1 bloc 2 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,21m2  i ~66,92m2, superfície 
construïda de entre  ~69,95m2  i ~78,05m2   40 habitatges. 
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Codi Biblio: 78_133A4a//1972/2315/D04 12795   Any projecte: Novembre 1969         Any const.:  4 desembre 1972 
           Plànol situació setembre 1972 
Nom del projecte: Poligono de viviendas Subvencionadas “Can Puigjaner”. Proyecto de bloque de 60 viviendas. 
Adreça:  c/ Don Rodrigo 2,4,6     Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s: Arquitecte 15 
Arquitecte tècnic: Aparellador       Promotor: VI.SA.SA 
Constructora: Construcciones y obres de Sabadell SA    
 (COBSA)   
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

A4a: Don Rodrigo 2,4,6 1 bloc 3 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,21m2  i ~66,92m2, superfície 
construïda de entre  ~69,95m2  i ~78,05m2   60 habitatges. 
 
Codi Biblio: 78_133A4b//1972/2316/D04 12795   Any projecte: Novembre 1969         Any const.:  4 desembre 1972 
Nom del projecte: Poligono de viviendas Subvencionadas “Can Puigjaner”. Proyecto de bloque de 40 viviendas. 
Adreça:  c/ Don Rodrigo 8-10    Barri: Can Puigjaner  
Arquitecte/s: Arquitecte 15 
Arquitecte tècnic: Aparellador      Promotor: VI.SA.SA 
Constructora: Construcciones y obres de Sabadell SA    
 (COBSA)   
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

A4b: Don Rodrigo 8-10 1 bloc 2 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,21m2  i ~66,92m2, superfície 
construïda de entre  ~69,95m2  i ~78,05m2   40 habitatges. 
 
Total habitatges a analitzar:  total 6 blocs, 15 escales, 300 habitatges.  
 
Documentació facilitada: 
 

X Plantes. (A2, A3, A4) 
X Seccions. (A2, A3, A4) 
X  Façanes. (A2, A3, A4) 
X Memòria. (A2, A3, A4) 

X Amidaments. (A2, A3, A4) 
X Pressupost. (A2, A3, A4) 

 Informes 
X Altres. Plec de condicions. (A2b)
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A2a: Don Rodrigo 22-24, 1 bloc 2 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,21m2  i ~66,92m2, superfície construïda de 
entre  ~69,95m2  i ~78,05m2   40 habitatges. 
A3b: Cid Campeador 7-9, 1 bloc 2 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,21m2  i ~66,92m2, superfície construïda 
de entre  ~69,95m2  i ~78,05m2   40 habitatges. 
A4b: Don Rodrigo 8-10 1 bloc 2 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,21m2  i ~66,92m2, superfície construïda de 
entre  ~69,95m2  i ~78,05m2   40 habitatges. 
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 3 blx2esc x5pl.x 4hab/pl= 120 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge. 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Mur de façana i tester de 30cm, 
murs de càrrega interiors i mitgera de 15cm. Mur 
separació habitatges entrada de 10cm. amb 6 
pilastres de 30x30cm. 
Estru. vertical plantes : Mur de façana i tester de 
30cm, murs de càrrega interiors i mitgera de 15cm. 
Fàbrica de gero (mem). 
Tipus forjat tipus: Biguetes de formigó i revoltó 
ceràmic (mem). Biguetes amb intereix ~70cm (pl). 

Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.7m,  sostre de 
25cm amb paviment (sec.).  
Tipus forjat coberta: Plana cel·lular i tela asfàltica 
(mem). A la catalana (amidaments).  
Tipus escala: llosa massissa (pl)  
% buit respecte planta (les 2 escales): 670,70m2 – 
escales 2x6,2 m2 – pati 31,37 m2 = 626,93m2; 93,47%. 
Hi ha junta de dilatació. No indica cap junta tot indicar 
a la memòria que és menor a 40m. L: 33,6m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Cada dos forjats. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 200kg/m2 ús habitatge, 150kg/m2 ús 
coberta,  paviment 80kg/m2 , envà ¼ 60kg/m2  o 
tabicón 100kg/m2 (mem). 

Segons doc. gràfica:  
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima:2m extrem, entre escala i pati. 
Llum màxima:4,6m extrem. 
Balcó volat vol .: vol 1m, jàsseres empotrades a mur 
vol de 1m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala): 16,9 x 15,2 -  obertures 
22x1.2x1.25 –  8x1.8x2.0 – PB: porta 1.8x2.5=256,88 – 
66,3 = 190,58m2,  74,19% ple, tancament 
Façana posterior: 16,9 x 15,2 -  obertures 20x1.2x1.25 
–  8x1.8x2.0 – PB 2x1.8x1.25 = 256,88 – 63,3 = 
193,58m2,  75,36% ple, tancament 
Façana tester: 20 x 16 -  obertures: pati divisió blocs 
4x14 – obertures 10x 1.2x1.25= 320 – 71= 249,0m2,  
77,81% ple, portant. 

 

 
PB           Tipus  
      

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul:11,28kg/cm2 Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV201-1972 
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A2b: Don Rodrigo 16-20, 1 bloc 3 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,21m2  i ~66,92m2, superfície construïda de 
entre  ~69,95m2  i ~78,05m2   60 habitatges. 
A3a: Cid Campeador 1-5, 1 bloc 3 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,21m2  i ~66,92m2, superfície construïda 
de entre  ~69,95m2  i ~78,05m2   60 habitatges. 
A4a: Don Rodrigo 2,4,6 1 bloc 3 escala PB+4. Superfície útil de entre  ~60,21m2  i ~66,92m2, superfície construïda de 
entre  ~69,95m2  i ~78,05m2   60 habitatges. 
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges: 3 blx3esc x5pl.x 4hab/pl= 180 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge. 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Mur de façana i tester de 30cm, 
murs de càrrega interiors i mitgera de 15cm. Mur 
separació habitatges entrada de 10cm. amb 6 
pilastres de 30x30cm. 
Estru. vertical plantes : Mur de façana i tester de 
30cm, murs de càrrega interiors i mitgera de 15cm. 
Fàbrica de gero (mem). 
Tipus forjat tipus: Biguetes de formigó i revoltó 
ceràmic (mem). Biguetes amb intereix ~70cm (pl). 

Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.7m,  sostre de 
25cm amb paviment (sec.).  
Tipus forjat coberta: Plana cel·lular i tela asfàltica 
(mem). A la catalana (amidaments).  
Tipus escala: llosa massissa (pl)  
% buit respecte planta (les 1 escala): 329,83m2 – 
escales 6,2 m2 – pati 8,91 m2 = 314,72m2; 95,42%. 
Hi ha junta de dilatació. No indica cap junta tot indicar 
a la memòria que és menor a 40m. L: 50,4m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Cada dos forjats. 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 200kg/m2 ús habitatge, 150kg/m2 ús 
coberta,  paviment 80kg/m2 , envà ¼ 60kg/m2  o 
tabicón 100kg/m2 (mem). 

Segons doc. gràfica:  
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima:2m extrem, entre escala i pati.  
Llum màxima:4,7m extrem. 
Balcó volat vol .: vol 1m, jàsseres empotrades a mur 
vol de 1m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala): 16,9 x 15,2 -  obertures 
22x1.2x1.25 –  8x1.8x2.0 – PB: porta 1.8x2.5=256,88 – 
66,3 = 190,58m2,  74,19% ple, tancament 
Façana posterior: 16,9 x 15,2 -  obertures 20x1.2x1.25 
–  8x1.8x2.0 – PB 2x1.8x1.25 = 256,88 – 63,3 = 
193,58m2,  75,36% ple, tancament 

Façana tester: 20 x 16 -  obertures: pati divisió blocs 
4x14 – obertures 10x 1.2x1.25= 320 – 71= 249,0m2,  
77,81% ple, portant. 
 

    
PB           Tipus  
      

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul:11,28kg/cm2 Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: Col.locació d’ascensors 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV 201-1972 
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Memòria  A2a 
“Memoria 
Es objeto del presente proyecto la construcción de un edificio de 40 viviendas Renta Limitada Subvencionada, en el 
término municipal de Sabadell. 
Situación.- Este conjunto de cuarenta viviendas, está emplazado, en el denominado Polígono de Can Puigjaner, de 
Sabadell, En la calle de Don Rodrigo esquina a la calle de Aníbal y está promocionado por VISASA. 
Descripción de la obra.- Forman estas viviendas parte de un conjunto de cien, ubicadas en un solo bloque, 
desarrollado en un total de cinco escaleras con veinte viviendas cada una. El proyecto que nos ocupa, consta de dos 
escaleras, ambas exactamente iguales y formadas por la planta baja y cuatro plantas tipo. En cada una de estas 
plantas se desarrollan cuatro viviendas, según el siguiente programa: Recibo, Comedor – estar, … 
En la planta baja, debido a la entrada de vecinos, quedan afectadas dos viviendas, que tendrán un dormitorio menos. 
El acceso a las viviendas se efectuará por la calle de Don Rodrigo. 
Obras a realizar 
Excavación de tierras en zanja para cimientos y albañales. 
Relleno de cimientos con hormigón ciclópeo. 
Recrecido de cimientos hasta primer forjado con tocho gero. 
Forjado a base de viguetas de hormigón y bovedilla cerámica. 
Paredes exteriores de tocho “gero” visto. 
Paredes interiores de tocho Gero. 
Tabiquería interior de panderete. 
Revoco de recrecido con mortero bastardo 
Patios de patinejos interiores revocados con mortero bastardo. 
… 
Zuncho de arriostramiento de hormigón armado cada dos forjados. 
La instalación eléctrica empotrada bajo tubo Berman. 
Fontanería con tubo de hierro galvanizado, empotrado. 
…. 
Las obras serán realizadas ajustándose al presente proyecto y atendiendo las indicaciones del Arquitecto de la 
misma o en su defecto del aparejador, y a los pliegos de condiciones de la edificación que además de las aprobadas 
por N.O. del 13 de marzo de 1903 y N.D. de 4 de septiembre de 1908 han de seguirse en las obras. 
 
Resumen del presupuesto 
 
 
Norma UV – 101 - 1962 
Acciones adoptadas en el calculo 
Acciones gravitatorias 
    Cargas permanentes adoptadas 
Materiales   Baldosa hidráulica  2.100 kg/m3 
    Hormigón ordinario  2.200     “ 

Ladrillo macizo   1.800     “ 
    … 
Fábricas   Mampostería   2.400 kg/m3 
    Ladrillo macizo   1.800     “ 
    Ladrillo hueco   1.200        “ 
    Hormigón   2.400     “ 
Elementos Constructivos 
    Tabique ¼         60 kg/m2 
    Tabicón       100     “ 
    Pavimento hidráulico       80     “ 
    Teja         50     “ 
    Losa aligerada cerámica    180     “ 
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Sobrecargas   Azotea accesible      150 kg/m2 
    Viviendas       200     “ 
    Nieve          40     “ 
Acción del viento 
Edificio de hasta 10mts altura     50  Kg/m2 
De 11mts  a 30 mts altura     75     “ 
Coeficiente eólico      1,2    “ 
 
Acción térmica 
Nula en longitudes inferiores a 40 metros. 
Acción geológica 
Inapreciable 
Acción sísmica 
Grado aplicado VII escala Mecallí 
Coeficiente sísmico  0,03 
Acciones del terreno en cimentación 
Presión admisible a 2 metros 
Roca    20 kg/cm2 
Arenoso gruesos     4   “ 
Arcillosos semiduros     2   “ 
Arcillosos blandos     1   “ 
Arcillosos fluidos     0,5“ 
Asientos máximos    50  m/m” 
 
Memòria  A3b 
Memoria  
Igual que la memòria anterior però indicant els carrers corresponents i algunes diferències com son: 
 
Altres:  
 
L’estructura de la memòria és diferent la forma de redactar tot i que indica el mateix que la resta d’expedients de 
Puigjaner.  La diferència principal és que indica “Zuncho de arriostramiento de hormigón armado cada dos forjados” 
La documentació del 78_133A2a; indica al títol del projecte Subvencionades, als fulls administratius, Renta Limitada 
Subvencionada i conté la cèl·lula provisional de “Calificación provisional de viviendas de Protección Oficial 
Subveniconadas”. Al 78_133A3b, els fulls administratius indica “Protección Oficial Subvencionadas”. 
Teòricament és la mateixa tipologia que el A o molt semblant però en canvi giren l’estructura i apareixen pilastres a la 
planta baixa per suportar el mur divisori d’habitatges i portant de 15cm de 4 alçades. 
La façana és molt igual que la resta de façanes del bloc A1. 
La documentació gràfica del A2a, A3b i A4b; és idèntica, del mateix original. 
La memòria del 78_133A2b, és exactament la mateixa memòria que la del 78_133A2a, fins i tot indica dues escales 
quan són tres escales. 
La documentació gràfica està composta dels originals del A2a, simetritzats i les llegendes tornades a escriure. 
L’expedient 78_133A2b, A3a i A4a són idèntics, amb les mateixes errates a la memòria i els mateixos originals de la 
documentació gràfica. 
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Codi Biblio: 21_45// 1970/3007/D04 12674-D04 12676-D04 12675    Any projecte: desembre 1969   Any const.: no 
hi ha llicència d’obres per tenir una data, però segons dades de l’arxiu l’any hauria de ser el 1970. 
 
Sector A: 
Nom del projecte:  Proyecto de viviendas subvencionadas en sector C’an Deu Sabadell, (subsector A y subsector B). 
Adreça:  c/de les palmeres, c/ portal de la Floresta, c/de la prada Barri: Can Deu 
Arquitecte/s:  Arquitecte 5 i 6, Arquitectes 12, Arqutiecte 20, Arquitecte 38, Arquitecte 7. 
Arquitecte tècnic:   Promotor: V.I.M.U.S.A. 
Constructora:  
Tipologia: 
Núm. Blocs:  6 tipo de blocs   
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  
PB+6 A1a, 3 blocs de 7 plantes de 2 habitatges per replà. 42 habitatges de 75,22m2 construïts. 
PB+6 A1b, 7 blocs de 7 plantes de 2 habitatges per replà. 98 habitatges de 74,92m2 construïts. 
PB+4 A1a, 1 bloc de 5 plantes de 2 habitatges per replà. 10 habitatges de 75,80m2 construïts. 
PB+4 A1b, 2 blocs de 5 plantes de 2 habitatges per replà. 20 habitatges de 75,38m2 construïts. 
PB+3 A1a, 1 bloc de 4 plantes de 2 habitatges per replà. 8 habitatges de 74,50m2 construïts. 
PB+3 A2, 5 blocs de 4 plantes de 2 habitatges per replà. 40 habitatges de 71,86m2 construïts. 
Habitatges A1 superfície útil 58,00m2, A2 superfície útil 58,30m2. 
 
Total 20 blocs amb 218 habitatges. 
Analitzats 19 blocs amb 210 habitatges. 
 
Sub-sector B 
Nom del projecte:  Proyecto de viviendas subvencionadas en sector C’an Deu Sabadell, (subsector A y subsector B). 
Adreça:  c/del Bosc, c/ de la prada, c/ portal de la Floresta  Barri: Can Deu 
Arquitecte/s:  Arquitecte 12, Arquitecte 20 
Arquitecte tècnic:   Promotor: V.I.M.U.S.A. 
Constructora:  
Tipologies: 
Bloc I_8 blocs Pb habitatge 6, pb botiga 2. PB+6; 110 
Bloc II_5 blocs pb habitatge4, pb botiga 1_PB+3;39 
Bloc III_1 bloc pb habitatge_ pb+5 zona central i 2 blocs PB+6 laterals.;20 
Bloc IV_2blocs , pb habitatge_pb+6;14 
Bloc V_2 blocs, 1 pb habitatge i 1 pb botiga_ pb+5 i Pb+4, cada un dels costats;10 
Hi ha 7 tipologies d’habitatges repartits de diferents maneres a diferents plantes, fins un total des de PB+3 fins Pb+6 
com a màxim. Les superfícies útils dels habitatges són de 59,54 fins a 69,89m2 
 
Total 218 habitatges i 8 locals comercials. 
Analitzats 18 blocs amb 215 habitatges. 
 
Sub-sector D 
Nom del projecte:  Proyecto de viviendas subvencionadas en sector C’an Deu Sabadell, (subsector A y subsector B). 
Adreça:  c/ dels Pins, c/ dels salzes, c/ de les Palmeres   Barri: Can Deu 
Arquitecte/s:  Bracons Picola 
Arquitecte tècnic:       Promotor: V.I.M.U.S.A. 
Constructora:  
Tipologies 
Bloc I_5 blocs PB+3;  
Bloc II_8 blocs PB+6 
Bloc III_1 bloc PB+3 ; pb amb local i habitatge 
Bloc IV_12blocs , pb+6;9 locals i la resta hab. (15) 
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Detall dels plànols molt diferent. No hi ha, memòria, plecs, indicació de congrenys ni armat a plànols de planta... 
Congrenys indicats a una sola secció constructiva de la façana pels edificis que són iguals. Arquitecte diferent 
318habitatges analitzats en 26blocs. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes 
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria (sector A i B) 
X Amidaments (sector A, B i D) 

X  Pressupost (A, B i D) 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 
X Altres. Plec de condicions (A i B)
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TIPOLOGIA GRUPO A1a c/de les palmeres, c/ portal de la Floresta, c/de la prada 
PB+6 A1a, 3 blocs de 7 plantes de 2 habitatges per replà. 42 habitatges de 75,22m2 construïts. 
PB+4 A1a, 1 bloc de 5 plantes de 2 habitatges per replà. 10 habitatges de 75,80m2 construïts. 
PB+3 A1a, 1 bloc de 4 plantes de 2 habitatges per replà. 8 habitatges de 74,50m2 construïts. 
Edifici: sup. útil 58,015m2, PB+4: 75,80m2 construïtsPB+3: 74,50m2 construïts PB+6: 75,22m2 construït.

Núm. Plantes: PB+6 / PB+4 / PB+3 
Núm. Habitatges: 3 edifici x 7plantes x 2hab/ pl.=42 
1 edifici x 5plantes x 2hab/ pl.=10  

1 edifici x 4plantes x 2hab/ pl.=8 
Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge. 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: pilar metàl.lic a porxo (sec). Murs 
portants de GERO 7,5cm.(mem i plec cond.) murs de 
15cm (plànols). Façana de maó doble hueco 15cm + 
càmera d’aire. (mem). Gero 7.5cm + càmera (sec). 
Estru. vertical plantes pis: murs portants de GERO 
7,5cm.(mem i plec cond.) murs de 15cm (plànols). 
Façana de maó doble hueco 15cm + càmera d’aire. 
(mem) 
Tipus forjat tipus: unidireccional semibiguetes 
pretesades ceràmiques i reomplir els sinus amb 
formigó de 200kg/m3 i 2cm de capa de 
compressió(plec cond). Reticular (mem). Cantell 25cm 
amb paviment i tot (sec). 

Alçada lliure pisos 2,5m,  PB elevada del terra 50cn 
(sec) 
Tipus forjat coberta: fibrociment sobre corretges de 
fusta (mem). Encavallades metàl.liques i rastrells de 
fusta on es recolza el fibrociment (sec i detalls). 
Tipus escala: llosa massissa. 
% buit respecte planta: 148,22m2 – escala  8m2 – 
ascensor  1,8m2    = 138,42; 93,38%. 
Hi ha junta de dilatació: no queda clar si hi ha junta 
entre els diferents blocs. Hi pot haver fins a 5 blocs 
alineats. 
A plec de condicions indica que està grafiat en plànols 
les juntes per la caixa d’escala.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Indicat a la secció detall. I 

s’evidencia a façana. 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 300kg/m2 (plec 
condicions) 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: murs de 15cm (pl) 
Llum mínima: 3.5m extrem, nucli 2.00m 
Llum màxima: 5.4m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: no és volat. 
%buit mur respecte ple: (pb+6) 
Façana principal:  (1 escala): juga completament amb 
la façana a dos plans diferents. 13,3x20,3 -  obertures 
26x0.75x1.25 -  14x1.5x2.5 –  5x2.0x1.25 – 2x0.55x1.5 
– 2x0.55x0.9 – porta 1.8x2.25 = 269,99 –96,06 
=173,93 m2,  64,41% ple. Tancament. 

Façana posterior: 13,3x20,3 -  obertures 28x1.3x1.3 = 
269,99 –47,32 = 222,67m2,  82,47% ple . Tancament 
Tester, completament sec: 100% ple. Portant. 

  
PB   Tipus       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 
 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu:      Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA GRUPO A1b (planta idem tipologia A1a però mogut un bloc respecta l’alta i entrada habitatges a 
diferents alçades) c/de les palmeres, c/ portal de la Floresta, c/de la prada 
PB+6 A1b, 7 blocs de 7 plantes de 2 habitatges per replà. 98 habitatges de 74,92m2 construïts. 
PB+4 A1b, 2 blocs de 5 plantes de 2 habitatges per replà. 20 habitatges de 75,38m2 construïts. 
Edifici: sup. útil 58,015m2, PB+6: 74,92m2 construïts; 
PB+4 75,38m2 construïts 
Núm. Plantes: PB+6 / PB+4  
Núm. Habitatges: 7 edifici x 7plantes x 2hab/ pl.=98 

2 edifici x 5plantes x 2hab/ pl.=20  
Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge. 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: pilar metàl.lic porxada (sec). Murs 
portants de GERO 7,5cm.(mem i plec cond.) murs de 
15cm (plànols). Façana de maó doble hueco 15cm + 
càmera d’aire. (mem). Gero 7.5cm + càmera (sec). 
Estru. vertical plantes pis: murs portants de GERO 
7,5cm.(mem i plec cond.) murs de 15cm (plànols). 
Façana de maó doble hueco 15cm + càmera d’aire. 
(mem) 
Tipus forjat tipus: unidireccional semibiguetes 
pretesades ceràmiques i reomplir els sinus amb 
formigó de 200kg/m3 i 2cm de capa de 
compressió(plec cond). Reticular (mem). Cantell 25cm 
amb paviment i tot (sec). 
Alçada lliure pisos 2,5m,  PB elevada del terra 50cn 
(sec) 

Tipus forjat coberta: fibrociment sobre corretges de 
fusta (mem). Encavallades metàl.liques i rastrells de 
fusta on es recolza el fibrociment (sec i detalls). 
Tipus escala: llosa massissa. 
% buit respecte planta: 147,75m2 – escala  4,2m2  – 
ascensor  1,98m2   – instal.lacions  0,96m2 = 140,61; 
95,16%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no queda clar si hi ha junta 
entre els diferents blocs. Hi pot haver fins a 5 blocs 
alineats. 
A plec de condicions indica que està grafiat en plànols 
les juntes per la caixa d’escala.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 300kg/m2 (plec 
condicions) 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: murs de 15cm (pl) 
Llum mínima: 3.5m extrem, nucli 2.00m 
Llum màxima: 5.4m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: no és volat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:  PB+6, hi ha un alçat idèntic a A1a i 
un només balcons: 2x5,7x20,55+ 1,95x21,1 -  
obertures 14x0.75x1.5 -  12x0.5x1.5 –  14x2x2.5 – 
5x1.65x 1.25– 0.55x1.65 – 0.55x1.1– porta 1.4x2.6 = 
275,41 –110,21 =165,20 m2,  59,98% ple. tancament  

Façana posterior: 2x5,7x20,55+ 1,95x21,1 -  obertures 
28x1.3x1.3 = 275,41 –47,32 = 228,09m2,  82,82% ple. 
tancament  

   
PB   Tipus 

      
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: Marc normatiu:Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA GRUPO A2 
Edifici: 5 blocs, sup. útil 58,30m2, i 71,86m2 construïts.40 hab.  
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 5 edifici x 4plantes x 2hab/ pl.=40 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: habitatge

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB+2: murs portants de GERO 10cm. 
Façanes de maó vist GERO 7.5.(mem). Façanes de 
25cm i la resta 15cm (pl) 
Estru. vertical 2 últims pisos: murs portants de 
Totxana (mem).  
Tipus forjat tipus: ceràmic  o similar  per càrrega total 
450kg/m2. Cantell 25cm (sec). 
Alçada pisos 2.5, B elevada del terra (sec i mem) 

Tipus forjat coberta: a dues aigües (sec), fibrociment 
sobre corretges de fusta(mem). 
Tipus escala: llosa massissa (mem). 
% buit respecte planta: (només una meitat, és 
simètrica) 
138,43m2 – escala  8,45m2  = 129,98m2; 93,89%. 
 
Hi ha junta de dilatació: màxim cada dos blocs, 
longituds màximes12.75x2 

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Plànols de detall. 

 Sota forjat. 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façana de 25cm. 15cm paret de 
GERO de càrrega i una crugia al mig de 15cm.(sec). 
Mur portant de 10cms (mem) 
Perpendiculars a façana: murs de 15cm (sec) 
Llum mínima: 2.75m amb balcó volat, nucli 1.80m 
Llum màxima: 4.4m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: 1.05cm en front a 2.75m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:  (1 escala): 12,9x12,4 -  obertures 
8x1.2x2.5 – 6x0.5x1.5 – porta 1.5x2.3 – 2x0.5x1.5 – 
2x0.5x1 finestres escala 2x1.5x1.25 = 159,96 –38,2 
=121,76m2,  76,12% ple tancament. 
Façana posterior: 12,9x12,4 -  obertures 16x0.7x1.1 -  
8x2.1x2.3 = 159,96 –50,96 = 109m2,  68,14% ple 
portant 

Tester, completament sec 100% ple (només 
tancament) 
 

   
PB   Tipus 

       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA GRUPO B I 
Edifici: 8 blocs de PB+6. Dos blocs amb botiga a la PB, la resta habitatges. Combinació de tipologies d’habitatges. 
Núm. Plantes: PB+6 
Núm. Habitatges: 8 edifici x 7plantes x 2hab/ 
pl.=108hab i 4 locals 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà, replans amb 
desnivell. 
Ús planta baixa: habitatge i 2 blocs amb locals.

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: murs portants de GERO 10cm. 
Façanes de maó vist GERO 7.5.(mem). Zona entrada 
murs de 30cm i la resta de 15cm 
Estru. vertical: murs portants de 15cm.  
Tipus forjat tipus: mixto con capa de compresión total 
500kg/m2. (mem). Cantell 25cm (sec). 
Alçada pisos 2.5, PB 2.7m(sec) 
Tipus forjat coberta: coberta de fibrociment sobre 
corretges sobre envanets conillers (mem i sec). 

Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: (només una meitat, és 
simètrica) 
161,01m2 – ventilació 2x0.52 m2  - escala 5.80m2  = 
154,17; 95,75%. 
 
Hi ha junta de dilatació: indicada en plànols. 

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Secció. A plantes indicat 

reforços de congrenys i altres. 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2.90m, nucli 1.30m 
Llum màxima: 5.35m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: no està volat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:  (1 escala): 12,5x21,4 -  obertures 
2x2.2x1.5 -  12x2.5x1.0 –  24x0.75x1.1 – 2x0.75x1.3– 
porta 1.8x4.2= 267,5 –65,91 =201,59 m2,  75,36% ple 
tancament 
Façana posterior, (1 escala): 12,5x20,3 -  obertures 
28x0.75x 2.1 -  portes darrera 2x0.75x3.2 = 253,75 –
48,9 = 204,85m2,  80,73% ple tancament 

   
PB              Tipus 

       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
 
 
 
 
 
 
 



Fitxa d’anàlisi   21_45 
 

 
 

516 

TIPOLOGIA GRUPO B II 
Bloc II_5 blocs pb habitatge4, pb botiga 1_PB+3 
Edifici: 5 blocs de PB+3.Un bloc amb botiga a la PB, la resta habitatges. Combinació de tipologies d’habitatges. 
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 5 edifici x 4plantes x 2hab/ 
pl.=39hab i 1 local 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà, replans amb 
desnivell. 
Ús planta baixa: habitatge i 1 bloc amb locals.

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: murs portants de GERO 10cm. 
Façanes de maó vist GERO 7.5.(mem) 
Estru. vertical: murs portants de GERO 10cm. Façanes 
de maó vist GERO 7.5.(mem) 
Tipus forjat tipus: mixto con capa de compresión total 
500kg/m2. (mem). Cantell 25cm (sec). 
Alçada pisos 2.5, PB 2.7m(sec). 
SPB, doble bigueta amb 2ø12, d’estintolament de 
façana. Perfil H16 llinda porta principal. 
SPCob, doble bigueta amb 2ø12, d’estintolament de 
planta sota cob. I perfil H per suport de balcó. 

Tipus forjat coberta: coberta de fibrociment sobre 
corretges sobre envanets conillers (mem i sec). 
Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: (només una meitat, és 
simètrica) 
165m2 – ventilació 1,69 m2  - escala 7.99m2  = 155,32; 
94,13%. 
 
Hi ha junta de dilatació: indicada en plànols. 

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Secció. A plantes indicat 

reforços de congrenys i altres. 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3.00m, nucli 1.30m 
Llum màxima: 5.35m.extrem.6.05mcob.  
Balcó volat vol màx.: 1,05 suportat per H-16 lateral. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:  (1 escala): 16,55x11,7 -  obertures 
26x0.75x2.05 -  forats 2x2x5.1– porta 3x2.8= 193,63 –
68,77 =124,85 m2,  64,48% ple (tancament) 
Façana posterior, (1 escala): 16,55x 13 -  obertures 
4x0.75x2.05 – 6x1.5x2 – 2x0.75x1.5 – 6x0.75x1.25 – 
8x0.75x2.2 – 2x2x1.85 – forat 2x2x5 – escala 
2x1.25x2.25 -  portes darrera 1.25x4.2 = 215,15 - 83,5 
= 131,65m2,  61,18% ple (tancament) 
Hi ha forats perquè hi ha ponts, pisos amb una 
habitació volada a “mitgera”. Una façana és d’un bloc 
i l’altre de l’altre bloc. 
 

 
Tipus 

 
PB 

       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació:  
Marc normatiu:      Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA GRUPO B III 
Bloc III_1 bloc pb habitatge_ pb+5 zona central i PB+6 laterals. 
 
Edifici: 1 bloc de PB+5 zona central i PB+6 als laterals de la U en planta. A la PB habitatges. Combinació de tipologies 
d’habitatges. Estructura idem a bloc B I, el bloc I simetria al nucli d’escala i el BIII girat per formar U. 
Núm. Plantes: PB+5, PB+6 
Núm. Habitatges: 1 edifici: 1bloc x 6plantes x 1hab/ pl. 
+ 2 blocs x 7pl x 1hab/pl.=20hab 

Hab. Per planta: 3 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatge

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: murs portants de GERO 10cm. 
Façanes de maó vist GERO 7.5.(mem). Plànols indicats 
murs de 15cm. I zona nucli de comunicació 30cm. 
indicant obra vista a les dues cares. 
Estru. vertical: idèntic la mateixa planta. 
Tipus forjat tipus: mixto con capa de compresión total 
500kg/m2. (mem). Cantell 25cm (sec). 
Pl. indica perfils metàl.lics als passos i els congrenys 
indicant armats. 

Alçada pisos 2.5, PB 2.7m(sec) 
Tipus forjat coberta: coberta de fibrociment sobre 
corretges sobre envanets conillers (mem i sec). 
Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: 294,80m2 – ventilació 3x0.1 m2  
- escala i ascensor 8.60m2  = 285,9; 96,98%. 
 
Hi ha junta de dilatació: indicada en plànols. 

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Secció. A plantes indicat 

reforços de congrenys i altres. 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1.40m extrem, nucli 0,90m extrem. 
Llum màxima: 5.45m.extrem. vano únic.  
Balcó volat vol màx.: no està volat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:  no hi ha façanes explicites, es 
suposa equivalents al bloc I i II 
Façana posterior. no hi ha façanes explicites, es 
suposa equivalents al bloc I i II 
 

 
Tipus 

 
PB 

 
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962
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TIPOLOGIA GRUPO B IV 
Bloc IV_2blocs , pb habitatge_pb+6 
 
Edifici: 2 bloc de PB+6. A la PB habitatges. Combinació de tipologies d’habitatges. Estructura idem a bloc B I, el bloc I 
simetria al nucli d’escala i el BIV girat per formar L. 
Núm. Plantes: PB+6 
Núm. Habitatges: 1 edifici: 2blocs x 7plantes x 1hab/ 
pl. =14hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatge

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: murs portants de GERO 10cm. 
Façanes de maó vist GERO 7.5.(mem). Plànols indicats 
murs de 15cm. I zona nucli de comunicació 30cm, 
indicant obra vista a les dues cares. 
Estru. vertical: idèntic la mateixa planta. 
Tipus forjat tipus: mixto con capa de compresión total 
500kg/m2. (mem). Cantell 25cm (sec). 
Pl. indica perfils metàl.lics als passos i els congrenys 
indicant armats. 

Alçada pisos 2.5, PB 2.7m(sec) 
Tipus forjat coberta: coberta de fibrociment sobre 
corretges sobre envanets conillers (mem i sec). 
Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: 189,19m2 – ventilació 2x0.1 m2  
+ 2x0.055 m2  - escala i ascensor 8.63m2  = 180,25; 
95,27%. 
 
Hi ha junta de dilatació: indicada en plànols. 

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Secció. A plantes indicat 

reforços de congrenys i altres. 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1.40m extrem, nucli 0,90m extrem. 
Llum màxima: 5.45m.extrem. vano únic.  
Balcó volat vol màx.: no està volat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:  no hi ha façanes explicites, es 
suposa equivalents al bloc I 
Façana posterior. no hi ha façanes explicites, es 
suposa equivalents al bloc I 
 

   
PB   Tipus 

       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA GRUPO B V 
Bloc V_2 blocs, 1 pb habitatge i 1 pb botiga_ pb+5 i Pb+4, cada un dels costats. 
Edifici: 1 bloc de PB+5 un costat i PB+4 a l’altre costat de la L en planta. A la PB habitatges un bloc i botigues l’altre 
bloc. Combinació de tipologies d’habitatges. Estructura idem a bloc B I i bloc B II un a cada costat de la L, unit pel 
nucli d’escales. 
Núm. Plantes: PB+5, PB+4 
Núm. Habitatges: 2 edificis: 1bloc x 6plantes x 1hab/ 
pl. + 1 blocs x 5pl x 1hab/pl.=21hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatge un bloc i botigues l’altre 
bloc.

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: murs portants de GERO 10cm. 
Façanes de maó vist GERO 7.5.(mem). Plànols indicats 
murs de 15cm. I zona nucli de comunicació 30cm, 
indicant obra vista a les dues cares. 
Estru. vertical: idèntic la mateixa planta. 
Tipus forjat tipus: mixto con capa de compresión total 
500kg/m2. (mem). Cantell 25cm (sec). 
Pl. indica perfils metàl.lics als passos i els congrenys 
indicant armats, i detall estrebat jàssera. 

Alçada pisos 2.5, PB 2.7m(sec) 
Tipus forjat coberta: coberta de fibrociment sobre 
corretges sobre envanets conillers (mem i sec). 
Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: 184,7m2 –escala i ascensor 
8.63m2  = 176,07; 95,32%. 
 
Hi ha junta de dilatació: indicada en plànols. 

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Secció. A plantes indicat 

reforços de congrenys i altres. 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 500kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1.40m extrem, nucli 0,90m extrem. 
Llum màxima: 5.45m.extrem. vano únic.  
Balcó volat vol màx.: no està volat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:  no hi ha façanes explicites, es 
suposa equivalents al bloc I 
Façana posterior. no hi ha façanes explicites, es 
suposa equivalents al bloc I 
 

..  
PB        Tipus 

       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA GRUPO D I 
Bloc I_5 blocs, pb+3, habitatge en PB, superfície útil 59.86m2.Superfície construïda pb 161.98 – 166.42 segons bloc 
intermig o extrem o aïllat, planta pis 156.41 – 160.85m2  
Hi ha la variant de juxtaposar els dos blocs en angle a més de filera.
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 5 edificis: 4 plantes x 2hab=40hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatge 

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: murs portants 15cm segons pl., 
façanes de 30cm o 15+10+5 
Estru. vertical: idèntic. 
Tipus forjat tipus: embigat. Direcció biguetes. Cantell 
forjat PB 20cm (sec). 25cm totals amb paviment. 
Alçada pisos 2.5, i badalot 2.0(sec) 
Tipus forjat coberta: coberta a dues aigües, coberta 
lleugera sobre biguetes autoportants (sec). 

Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: 162,43 –escala 6,87 i buit 
escala 4,75m2   - ventilació 2x0.09 – 2x0.12= 150,39; 
92,58%. 
 
Hi ha junta de dilatació: màxim dos blocs junts. 

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Indicat a la secció 

constructiva de la façana. Congreny dibuixat de 30x30 
amb 4 diàmetres, sense saber armat. 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2.9 extrem. 
Llum màxima: 3.75m.central.  
Balcó volat vol màx.: no està volat. 
%buit mur respecte ple:  
Les façanes es consideren planes, no es conten els 
sortints. 
Façana principal:  16,3x 12,5 – 8x0.9x1.75 – 8x1x1.1 – 
gelosia del balcó 8x2x2.5 – escala 2x2.1x2.5 – 
2x0.9x3.6 = 203,75 – 78,38 = 125,37m2 , 61,53%  
tancament 
Façana posterior. 16,3x 12,5 – 8x0.9x1.75 – 
8x1.9x2.25 – 8x0.9x2.5 = 203,75 – 64,8 = 138,95m2 , 
68,19%  tancament.  

 
Tipus 

      
PB       Variant unió blocs 

       
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA GRUPO D II 
Bloc II_8 blocs, pb+6, habitatge en PB, superfície útil 59.86m2.Superfície construïda pb 161.98 – 166.42 segons bloc 
intermig o extrem o aïllat, planta pis 156.41 – 160.85m2   
Tipologia equivalent a la DI, varia l’altura de l’edifici (numero de plantes) i la forma d’accedir a l’edifici, col.loca 
ascensor al buit de l’escala del tipus DI. Superficies útils i construïdes iguals.
Núm. Plantes: PB+6 
Núm. Habitatges: 8 edificis: 7 plantes x 2hab=112hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatge 

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: murs portants 15cm segons pl., 
façanes de 30cm o 15+10+5 
Estru. vertical: idem. 
Tipus forjat tipus: envigat. Direcció biguetes i cantell 
de 25cm (sec). Total de 20cm amb paviment. (sec) 
Alçada pisos 2.5, i badalot 2.0(sec) 
Tipus forjat coberta: coberta a dues aigües, lleugera 
recolzada a biguetes autoportants (sec) 

Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: 162,43 –escala 6,82 i ascensor 
5,56m2   - ventilació 2x0.09 – 2x0.12= 149,63; 92,11%. 
 
Hi ha junta de dilatació: màxim dos blocs junts. 
 

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Indicat a la secció 

constructiva de la façana. Congreny dibuixat de 30x30 
amb 4 diàmetres, sense saber armat 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2.9 extrem. 
Llum màxima: 3.75m.central.  
Balcó volat vol màx.: no està volat. Sobre surt una 
punta 50cm. 
%buit mur respecte ple:  
Les façanes es consideren planes, no es conten els 
sortints. 
Façana principal:  16,3x 21,2 – 14x0.9x1.75 – 14x1x1.1 
– gelosia del balcó 14x2x2.5 – escala 5x2.1x2.5 – 
2x0.9x3.6 = 345,56 – 140,18 = 205,38m2 , 59,43%  
(tancament) 
Façana posterior. 16,3x 21,2 – 14x0.9x1.75 – 
14x1.75x2.25 – 8x0.9x2.5 = 345,56 – 95,17 = 250,38m2 
, 72,45%    

 
Tipus 

 
PB 
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA GRUPO D III 
Bloc III_1 blocs, pb+3, 1 habitatge i 1 local en PB, superfície útil 59.27m2.Superfície construïda pb 164.22 i 160.53m2   
a la planta pis. Edifici únic i aïllat.
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges: 1 edifici: 4 plantes x 2hab=7hab i un 
local 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatge i local

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: murs portants 15cm segons pl., 
façanes de 30cm o 15+10+5 
Estru. vertical: idèntic. 
Tipus forjat tipus: embigat. Direcció biguetes. No 
indica cantell però es mesura 20cm a E:1/100 de la 
secció. A la secció de façana 25cm tot amb paviment. 
Alçada pisos 2.5, i badalot 2.0(sec) 

Tipus forjat coberta: coberta a dues aigües, lleugera 
recolzada sobre biguetes autoportants paral.leles a 
façana(sec) 
Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: 160,19–escala 4,5 i buit escala 
1.5m2   - ventilació 2x0.09 – 2x0.64= 152,73; 95,34%. 
 
Hi ha junta de dilatació: màxim dos blocs junts. 
 

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Indicat a la secció 

constructiva de la façana. Congreny dibuixat de 30x30 
amb 4 diàmetres, sense saber armat 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 
 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: biguetes en dues direccions. 
Perpendiculars a façana: biguetes en dues direccions. 
Llum mínima: 1.65 central, nucli 2.1m, central. 
Llum màxima: 4.5m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: no està volat. Sobre surt una 
punta 50cm. 
%buit mur respecte ple:  
Les façanes es consideren planes, no es conten els 
sortints. 
Façana principal:  15,5x 12,5 – 8x2x2.25 – 8x0.9x1.75 
– gelosia del balcó 6x1.1x2.5 – 2x0.9x1.5 – escala 
2x2.1x2.5 – 2x0.9x3.6 = 193,75 – 84,78 = 108,97m2 , 
56,24%  tancament 
Façana posterior. 15,5x 12,5 – 16x0.9x1.75 = 193,75 – 
25,2 = 168,55m2 , 86,99%   portant 
 
 
 

 
Tipus 

 
PB 
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA GRUPO D IV 
Bloc IV equivalent a bloc D III, però amb l’accés girat i un ascensor. 
Bloc IV_12 blocs, pb+6, 15 habitatges i 9 locals en PB, superfície útil 59.56m2.Superfície construïda pb entre 159,7 i 
164,22m2 segons extrem o central i 156,01m2  i 160,53m2 a la planta  pis. 
Núm. Plantes: PB+6 
Núm. Habitatges: 12 edifici: 7 plantes x 2hab=159hab i 
9 locals. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatge i local

Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: murs portants 15cm segons pl., 
façanes de 30cm o 15+10+5 
Estru. vertical: idèntic. 
Tipus forjat tipus: embigat. Direcció biguetes, cantell 
25cm (sec) 25cm cantell total amb paviment i tot a la 
secció constructiva de la façana. 
Alçada pisos 2.5, i badalot 2.0(sec) 

Tipus forjat coberta: coberta a dues aigües, lleugera 
sobre biguetes auto-resistents paral.leles a façana. 
Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: 157,71–escala 4,5 i ascensor 
5,2m2   - ventilació 2x0.09 – 1.5= 146,33; 92,78%. 
 
Hi ha junta de dilatació: màxim dos blocs junts. 
 

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. Indicat a la secció 

constructiva de la façana. Congreny dibuixat de 30x30 
amb 4 diàmetres, sense saber armat 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: biguetes en dues direccions. 
Perpendiculars a façana: biguetes en dues direccions. 
Llum mínima: 1.65 central, nucli 2.1m, central. 
Llum màxima: 4.5m.extrem.  
Balcó volat vol màx.: no està volat. Sobre surt una 
punta 50cm. 
%buit mur respecte ple:  
Les façanes es consideren planes, no es conten els 
sortints. 
Façana principal:  15,5x 21 – 14x2x2.25 – 14x0.9x1.75 
– gelosia del balcó 12x1.1x2.5 – 2x0.9x1.5 – escala 
5x2.1x2.5 – 2x0.9x3.6 = 325,5 – 153,48 = 172,02m2 , 
52,84%  tancament 
Façana posterior. 15,5x 21 – 28x0.9x1.75 = 325,5 – 
44,1 = 281,4m2 , 86,45%   portant 
 
 
 

 
Tipus 

 
PB 
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria:  
“Memòria subsector A 
  
GENERALIDADES. – Dentro del Plan de Promoción de vivienda de tipo económico, V.I.M.U.S.A como entidad 
promotora, proyecta la construcción de un grupo de viviendas subvencionadas en el sector de “C’AN DEU”  de esta 
ciudad. La presente memoria se refiere al proyecto de 218 viviendas, 3 locales y 6 tiendas, todo ello agrupado dentro 
del subsector denominado A. 
 
ORDENACIÓN DEL CONJUNTO.- Del estudio de funciones a escala de barrio se dedujo la necesidad de graduar de 
manera escalonada los factores de privacidad, que debían ir desde máxima comunidad en las vías de carácter 
urbano, hasta la privacidad de las viviendas. 
Dentro de esta escala de espacios….. 
….. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS UNIDADES DE EDIFICACIÓN 
Todas las viviendas se han agrupado en torno a núcleos de comunicación vertical…. 
… 
Existen dos tipos fundamentales de viviendas: A1 y A2 
El tipo A1 que se caracteriza por tener la zona de estar junto a la cocina y ambas dando al espacio general se ha 
desarrollado en cuatro, cinco o siete niveles que a veces están medio desnivelados en el eje que forma la escalera 
dando lugar a la variante b. 
El tipo A2 tiene siempre cuatro niveles y carece de desnivel. En el solo la cocina da al espacio general buscando el 
estar la mejor combinación. 
 
CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS 
Las viviendas tipo A1 constan de cocina, comedor, estar, tres dormitorios una doble y dos … 
 
SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA.- Aunque en el presupuesto, se detallan perfectamente las características de los 
materiales empleados así como las soluciones constructivas adoptadas, aquí daremos una referencia general. 
CIMIENTOS.- Será de hormigón armado, en formación de zapatas y elementos de arriostramiento. Para el cálculo de 
los mismos se ha adoptado una fatiga del terreno de 2kg/cm2. 
ESTRUCTURA.- De hormigón armado completamente modulada. Los forjados serán de tipo reticular formando un 
cuerpo único con pilares. Se establecerán juntas de dilatación en el encuentro de las cajas de escalera con un cuerpo 
de edificación, según se indica en los planos. 
ALBAÑILERIA.- Se seguirán los sistemas tradicionales de construcción. Muros de cerramiento de ladrillo doble hueco 
de 15cm. De espesor, cámara de aire y tabique; elementos verticales de distribución a base de ladrillo ¼; pavimentos 
de terrazo; revestimiento de paredes de cocina, aseos y lavaderos de azulejo blanco; enyesado con yeso blanco 
Ripoll en interiores y revoques en exteriores acabados con un recubrimiento de tipo plástico en colores a designar. 
La carpintería en interiores de madera de Flanes de 1ª calidad y hojas de puertas prefabricadas; … 
… 
La cubierta a dos vertientes, formada por placas de fibrocemento Granonda, canalones de recogida de aguas 
pluviales de zinc y bajantes de plástico. 
Los elementos sanitarios.. 
… 
ACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULO.- Se han adoptado las señaladas en la norma MV 101-1962 en la Edificación 
según decreto 195/1963, de fecha 17 de Enero de 1963. 
 
PRESUPUESTO.- El presupuesto… 
 

1. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CONSTRUCTOR. 
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.1.1 En todos los casos se considerará una resistencia mínima del terreno de 2kg/cm2. 
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1.1.2 El contratista viene obligado a efectuar las entivaciones y acodalamientos que sean necesarios para asegurar el 
terreno y evitar accidentes. 
Son de absoluta responsabilidad imprudencia  en éste aspecto. 
… 

1.3. HORMIGONES – ESTRUCTURA – CIMENTACIÓN 
1.3.1 Hormigón ciclópedo en relleno de cimientos paredes, con una dosificación de 150 y 200kg/m3 de c.p. 
según sea en viviendas centro cívico, se podrá añadir un porcentaje máximo del 30% de piedra en baño flotante. 
Esta no podrá ser cortante ni exfoliácea. 
1.3.2. Hormigón armado para cimentación de arriostramiento con hormigón de c.p. de 250kg/m3, con una 
cuantía de hierro de 40Jg/m3. 
1.3.3 Hormigón armado para zapatas de cimentación formadas con gravilla de ría, en los primero 50cm pudiendo 
ser ciclópeo en el resto. Se armará con parrillas de hierro, Debe permitirse el inicio del fraguado de los primeros 
20cm para impedir el total descenso de la parrilla. La cuantía de hierro será de 40kg/m3. 
a) para formación de la verdugada se enrasarán los cimientos con dos hiladas de tocho macizo tomado con 
moreteo de c.p. hidrofugado. 
b) el contratista dejará en los muros de cimentación los pasos necesarios para los albañales. 
c) las armaduras deben ajustarse en medidas y posiciones a los dibujos detallados en los planos y se colocarán 
límipos de toda suciedad y óxido. La separación entre la tabla del encofrado y la armadura será como mínimo de 
2,5cm, a fin de que quede totalmente protegida por el hormigón. La unión de las barras mediante estribos, 
podrá hacerse con ligaduras de alambre o con puntos de soldadura eléctrica. Los encofrados de madera se 
humedecerán para evitar la absorción del agua contenida en el hormigón. Cuando el hormigón deba quedar 
visto, deberá cuidares la colocación de las tablas de encofrado, vibrándose para conseguir caras perfectamente 
lisas y compactas. 
El desencofrado se realizará con arreglo a los siguientes disposiciones; siempre que las condiciones atmósfericas 
sean normales (temperatura diurna mínima 5º) 
Costeros de vigas y encofrado de pilares 3 días 
Encofrado de losas y forjados de poca luz 8 días 
Apeos de vigas y losas de mucha luz 21 días 
En éstos casos se dispondrán apoyos de resera que se conservarán hasta 14 días después del desencofrado. 
1.3.4 Pavimento de hormigón de … 
1.3.5. La estructura metálica en pilares y jácenas de perfiles normalizados, según planos adjuntos. 
1.3.6. Hormigón armado para la formación de pilares y jácenas con una dosificación de 350kg/m3 de c.p. y una 
cuantía de 130 y 140 kg/m3 de Fe respectivamente. 
1.3.7 Hormigón armado de 350kg/m3 de c.p. en formación rampas escaleras. La cuantía mínima de Fe será de 
110kg/m3. 
 
1.4 ALBAÑILERIA 
1.4.1 Fábrica de ladrillo de gero 7,5cm, recibido con mortero de cal y c.p. relación 1:1:6. 
a) Los muros deberán estar perfectamente aplomado en dotos los perímetros de los edificios, dándose por 
defectuosa aquella pared que a juicio del Arquitecto – Director, se considere no apta, en cuyo caso se mandará 
derribar. 
b) Los ladrillos se colocarán ligeramente humedecidos, para evitar la absorción excesiva del agua del mortero. 
1.4.2 Forjado de semiviguetas pretensadas bovedillas cerámicas y relleno de senos de hormigón de 200kg/m3 y 
2cm de chapa de compresión, en viviendas, dicho forjado será capaz de resistir una sobrecarga de 300kg/m2. 
a) Forjados cerámicos en centro cívico, capaces para resistir unas sobrecargas de 500kg/m2 y 380kg/m2 en cine, 
y demás dependencias. 
c) El tipo de forjado acogido deberá ser aprobado por la Dirección General de Arquitectura y cumplir las Normas 
establecidas en el Decreto de 20 de Enero de 1966. Antes de su colocación en obra y a petición del Arquitecto – 
Director, se podrán realizar ensayos a fín de que sea definitivamente aceptado. 
d) En las luces mayores de 4m es preciso realizar un acodalamiento central antes de verter la chapa de 
compresión la cual será de 3m de espesor y de hormigón de c.p.  de 200kg/m3. En estos casos se seguirán las 
indicaciones del Arquitecto – Director y en su defecto de la casa suministradora. 
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1.4.3. Cubierta de chapa de fibrocemento, apoyada sobre placas de hormigón ligero “YTONG” y correas de 
madera,  según sea en centro cívico y viviendas respectivamente. 
a) se cuidará especialmente el solape de las placas de fibrocemento… 
 
 

Memòria:  
Memòria subsector B 
  
GENERALIDADES. – Dentro del Plan de Promoción de viviendas, V.I.M.U.S.A  ha proyectado  como entidad 
promotora la construcción de un grupo de viviendas subvencionadas en el Sector de “CAN DEU”   de esta ciudad. La 
presente memoria se refiere al sub-sector B de dicho grupo de viviendas que incluye 218 viviendas y 8 locales 
comerciales. 
El sub-sector, de acuerdo con la concepción general del barrio de centrarse en un núcleo de animación comercial y 
de vida urbana con máxima densidad, se ha ordenado en espacios interiores, concebidos como plazas tranquilas de 
juego y paseo, abiertas únicamente hacia el centro animación de todo el barrio. 
Las viviendas, son de dos tipos que corresponden a las dos orientaciones principales una en la que coinciden sol y 
vistas a la plaza interior, otra en la que el sol y la plaza no coinciden y están en fachadas opuestas. 
Se ha procurado un paso discreto pero fácil del exterior al interior del barrio así como un acceso rápido a las vías 
peatonales y de tráfico rodado que enlaza el sub-sector B con el general centro comercial y de animación. 
Los bloques forman cinta continua, pasando de Planta baja + 6 plantas a planta baja + 3 plantas. 
La estructura es de fábrica de ladrillo en su totalidad con cubierta de fibrocemento. 
El programa de las viviendas es de: 
  Comedor – Estar 
  Baño 
Nº viviendas 160: 
  Cocina – lavadero 
  3 habitaciones: dos dobles yuna sencilla. 
Nº Viviendas 58   el mismo programa 
    Con cuatro habitaciones: dos dobles y dos sencillas. 
 
 
1. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS- SUBSECTOR B 
1.1- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.1.1- Desmonte de tierras en replanteo de solar. 
1.1.2- Apertura de zanjas para cimientos de paredes de carga y arriostramiento, en terreno arcilloso, con los 

anchos indicados en la planta cimentos. En roca blanda y roca dura. Su profundidad será hasta el firme con 
un mínimo de 1,80mts. 

1.1.3- Apertura de pozos para la construcción de cuatro contadores con las medidas correspondientes indicadas en 
la planta cimientos su profundidad será de 2,5mts. 

1.1.4- Apertura de zanjas para albañales con un desnivel mínimo del 2,5%. 
1.1.4b-  Idem. de pozos para la toma de tierra pozos de ascensor y antenas de T.V.  
1.1.5-    El contratista viene obligado a efectuar las entibaciones y acodalamientos que sean necesarios para asegurar 
el terreno y evitar accidentes. 
Son de su absoluta responsabilidad toda imprudencia… 
… 
1.2- CIMENTACIONES 
1.2.1- Hormigón ciclópeo de 200kg/m3 de C.P. y 30% de piedra en baño flotante en relleno zanjas para cimientos. 
1.2.2- Hormigón de 200kg/m3 de C.P., encofrado por una cada en cuarto contadores. 
1.2.4- El contratista dejará en los muros de cimentación los pasos necesarios para los albañales. 
1.2.4- No se rellentaran los cimientos sin el previo reconocimiento del director de la obra, y sin haber limpiado, 
apisonado y nivelado las zanjas y pozos correspondientes. 
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1.3- PREDES DE CARGA 
1.3.1.- Banquetas en paredes de carga y cerramiento de 30cms y 15cms construidas con gero de 10cms. 
1.3.1b- Fábrica de ladrillo Gero de 7,5cms en paredes de carga y cerramiento visto a una cara en fachada y caja 
escaleras. 
1.3.2-  Fábrica de ladrillo Gero de 7,5cms en paredes de carga y cerramiento cisto a dos caras en barandas terrazas y 
escalera bloques cuatro plantas. 
1.3.3-  Fábrica de ladrillo Gero de 7,5cms en paredes de carga y arriostramiento de la planta baja, 1º, 2º y 3º. 
1.3.4-  Fábrica de ladrillo doble hueco “tochana”/ en resto de paredes de carga). 
1.3.5- La obra vista se tomará con mortero mixto de cal, grasa y portland. 
Todas las hiladas deberán ser perfectamente horizontales, entrelazándose la obra en los encuentros. Ls juntas no 
excederán de 8m/m en las llagas y de 12m/m en los tendeles. 
1.3.7-  Dinteles sobre los pasos que lo precisen en paredes de carga. 
1.3.8-  No se realizarán regatas horizontales ni inclinadas en las paredes de carga, en ningún caso. 
1.4 HORMIGÓN ARMADO 
1.4.2-  En formación de zuncho a modo de dintel correido en fachadas, armado con 3ø12 y 2ø10 y eø6 cada 15cms. 
(ver planos). 
1.4.3-  Losas de hormigón armado de 300kg/m3 de C.P. en plataformas de apoyo maq. Ascensor. 
1.4.4-  Hormigón armado en nervios soporte voladizos de 65x16cms de sección. Con una cantidad de Fe de 
200kgs/m3 aprox. con hormigón de 300kg/m3 de C.P. 
1.5-  CERRAJERIA DE ARMAR 
1.5.1-  Los perfiles de pies derechos y jácenas se someterán a las indicaciones de los planos estructura. 
Para la colocación en obra de la estructura o elementos estructurales de acero laminado se seguirán las 
instrucciones de las normas M.V. 104-1966 que hacen referencia a la ejecución de las mismas. Perfil I (Doble T de 
altura mayor que la anchura de las alas). 
Para la designación de los perfiles en los planos se siguen las notaciones generales en las normas M.V. 102-1966. 
1.5.2-  Redondo de ø 12 colocado en grueso chapa compresión con arriostramiento paredes y refuerzo de forjados, 
en los lugares indicados en planos estructura. 
1.5.3-  Tornapuntas para sustentación de aleros en cubierta, formados con L 60x60x6 (según plano). 
1.5.4-  Pórtico formado con tubo de Fe ø 50m/m (según detalle) en cubierta. 
1.5.5-  Voladizos de Hormigón armado visto en puertas entrada bloques. Armado según detalle. 
1.7-  FORJADOS 
1.7.1-  El forjado seá mixto con chapa de compresión y deberá garantixar una carga total, según normas M.V. 101-
1962 de: 
 Peso propio  200kg/m2 
 Carga permanente 150kg/m2 
 Sobrecargas de uso 150kg/m2 
    500kg/m2 en las plantás 
Pisos en cubierta. 

Peso propio  200kg/m2 
 Carga permanente 100kg/m2 
 Sobrecargas de uso 150kg/m2 
 Sobrecarga de nieve   50kg/m2 
    500kg/m2  
1.7.2-  El tipo de forjado escogido deberá ser aprobado por la Dirección General de Arquitectura y cumplir las 
normas establecidas en el Decreto de 20 de Enero de 1.966. Antes de su colocación en obra, y petición del arquitecto 
director se podrán realizar ensayos a fin de que sea definitivamente aceptado. 
1.8-  CUBIERTA 
1.8.2-  Cubierta formada con placas fibrocemento gran onda colocada sobre correas de madera apoyadas en 
tabicones conejeros. 
1.8.3-  Idem. sobre correas de Fe P.N.I.-B formando alero. 
1.8.4-  Alero de fibrocemento con canalón de zinc, austentado con tornapuntas de perfil metálico. 
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1.8.5-  Caballete de fibrocemento, plano en remate cubierta. 
 
1.9-  DESAGUES 
1.9.1- Albañal de tubo de cemento centrifugado de ø 20cms anillado con resillas sobre solera de hormgión de 
150kg/m3 de C.P. de 10cms de espesor. 
…. 
…. 
1.10- ESCALERAS 
1.10.1-  Losa de hormigón armado de 350kg/m3 de C.P. en formación zapatas de escalera, armada con 10 ø10 por ml 
en armadura principal y 6 ø8 por ml en armadura de reparto. Encofrada con madera cepillada para dejar vista. 
Espesor de la losa d11cms. 
1.10.2-  Baranda con tuvo de Fe ø5cms sobre angulo de Fe. 
1.10.3-  Peldaños de granito artificial pulido mod. recto de huella 27cms.+ 
1.12- CERRAMIENTOS INTERIORES 
1.12.1-  Fábrica de ladrillo hueco ¼ en tabiques tomados con mortero de C.P. 
1.12.2-  Fábrica de ladrillo doble hurco tochana, puesto en la dimensión de 10cms en tabicones. 
1.13-  ACABADOS EXTERIORES 
1.13.1-  Enyesados de techos directamente sobre forjado en terrazas. 
1.13.2-  Rasilla mecánica de Calaf en alfeizares de ventanas. 
… 
… 
 
Condiciones particulares para carpintero, lampista, pintor, especiales.” 
 
 
Altres: 
No hi ha plec de condicions tècniques com a la part del subsector A. 
La memòria del sub-sector A indica que és una estructura reticular sobre pilars de formigó. En canvi els plànols són 
clarament estructura unidireccional. A més a més cal indicar que al plec de condicions sí que indica a la zona de les 
condicions constructives dels instal·ladors, que no es poden fer rases a les parets de càrrega de forma horitzontal i 
que totes les rases han de ser verticals, encara que la paret de càrrega sigui de doble forat. 
Cada sector el firmen arquitectes diferents. 
El sector D només té plànols. En lloc hi ha la llicència d’obres per tal de saber quan es va donar la llicencia i es va 
construir. 
En els plànols s’indica en els dintells que caldrà reforçar-los d’alguna manera.... 
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Codi Biblio: 98_419/ /1969/4411/D04 12593    Any projecte:  desembre 1969       Any const.: 17 febrer 1970 
Nom del projecte:  Proyecto de viviendas de Renta Limitada Grupo I 
Adreça:  Alcazar de Toledo 108-118, San Vicente 110-112 y Padre Rodés. Barri: La Creu Alta 
Arquitecte/s:  Arquitecte 27 
Arquitecte tècnic: Aparellador   Promotor: EUDOM SA           
Constructora: Dragados y Construcciones SA    
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Tipo A: c/ Padre Rodes, 4 blocs, PB+5, amb soterrani. Superfície útil  entre 67,04m2  i 69,89m2  per habitatge. 
24 hab. per edifici 

Tipo A cantonada: c/ Padre Rodes, 1 bloc, PB+5, amb soterrani. Superfície útil  entre 60,48m2  i 69,90m2  per 
habitatge. 18 hab.  

Tipo B: c/ Ronda Alcazar de Toledo, 5 blocs,  (4 blocs a Ronda Alcazar de Toledo i un bloc al carrer Padre 
Rodes) PB+7, amb soterrani. Superfície 79,90m2  per habitatge. 14 hab. per edifici. 

Tipo B cantonada: c/ San Vicente 2 blocs, PB+7, amb soterrani. Superfície útil entre 85,35m2 i  86,33m2  per 
habitatge. 14 hab. per edifici 

 
 

 
Total habitatges a analitzar:  total 12 blocs i 212habitatges.  
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres. 
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Tipo A: c/ Padre Rodes, 4 blocs, PB+5, amb soterrani. Superfície útil  entre 67,04m2  i 69,89m2  per habitatge. 24 hab. 
per edifici 
Tipologia A: c/ Padre Rodes, 4 blocs, PB+5, amb soterrani. Superfície útil  entre 67,04m2  i 69,89m2  per habitatge. 24 
hab. per edifici 
Núm. Plantes: soterrani + PB +5 
Núm. Habitatges: 4bl x6pl.x 4hab/pl = 96hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges,  
Ús planta baixa: habitatge

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm. Murs 
interiors de 15cm. maó massís o gero. 
Estru. vertical plantes (3 primeres plantes): Façana 
murs de 30cm. Murs interiors de 15cm. maó massís o 
gero. (mem) 
Estru. vertical plantes (3 últimes plantes): Façana 
murs de 30cm. Murs interiors de 15cm. totxana. 
Cantonades de la façana omplertes de formigó (mem) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmic o 
semibiguetes  i revoltó. (mem) 
Alçada lliure: Alçada plantes. PB 3,2m; pis 2,7m,sostre 
de 25cm amb paviment (sec.) 

Tipus forjat coberta: Coberta inclinada (sec). 
Encadellat ceràmic sobre envanets com a suport de la 
teula plana (mem)  
Tipus escala: trams iguals que forjat (mem). Llosa 
formigó (sec) 
% buit respecte planta (principal): 356,14m2 - escales 
4,18 m2  – ascensor 1,95 m2  – patis  9,00 – 9,34 m2  = 
331,67m2; 93,13%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no s’indiquen les juntes de 
dilatació i els blocs tenen una amplada de  17,8m

Congreny perimetral: 

 A nivell de  forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 450kg/m2 hab. i coberta 350kg/m2 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Paral.lel a façana zona central. 
Perpendiculars a façana: recolzant a mitgeres. 
Llum mínima: 2,8m extrem, 1,9m escala. 
Llum màxima: 5,04m.  extrem. 
Balcó volat vol màx.: Safareig 0,5m amb 2,6m darrera 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal ( sense soterrani, E1:100) : 17,8 x 18-  
obertures 12x1.2x1.6  - 10x1.0x1.6 – 10x3.2x2.2 – 
2x3.2x1.6 – porta 1.9x2.4 = 320,4– 124,24= 196,16m2,  
61,22% ple, portant i tancament 
Façana posterior ( sense soterrani, E1:100) : 17,8 x 18-  
obertures 12x1.2x1.6  - 11x1.0x1.6 – 10x3.2x2.2 – 
2x3.2x1.6 – porta 1.0x2.4 = 320,4– 123,68= 196,72m2,  
61,40% ple, portant i tancament 

Façana lateral: Tester, mitgera  100% ple, portant  

     
PB           Planta tipus 

 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent:   
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Tipo A cantonada: c/ Padre Rodes, 1 bloc, PB+5, amb soterrani. Superfície útil  entre 60,48m2  i 69,90m2  per 
habitatge. 18 hab.  
Tipologia A cantonada: c/ Padre Rodes, 1 bloc, PB+5, amb soterrani. Superfície útil  entre 60,48m2  i 69,90m2  per 
habitatge. 18 hab.  
Núm. Plantes: soterrani + PB +5 
Núm. Habitatges: 6pl.x 3hab/pl = 18hab. 

Hab. Per planta: 3 habitatges,  
Ús planta baixa: habitatge

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm. Murs 
interiors de 15cm. maó massís o gero. Un pilar. 
Estru. vertical plantes (3 primeres plantes): Façana 
murs de 30cm. Murs interiors de 15cm. maó massís o 
gero. (mem) 
Estru. vertical plantes (3 últimes plantes): Façana 
murs de 30cm. Murs interiors de 15cm. totxana. 
Cantonades de la façana omplertes de formigó (mem) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmic o 
semibiguetes  i revoltó. (mem) 
Alçada lliure: Alçada plantes. PB 3,2m; pis 2,7m,sostre 
de 25cm amb paviment (deduït de la tipologia A) 

Tipus forjat coberta: Coberta inclinada (sec). 
Encadellat ceràmic sobre envanets com a suport de la 
teula plana (mem)  
Tipus escala: trams iguals que forjat (mem). Llosa 
formigó (sec) 
% buit respecte planta (principal): 286,84m2 - escales 
6,5 m2  – ascensor 1,89 m2  – patis  9,15m2  = 269,3m2; 
93,88%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no s’indiquen les juntes de 
dilatació i els blocs tenen una amplada de  25 m

Congreny perimetral: 

 A nivell de  forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 450kg/m2 hab. i coberta 350kg/m2 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Paral.lel a façana, excepte mitgera 
tipus A. 
Perpendiculars a façana: només mitgera amb tipus A. 
Llum mínima: 2,5m extrem, 1,8m escala. 
Llum màxima: 4,75m.  extrem. 
Balcó volat vol màx.: inexistent 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal ( sense soterrani, E1:100) : 24,8 x 18-  
obertures 24x1.2x1.6  - 10x1.0x1.6 – 10x3.2x2.2 – 
2x3.2x1.6 – porta 1.9x2.4 = 446,4– 147,28= 299,12m2,  
67,00% ple, portant i tancament a mitgera. 
Façana posterior ( sense soterrani, E1:100) : 7,4 x 9,5-  
obertures 6x1.2x1.6  - 2.2x1.6 – 5x2.2x2.2 = 144,3– 
39,24= 105,06m2,  72,8% ple, tancament 

Façana lateral: Tester, mitgera  100% ple, portant  

   
 
PB 
           Planta tipus 

 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  Compliment normatiu: 
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Tipo B: c/ Ronda Alcazar de Toledo, 5 blocs,  (4 blocs a Ronda Alcazar de Toledo i un bloc al carrer Padre Rodes) 
PB+7, amb soterrani. Superfície 79,90m2  per habitatge. 14 hab. per edifici. 
Tipologia B: c/Ronda Alcazar de Toledo, 5 blocs,  (4 blocs a Ronda Alcazar de Toledo i un bloc al carrer Padre Rodes) 
PB+7, amb soterrani. Superfície 79,90m2  per habitatge. 14 hab. per edifici.
Núm. Plantes: soterrani + PB +7 
Núm. Habitatges: 5bl x7pl.x 2hab/pl = 70hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges,  
Ús planta baixa: locals

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm. Murs 
interiors de 15cm. maó massís o gero. I pilars 
d’estintolament dels murs centrals. 
Estru. vertical plantes (5 primeres plantes): Façana 
murs de 30cm. Murs interiors de 15cm. maó massís o 
gero. (mem) 
Estru. vertical plantes (3 últimes plantes): Façana 
murs de 30cm. Murs interiors de 15cm. totxana.  
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmic o 
semibiguetes  i revoltó. (mem) 
Alçada lliure: Alçada plantes. PB 3,65m; pis 
2,7m,sostre de 25cm amb paviment (sec.) 

Tipus forjat coberta: Coberta inclinada (sec). 
Encadellat ceràmic sobre envanets com a suport de la 
teula plana (mem)  
Tipus escala: trams iguals que forjat (mem). Llosa 
formigó (sec) 
% buit respecte planta (principal): 230,42m2 - escales 
6,49 m2  – ascensor 1,95 m2  – patis  18,60 m2  = 
203,38m2; 88,27%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no s’indiquen les juntes de 
dilatació i els blocs tenen una amplada de  12,3m

Congreny perimetral: 

 A nivell de  forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 450kg/m2 hab. i coberta 350kg/m2 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façana portant 
Perpendiculars a façana: Zona central planta, 
mitgeres portants. 
Llum mínima: 2,8m extrem, 1,1m escala. 
Llum màxima: 5,1m.  extrem. 
Balcó volat vol màx.: Safareig 2m amb 1.2m darrera a 
l’escala. Menjador 1 respecta 2.8m 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal ( sense soterrani, E1:100) : 12,2 x 26-  
obertures 14x1.2x1.6  - 14x2.4x2.2 – locals 2x3x4.8 – 
porta 2.7x4.8 = 317,2– 142,56= 174,64m2,  55,06% 
ple, portant 
Façana posterior ( sense soterrani, E1:100) : 12,2 x 
25,5-  obertures 28x1.2x1.6  - local 2.4x2.2 – 4.6x2.2 – 
porta 1.5x3.4 = 311,1– 74,26= 236,84m2,  76,13% ple, 
portant  

Façana lateral: Tester, mitgera  100% ple, portant  

    
PB           Planta tipus 

 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  Compliment normatiu: 
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Tipo B cantonada: c/ San Vicente 2 blocs, PB+7, amb soterrani. Superfície útil entre 85,35m2 i  86,33m2  per 
habitatge. 14 hab. per edifici 
Tipologia B: c c/ San Vicente 2 blocs, PB+7, amb soterrani. Superfície útil entre 85,35m2 i  86,33m2  per habitatge. 14 
hab. per edifici 
Núm. Plantes: soterrani + PB+7 
Núm. Habitatges: 2bl x7pl.x 2hab/pl = 28hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges,  
Ús planta baixa: locals

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm. Murs 
interiors de 15cm. maó massís o gero. I pilars 
d’estintolament dels murs centrals. 
Estru. vertical plantes (5 primeres plantes): Façana 
murs de 30cm. Murs interiors de 15cm. maó massís o 
gero. (mem) 
Estru. vertical plantes (3 últimes plantes): Façana 
murs de 30cm. Murs interiors de 15cm. totxana.  
Tipus forjat tipus: Unidireccional ceràmic o 
semibiguetes  i revoltó. (mem) 
Alçada lliure: Alçada plantes. PB 3,65m; pis 
2,7m,sostre de 25cm amb paviment (si és com el tipus 
B.) 

Tipus forjat coberta: Coberta inclinada (sec). 
Encadellat ceràmic sobre envanets com a suport de la 
teula plana (mem)  
Tipus escala: trams iguals que forjat (mem). Llosa 
formigó (sec) 
% buit respecte planta (principal): 445,21m2 – escales 
5,37 – 6,05 m2  – ascensor 1,95 -2,02 m2  – 
instal.lacions  0,65 – 0,97 – 0,91 m2  = 427,29m2; 
95,97%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no s’indiquen les juntes de 
dilatació i els dos blocs tenen una amplada de  34m

Congreny perimetral: 

 A nivell de  forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 450kg/m2 hab. i coberta 350kg/m2 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façana portant 
Perpendiculars a façana: Zona central planta, 
mitgeres portants. 
Llum mínima: 2,8m extrem, 1,5m escala. 
Llum màxima: 5,8m.  extrem. 
Balcó volat vol màx.: Safareig 0,5m amb 4m darrera a 
l’escala. Menjador 1.5 respecta 6m 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal ( sense soterrani, E1:100) : 50,8 x 
(24,4 + 25,4)-  obertures 84x1.2x1.6  - 28x2.4x2.2 – 
locals 2x2.2x4 – 4x 2.2x 3.5 – 4x4 – 3x1.8x3.5 – 
3x3.2x3.5 – rampa 4x3 = 1256,84– 430,32= 826,52m2,  
65,76% ple, portant 
Façana posterior ( sense soterrani, E1:100) : 23 x 25,5-  
obertures 28x1.0x1.6 – 14x1.9x2.2- 7x1.6x2.2 – 
7x2.4x2.2 – 7x1x1.2 – 9x0.5x1.1  - local 2x2.9x1.8 – 
2x2.4x1.8 –  – porta 2x0.8x2.1 = 586,5– 200,55= 
385,95m2,  65,80% ple, portant el centre i tancament.  

Façana lateral: Tester, mitgera  100% ple, portant  

   
Planta tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
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Marc normatiu:      Normativa vigent:  
 
Memòria   
“MEMORIA  DESCRIPTIVA 
Se trata de un solar que ocupa una mayor porción del Este de una manzana entera, formado por terrenos fijos y de 
tierras sobrepuestas. Con esta consideración se ha determinado rebajar el solar para un sótano destinado a local 
comercial, a excepción de un parte del patio interior de manzana. 
De acuerdo con la zona se proyectan 12 edificios entre medianeras, dividido entre 5 tipo A y 7 tipo B.  Se designa tipo 
A  las viviendas más modestas, sita en la calle más estrecha, la de Padre Rodés, con un programa de recibidor,…. Son 
viviendas de 60 a 70 m2 de superficie útil y de acabados de calidad modesta. Por la altura reguladora máxima se 
proyectan 6 plantas de cuatro viviendas por escalera y ascensor, incluidas viviendas en planta baja y al sótano, por 
queda encerrado por esta parte queda accesible por las ramas situadas en la planta baja del tipo B, pertenecientes al 
mismo promotor. 
Se designa peor tipo B a las viviendas de clase media situadas con fachada a la avenida más ancha, Ronda del Alcázar 
de Toledo y el chaflán de la calle San Vicente y la del Padre Rodés. Su programa es de recibidor, … Son viviendas de 
70 a 80 m2 útiles y de 80 a 90 m2 las de la esquina, todas ellas con acabados de mejor calidad que las anteriores. Por 
su altura reguladora máxima se proyectan ocho plantas, siete para viviendas con dos por escalera y ascensor y 
locales comerciales en planta baja y sótano. Cada edificio tiene dos locales, … 
 
Construcción 
Movimiento de tierras, cimientos y hormigones 
Se rebajaran las tierras mecánicamente de acuerdo con las cotas del pavimento del sótano y del grueso del ente 
mismo. Para esta operación se tendrán las debidas precauciones … 
Una vez rebajado el solar se harán exploraciones en varios puntos, para averiguar la resistencia del terreno en los 
distintos niveles y las profundidades para encontrar tierra firme o mayor resistencia. Del resultado de dicha 
exploración se decidirá hacer un cimiento con trinchera sobre pilotaje o sobre palca armada, lo cual será calculado 
por la Dirección facultativa,… 
… 
… 
Estructura 
Los pilares de la planta sótano seráncirculares de hormigón armado vibrado dentro de un tubo de cemento de 
albañal. 
Las jácenas serán de perfiles laminados de hierro dimensionadas por la Dirección facultativa. Las jácenas de mayor 
canto serán embutidas en el grueso del forjado con ángulo de hierro soldado en el alma para apoyo del mismo. 
…. 
Los forjados serán cerámicos o semiviguetas pretensada y bovedilla cerámicas en ambos casos por […] aprobada por 
el M.V. y de 450 kgs/m2  cargapropia, concarga y sobrecarga para los pisos y de 1000 kgs/m2 en los forjados sobre los 
sótanos para pavimento en las plantas bajas. 
 
Plantas sótanos 
El pavimento se acabará con panots. Se hará una junta de dilatación… 
… 
Tipo A 
En las tres primeras plantas las paredes serán de ladrillo tocho, macizo o tipo “gero”, tomado con mortero de c.p. Las 
tres últimas plantas serán con ladrillo hueco (tochana) también tomado con mortero de c.p. 
En las paredes de fachada nunca se colocarán los ladrillos huecos a tizón, sino que todas a soga y para ligar los dos 
gruesos de 15 cms se unirán cada cinco hiladas por una de ladrillo macizo a tizón. En las esquinas se rellenarán los 
huecos con mortero de c.p. 
Los tramos de escalera se forjarán con los mismos entremados de los pisos. 
Los pendientes del tejado se formarán con tabiquillos calados. Apoyado en los mismos, solera de machihembrado 
tomada con cemento rápido y teja plana sobre dicha solera, colocada con un tope de mortero. Los canalones para 
dichos pendientes serán de fibrocemento colocado sobre una caja forjada de hormigón y recubierta de tela asfáltica; 
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junto a las paredes se colocarán en unión a los canalones, bateaguas. Las mansardas de la fachada, forjadas también 
con solera sobre tabiquillos se revestirán con rasilla vidriada mate, igualmente que el coronamiento. En las tejas se 
colocarán algunas de las especiales para ventilación de la cámara o desván. 
… 
Los tabiques de ladrillo hueco tomados con yeso se colocarán sobre el pavimento de terrazo antes de pulir. Las 
medianeras que dén el exterior se protegerán con tabiques de humedades de ladrillo hueco tomado con cemento 
rápido y apoyado a los pilares con alambres intermedios… 
… 
Variaciones tipo B: 
En las cinco primeras plantas las paredes serán de ladrillo tocho o tipo “gero” tomado con mortero de c.p. Las tres 
últimas plantas serán con ladrillo hueco (tochana) también tomado con mortero de c.p. 
Los bajos de la fachada se revestirán con piedra caliza de San Vicente de Castellet abujardada. Las fachadas de la 
calle se revestirán con mortero de cal y portland sobre el revoco. 
En los aseos se revestirán las paredes con azulejo de color de 15x15… 
… 
… 
Acciones adoptadas en el cálculo por normas M.V.  
 
Peso de hormigón armado en estructuras   2.400 kg/m3 
Peso del hormigón mamposteado    2.200  “  “ 
Peso del ladrillo tocho macizo     1.800  “  “ 
Peso de la pared de ladrillo doble hueco   1.100  “  “ 
Peso del techo de vivienda, incluso peso propio,  
concarga y sobrecarga         450  kg/m2 
Peso del techo para local, en iguales condiciones  1.000  “  “ 
Peso de la cubierta teniendo en cunta el de la nieve, y 
La presión del viento         350  “  “ 
Fatiga admisible en las armaduras    1.200  “/cm2 
Fatiga admisible en el hormigón          40  “  “ 
Fatiga admisible en la fábrica de tocho macizo          12  “  “ 
Fatiga admisible en fábrica del ladrillo doble hueco          6  “  “” 
 
 
Altres:  
Aquest expedient és el primer que a la memòria s’indica que cal fer unes inspeccions en el terreny per conèixer la 
resistència del mateix i que a posteriori la DF calcularà com ha de ser la fonamentació. 
 
La memòria està molt borrosa i hi ha lletres que es dedueixen per la resta de lletres de la paraula, los-las,... 
 
A la tipologia B, el voladís del safareig es compensa amb la recollida d’escala. Atenció! 
 
Segons plànols hi ha 212 habitatges en canvi la llicencia és per 236 habitatges. 
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Codi Biblio: 76_211//1970/1059/D04 12650 Any projecte:  mayo 1969       Any const.: 23 maig 1970 
Nom del projecte:  Proyecto de Inmueble destinado a 23 viviendas y 3 locales y un sótano destinada a 
aparcamiento acogidos a la Ley de Viviendas de Renta Limitada Grupo I  
Adreça:  Dr. Fleming 24-26      Barri: Can Borguñó 
Arquitecte/s: Arquitecte 25 
Arquitecte tècnic: Aparellador      Promotor: Roig Riba SA 
Constructora:  
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
 
Tipologia bloc:   

Tipologia única. 1 bloc PB+8 paseo Fleming 24-26. 23 habitatges superfície útil entre 50,61m2  i  69m2  
 
Total habitatges a analitzar:  total 23 habitatges i un garatge soterrat 
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes. 
X Seccions.  
X Façanes  
X Memòria 

 Amidaments 

X Pressupost 

 Informes 

 Altres 
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Tipus  PB+8 (amb sot). situats: Passeig Fleming 24-26.  
Edifici:6 blocs  23 habitatges. Superfície útil entre 50,61m2  i  69m2

Núm. Plantes: PB + 8 
Núm. Habitatges:  7pl. x 3hab + 1pl x 2hab =23hab. 

Hab. Per planta: 3 habitatges 
Ús planta baixa: locals i accés a aparcament.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30 amb càmera 
d’aire. Murs interiors de 15cm. Pilastres de 30x30 i de 
30 x llarg. Mitgeres de 15cm(pl) 
Estru. vertical plantes: Façana amb murs de 30 amb 
càmera d’aire, i murs interiors de 15cm (pl).  Murs de 
càrrega interiors de 15cm. 
Tipus forjat tipus: biguetes pretesades de formigó i 
volta ceràmica. (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m, PB 3,6m i soterrani 2,9m. 
Forjat amb paviment 25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a la catalana sobre 
envanets conillers. (mem). 
Tipus escala: Volta catalana. 
% buit respecte planta : 290,84m2 – escales  3,8m2  - 
pati 14,83m2  – ascensor  1,8m2  = 270,41; 92,97%. 
 
Hi ha junta de dilatació: indica que no té en compte  
accions tèrmiques perquè col.loca J.D. Però és un sol 
bloc amb Lmàx= 21m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
440kg/m2,  oficines, botigues i escales 540 kg/m2 
(mem)  

Segons doc. gràfica:   
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: Mitgera i paral.lels a 
mitgera. 
Llum mínima: 2,7m extrem mitgera o pati. 
Llum màxima: 6m. central 
Balcó volat vol màx.: inexistent 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100): 21x27 -  obertures 
32x1.4x1.3  - 16x2x2.1 – porta 1.5x2.6 - 1.8x2.7 – 
gelosia (2.7+4+6.4+2.2) x 0.8 – locals (2.7+4+2.5+2.2) x 
2.7  = 567 – 183,94= 383,06m2,  67,55% ple, 
tancament . 
Façana posterior (fins SPB 1/100):  21x 23,7 -  
obertures 39x1.4x1.3 - 2x1.1x1.3 – 8x2x2.2 = 497,7– 
109,04= 388,66m2,  78,09% ple, tancament. 
Tester: 100% opac, mitgera de bloc. 

      
Tipus  

 
PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 

 
Compliment normatiu: 

 



Fitxa d’anàlisi   76_211 
 

 
 

538 

Memòria   
“MEMORIA  DESCRIPTIVA 
El proyecto motivo de esta Memoria y sobre el solar de referencia se puede construir a una profundidad edificable 
de 13,25m y a una altura reguladora máxima de 27,45m. 
Dicho Proyecto está compuesto de planta baja, formada por tres locales comerciales con un aseo además de la 
entrada y vestíbulo de escalera, ascensor, escalera, cuarto de contadores y pesto para conserje con aseo. 
En la planta primer piso se formará con un local con aseo y dos viviendas de tres dormitorios, comedor-estar, cocina, 
terraza, lavadero, aseos y terraza al exterior. 
En las plantas de 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º pisos formados por tres viviendas de tres dormitorios, comedor -estar, 
cocina,… 
… 
Cimientos.- Los cimientos serán corridos en todo el perímetro del edificio y bajo las paredes de carga, con pozos de 
cimentación en las partes más cargadas de pilares. Se construirán estos con hormigón de 250kg/m3 de cemento 
portland artificial y con gruesos e indicaciones hechas en los planos confeccionados al efecto. 
Estructuras.- Estará formada con viguetas prefabricadas con hormigón pretensado y bovedillas cerámicas con relleno 
de hormigón de 250kg/m3 de cemento portland artificial, apoyadas sobre paredes de carga de ladrillo tocho o gero y 
sobre jácenas de hierro, que a su vez se apoyarán sobre cargaderos o zunchos de H.A. en los lugares que sean 
precisos. 
Paredes.- Las paredes de caga serán de ladrillo cerámico gero tomado con mortero de cemento portland artificial. Se 
harán con pared de 0,15 en interiores y tabique dejando cámara de aire en la parte de fachada. En las paredes que 
dan al exterior que por considerarse necesario son de 0,15m. espesor se construirán con bloques aislantes y se 
impermeabilizarán tanto interiores como exteriores con materiales necesarios que garanticen el buen aislamiento y 
transmisión de los elementos con el coeficiente adecuado a su función. 
Cubierta.- La cubierta del edificio se construirá con terrado a la catalana con solera apoyada sobre tabiquillos y tela 
asfáltica que la impermeabilice. 
Tabiques.- La distribución interior para la formación de las diferentes dependencias y habitaciones, se hará con 
mahón hueco tomadas las primeras hiladas con cemento rápido y el resto con yeso. 
Pavimentos.- Los pavimentos serán a base de mosaico hidráulico de 25x25… 
Escalera.- La escalera será con bóveda a la catalana con machihembrado y doblado con mahon hueco; forjandose los 
peldaños con fabrica de ladrillo. Se revestirán los peldaños de granito artificial siendo los rellanos del mismo 
material. 
Acabados de fachada.- Los alicarados de las cocinas y aseos se harán con azulejos de 15x15… 
….. 
Materiales necesarios.- Los materiales necesarios para la obra serán los que a continuación de 
… 
Presupuesto de las obras.- El presupuesto de ejecución material de las obras… 
 
Anexo a la memoria 
Se ha tenido en cuenta las disposiciones de la Norma M.V. 101-1.962 y que son las siguientes: 
Acciones de la edificación: 
Acción gravitatoria. Con carga. Para el cálculo han sido adoptados los pesos propios. 
Fábrica de ladrillo de 30 cm macizo con revoque   525,-- kg/m2  
  “            “      “         “   15 cm     “          “      “    265,50    “  
  “            “      “         “   30 cm  doble hueco     “    360,--      “  
  “            “      “         “   15 cm     “          “      “    180,--      “  
  “            “      “         “   10 cm     “          “      “    140,--      “  
  “            “      “         “   ¼             “          “      “    100,--      “  
  “            “      “         “   tocho macizo     140,--      “  
Hormigón armado en pilares y jácenas               2.400,-- kgs/m3  
“                  2n masa                 2.200,-- “ 
Forjado de pisos                  220,-- kgs/m2 
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Sobrecargas 
Forjado de techos 
Viviendas        220,-- kgs/m2 
Balcones volados   de 180 a 220 + 200 kgs/ml en borde 
Vestibulo y escaleras en viviendas     300,-- kgs/m2 
  “              “       “          en edificio públicos    400,--   “ 
Oficinas y tiendas       300,--   “ 
Galwries comerciales       400,--   “ 
Locales de almacén       (según usos) 
Garajes Turismos       400,--   “ 
Garajes camiones                  1.000,--  “ 
Nieve en terrazas y cubierta (altura maritima)      40,--   “ 
 
Acción eólica.-  Velocidad del viento        34,-- m/seg 
  Presión del viento        75,-- Kgs/m2 
  Coeficiente eólico          1,20 
Acción sísmica.-Zona grado VII. Coeficiente sísmico 0,04. 
Acción térmica.- Los revestimientos asegurarán una transmisión de más o menos 10 grados centígrados. 
Acción reólogica.- Estructura de hormigón armado o hierro con juntas de dilatación. No la tenemos en cuenta. 
Acción del terreno.-  Presión admisible por el terreno       2,5 kgs/m2 
   Presión real que soporta        1,3  “ 
   Asiento general admisible       75,-- m/m   
 
 
 
 
Altres:  
L’Annex de la memòria que és l’estat de càrregues, sembla que serveixi per tots els expedients, ja que indican la càrrega 
fins i tot per l’aparcament de camions,... 
L’expedient no coincidien les cotes de la planta amb el dibuix i a més hi havia incoherència entre les plantes. S’ha fet 
que les plantes fossin coherents agafant cotes amb escalímetre si era necessari. 
Tant la façana principal com la posterior són només de tancament i en canvi una és molt més massissa que l’altra. 
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Codi Biblio: 72_186//1972/585/D04 12762 Any projecte:  novembre 1970       Any const.: 21 març 1972 
Nom del projecte:  Edificio de edificio destinado a viviendas de Renta Limitada Gº1º situado en Paseo Paires, 28 B, 
C y D de Sabadell. 
Adreça:  carrer Passeig Paraires 28 B,C,D    Barri: Can Borguño/ La Concòrdia 
Arquitecte/s:  Arquitecte 7 
Arquitecte tècnic: Aparellador     Promotor: Inmobiliaria Borguñó SA 
Constructora: Obras y Construcciones Alonso SA 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
 
Tipologia bloc:  1 bloc habitatges tipus II, amb pb+6 extrem. 

1 bloc habitatges tipus III, amb pb+6 situat al centre dels altres dos blocs. 
1 bloc habitatges tipus II, de pb+7 extrem.  

 
Dos blocs de PB+6 i un de PB+7 Av. Paraires 28C,D i 28B.  Superfície útil entre 76,22 m2 i 79,95 m2. Superfície construïda 
96,31 i 113,11m2. 78 habitatges , planta baixa dos locals i dos habitatges. 
 
Total habitatges a analitzar:  total 78 habitatges, 2 locals 3 blocs. 
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 
X Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres. 
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Tipus  PB+6. situats: Av. Els Paraires 28C i D i Paraires 28 B PB+7 
Edifici:3 blocs  78 habitatges. Superfície construïda de 96,31 i 113,11m2.
Núm. Plantes: PB + 6, PB+7 
Núm. Habitatges: 2blx 6pl. x 4hab/ pl +1blx 7pl. x 
4hab/ pl + 2hab a PB =78hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges 
Ús planta baixa: habitatge i local

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de 30cm massissos a façana  
pilastres de formigó en els locals, resta de murs 
interiors de 15cm. Pilars metàl.lics als extrems de 
finestres. (pl).  
Estru. vertical plantes: Murs de 30cm massissos a 
façana, resta de murs interiors de 15cm. Pilars 
metàl.lics als extrems de finestres. (pl). Baixants 
embeguts a façanes. 
Tipus forjat tipus: forjat ceràmic (mem) 

Alçada lliure  pisos 2,7m. PB 2,7 m. Forjat amb 
paviment 25cm.(sec).  
Tipus forjat coberta: forjat amb envanets i “Fieltro 
Ruberoid” (sec).  
Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta (bloc central): 379,98m2 – 
escala  6,75m2  - ascensor  1,75m2  = 371,48; 97,76%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no s’indica. Indica canvi 
d’alçada cada 20m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge 
520kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Entramat suportat per façana i 
mitgera. 
Perpendiculars a façana: Entramat suportat per 
façana i mitgera; perpendicular i perpendicular,.. 
Llum mínima: 2,4m aïllada. 
Llum màxima: 4,8m. Amb continuïtat. 
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (bloc central E1/100): 25,8 x 22 -  
obertures 13x2.1x1.6 - 28x2.3x1.6 – porta 2.6 x 2.3= 
567,6 – 152,7= 414,9m2,  73,09% ple, quasi tot 
portant 
Tester: 100% opac, mitgera de bloc. 

 
Tipus 

       
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 

 
 

Marc normatiu: Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria  
“MEMORIA  
El proyecto que se describe en esta Memoria corresponde a la última fase del conjunto de los edificios unos ya 
terminados y otros en construcción dentro de la manzana definida por el Paseo de Paraires, Plaza Olimpia, calle 
Apulia y vía Mauritania de Sabadell. 
Composición.- La manzana a que nos referimos, está situada dentro del “Plan Parcial de Can Borguño”. Aprobado 
definitivamente y dotado de Urbanización completa. 
Las condiciones de edificación fueron aprobadas ya por el Excmo. Ayuntamiento en cuanto el conjunto y disposición 
de volúmenes, alturas y grado de edificabilidad. Esta fue distribuida en ocho edificios de características semejantes 
de los cuales cinco 26A, 26B, 26C, 26D y 28A, están como se ha dicho terminados y en servicio o en fase de 
construcción. Los tres últimos edificios que componen este proyecto Nos. 28B, 28C, y 28D, debían responder al tipo 
de los anteriores sin embargo, la modificación habida durante este período de tiempo de las Ordenanzas de 
construcción de viviendas de Renta Limitada, especialmente la modificación fundamental de las dimensiones de los 
patios interiores, ha obligado a un cambio sino de la composición de las viviendas, si de su estructura para adaptar el 
espacio disponible a la nueva Normativa. 
Consecuencia de estas modificaciones ha sido el presente proyecto, en el cual se ha procurado mantener la tipología 
de composición, formas y materiales del conjunto. 
Unidad tipo.- Cada edificio se compone de cuatro viviendas por planta, con alturas de 6 y 7 pisos. Sobre la rasante de 
la Pza. Olimpia y una semiplanta a nivel inferior a dicha plaza accesible por el patio central abierto de la manzana. 
Los tres edificios son de análogas características diferenciándose por el número de plantas, por el destino de la 
planta baja, y por su situación central entre medianeros o en esquina. 
Viviendas.- La construcción está acogida a la Ley de viviendas de Renta Limitada del Grupo 1º con una superficie 
construida por vivienda de 97 a 98m2 y de la misma composición. Constan de vestíbulo, comedor – estar, cuatro … 
Construcción.- Se proyecta su ejecución según el sistema tradicional de fábrica de ladrillo, sus principales 
características son las siguientes: 
Cimientos:  De hormigón en masa de 150kg de cemento portland en zanja corrida bajo muros de carga. 
Estructura:  Muros de carga de fábrica de ladrillo en mortero de cemento portland 1º 4. 

Forjados de cerámica armada de uno de los tipos aprobados por la Dirección General de 
Arquitectura. 
Dinteles y zunchos de hormigón armado escalera, de losa de hormigón armado cubierta. Sobre el 
forjado de la última planta se construirá una solera de machihembrado, doblada con rasilla apoyada 
sobre tabiquillos e impermeabilizado en fieltro asfáltico tipo “Ruberoid”. 

Guarnecidos: Los pavimentos en contacto con el exterior se revocarán con mortero de cemento portland. Los … 
Pavimentos: …. 
…. 
En general el sistema constructivo y los materiales a emplear así como la calidad de los acabados e instalaciones, 
corresponderán al exigible para viviendas de tipo medio. 
Acciones en la edificación.-  
Peso propio fábrica de ladrillo macizo     1.800 kg/m3 
Id.  Id. Id.  Hueco     1.400    “ 
Id.  Id. Hormigón armado    2.400    “ 
Cubierta: p. propio              55 Kg/m2 

    Sobrecarga de uso           100   “ 
    Id.            de nieve              40  “ 
Forjados: p. propio             200 Kg/m2 

    c. permanente           170   “ 
    sobrecarga de uso            150  “ 
      Suma         520  Kg/m2 
 
Voladizos: carga total             520  Kg/m2 

    Sobrecarga de uso           100   “ 
    Carga en el borde            200  “ 
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Acción de viento:  presión dinámica  W= 75 Kg/m2 

          Coeficiente eólico  c=  1,2 
Acción sísmica:  coeficiente   s= 0,05  

Presión sobre el terreno de cimentación:  
Resistencia admitida  3  Kg/cm2  

           
Pliego de condiciones.- Se sigue a todos los efectos el “Pliego de Condiciones Varias de la edificación” aprobado por 
el Consejo Superior de Colegios de Arquitectura y así mismo el particular de las obras. 
Presupuesto.- El presupuesto previsible…” 
 
 
Altres:  
No segueix exactament les tipologies dels expedients 69_182, 70_183 i 71_184 ja que tal com indica la memòria en el 
període de 3 anys ha canviat la normativa dels Habitatges de Renta Limitada i es troba amb la necessitat de crear patis 
majors.  
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Codi Biblio: 88_337//1971/1858/D04 12699      Any projecte:  novembre 1970       Any const.: 20 desembre 1971 
Nom del projecte:  Proyecto de un conjunto residencial compuesto de: una pl. semisótanos comercial, 7 locales 
comenrciales en pl. baja, y 245 viviendas de R.L. Subvencionadas. 
Adreça:  Lusitanià, Muntaner, Via Aurelia, Atlanta Barri: Can Borguñó 
Arquitecte/s:  Arquitecte 21 
Arquitecte tècnic: Aparellador Promotor: Cooperatica de Viviendas “Creu Alta”.             
Constructora:  
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Tipologia T: c/ Lusitania 2 blocs, Atlanta 1 bloc, Via Aurelia 1 bloc. Total 3 blocs PB+6, un bloc PB+5. 
Superfície útil entre 61,70m2 i 73,30m2, 108hab. (pl 100) 

Tipologia U: Cantonada Lusitania amb Atlanta, 1 bloc. PB+6. Superfície útil entre 66,81m2 i 71,91m2 ,42 hab. 
(pl 36) 

Tipologia V:Cantonada Altanta amb Via Aurelia 1 bloc PB+6. Superfície útil entre 63,56m2 i 71,27m2, 40 hab. 
Tipologia X: Cantonada Via Aurelia amb Muntaner 1 bloc. PB+6. Superfície útil entre 62,04m2 i 78,86m2 , 26 

hab. 
Tipologia Y: c/ Muntaner 1 bloc. PB+4. Superfície útil 87,30m2, 8 hab. 
Tipologia Z: Cantanada Muntaner Lusitania 1 bloc. PB+6. Superfície útil entre 69,65m2 i 79,95m2, 21 hab. (pl 

18) 
 
 

 
Total habitatges a analitzar:  total 9 blocs i 245 habitatges. (pl 228hab totals) 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes. 
X Seccions.  
X  Façanes. 
X Memòria 

 Amidaments 
X Pressupost 

 Informes 

 Altres 
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Tipologia T: c/ Lusitania 2 blocs, Atlanta 1 bloc, Via Aurèlia 1 bloc. Total 3 blocs PB+6, un bloc PB+5. Superfície útil 
entre 61,70m2 i 73,30m2

Núm. Plantes: PB +6 i PB+5 
Núm. Habitatges: 3bl x 7pl.x 4hab + 1blx 5pl.x4hab = 
108hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges 
Ús planta baixa: locals/ habitatges

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm. Mur de gero 
més envanet fins als 30cm (mem). Pilars a la zona 
central. 
Estru. vertical plantes:  Façana murs de 30cm. Mur de 
gero més envanet fins als 30cm (mem). Pilars a la zona 
central. 
Tipus forjat tipus: Sostre ceràmic. Unidireccional 
(mem).  
Alçada lliure: Alçada 2.7m,sostre de 25cm amb 
paviment.  

Tipus forjat coberta: A dues aigües (pl) de fibrociment 
(mem) 
Tipus escala: llosa massissa (sec) 
% buit respecte planta : 359,2m2 – instal.lacions 4 x 
0,57 m2  - escales 6,05 m2  i ascensor 3,37m2  = 347,5; 
96,74%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no indica les juntes però el oc 
és de 21m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat (sec) 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
450kg/m2, coberta 490kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,9 exterior. 2,2 cm escala. 
Llum màxima: 4,4m.  interior. 
Balcó volat vol màx.: 1,0m amb 2,9m al darrera. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100): 21 x 21,8-  obertures 
12x1.4x1.6  - 12x1.6x1.6 – 12x1.5x2.2 – 12x 0.8x2.2 – 
locals 2x1.4x2.4 – 2x2.5x2.4 – 2x2.2x2.4 = 457,8– 
147,6= 310,2m2,  67,75% ple, portant. 
Façana Interior (1 bloc 1/100): 21x (20,4+19,6) -  
obertures 12x1.4x1.6  - 10x1.6x1.6 – 10x1.5x2.2 – 10x 
0.8x2.2 – 6x1x1.6 – porta 1.7x2.8 = 420– 117,44= 
302,56m2,  72,04% ple, portant. 
Façana  lateral: mitgera. 
 

           
Tipus 

 
PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962  
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Tipologia U: Cantonada Lusitania amb Atlanta, 1 bloc. PB+6. Superfície útil entre 66,81m2 i 71,91m2 ,42 hab.
Núm. Plantes: PB +6 
Núm. Habitatges:  1blx 2esc x 6pl.x 3hab= 36hab. 

Hab. Per planta: 3 habitatges 
Ús planta baixa: locals

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm. Mur de gero 
més envanet fins als 30cm (mem). Estructura pilars i 
algun matxó a façana. 
Estru. vertical plantes:  Façana murs de 30cm. Mur de 
gero més envanet fins als 30cm (mem). Murs interiors 
de 15cm 
Tipus forjat tipus: Sostre ceràmic. Unidireccional 
(mem).  
Alçada lliure: Alçada 2.7m,sostre de 25cm amb 
paviment.  

Tipus forjat coberta: A dues aigües (pl) de fibrociment 
(mem) 
Tipus escala: llosa massissa (sec) 
% buit respecte planta : 561,62m2 – instal.lacions 2 x 
0,45 m2  - escales 2x 5,62 m2  i ascensor 2x 1,98m2 – 
pati 39,66m2 = 505,86; 90,07%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no indica les juntes però el 
bloc és de 39m la zona més extrem.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat (sec) 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
450kg/m2, coberta 490kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1,85 exterior. 2,25 cm escala. 
Llum màxima: 4,4m.  extrem. 
Balcó volat vol màx.: 1,0m amb 3,27m al darrera. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (un bloc, dues escales 1/100): 25,5 x 
(20,6+21,6) -  obertures 28x1.4x1.6  - 10x1.6x1.6 – 
10x1.5x2.2 – 10x 0.8x2.2 – 2x0.8x1.6 - locals 2x1.4x2.4 
– 2x2.5x2.2 – 2x2.0x2.0 – porta 2x2.2x2.5 = 538,05– 
169,2= 368,85m2,  68,55% ple, portant. 
Façana Interior (1 bloc, dues escales 1/100): 6x 18,6 -  
obertures 12x2.1x1.6   = 111,6– 40,32= 71,28m2,  
63,87% ple, portant. 
Façana  lateral: mitgera. 
 

        
Tipus 

 
PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Tipologia V: Cantonada Altanta amb Via Aurèlia 1 bloc PB+6. Superfície útil entre 63,56m2 i 71,27m2, 40 hab.
Núm. Plantes: PB +6 
Núm. Habitatges: 1blx 2esc x( 6pl.x 3hab +2hab a PB)= 
40hab. 

Hab. Per planta: 3 habitatges 
Ús planta baixa: habitatges i un local per escala.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm. Mur de gero 
més envanet fins als 30cm (mem). Murs interiors de 
15cm. Estructura de fàbrica amb pilars a locals i 
menjadors. 
Estru. vertical plantes:  Façana murs de 30cm. Mur de 
gero més envanet fins als 30cm (mem). Murs interiors 
de 15cm. Pilars a menjador. 
Tipus forjat tipus: Sostre ceràmic. Unidireccional 
(mem).  
Alçada lliure: Alçada 2.7m,sostre de 25cm amb 
paviment.  

Tipus forjat coberta: A dues aigües (pl) de fibrociment 
(mem) 
Tipus escala: llosa massissa (sec) 
% buit respecte planta : 549,18m2 – instal.lacions 2 x 
0,45 m2  - escales 2x 6,35 m2  i ascensor 2x 1,82m2 – 
pati 38,51m2 = 493,43; 89,85%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no indica les juntes però el 
bloc és de 36,35m la zona més extrem.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat (sec) 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
450kg/m2, coberta 490kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: Puntual a zona central 
façana principal. 
Llum mínima: 1,85 exterior. 2,25 cm escala. 
Llum màxima: 4,4m.  extrem. 
Balcó volat vol màx.: 1,0m amb 2,8m al darrera. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (un bloc 1/100): 16,2+5 x 20,95 -  
obertures 19x1.4x1.6  - 10x1.6x1.6 – 10x1.5x2.2 – 10x 
0.8x2.2 - 3x0.8x1.6 - locals 1.4x2.4 – 2.8x2.4 – porta 
1.7x3 = 444,14– 137,78= 306,36m2,  68,98% ple, 
portant. 
Façana Interior (1 bloc 1/100): 9x 21,4 -  obertures 
8x0.8x1.6 – 14x1.6x1.6 – 6x0.8x2.2 = 192,6– 56,64 = 
135,96m2,  70,59% ple, portant. 

Façana  lateral: mitgera. 
 
        

   
PB   Tipus 

 
 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
 
 
 
 



Fitxa d’anàlisi   88_337 
 

548 

 

Tipologia X: Cantonada Via Aurelia amb Muntaner 1 bloc. PB+6. Superfície útil entre 62,04m2 i 78,86m2 , 26 hab
Núm. Plantes: PB +6 
Núm. Habitatges:  6pl.x 4hab +2hab a PB= 26hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges 
Ús planta baixa: habitatges /locals

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm. Mur de gero 
més envanet fins als 30cm (mem). Murs interiors de 
15cm. Estructura de fàbrica amb pilars a locals i 
menjadors. 
Estru. vertical plantes:  Façana murs de 30cm. Mur de 
gero més envanet fins als 30cm (mem). Murs interiors 
de 15cm. Pilars a menjador. 
Tipus forjat tipus: Sostre ceràmic. Unidireccional 
(mem).  
Alçada lliure: Alçada 2.7m,sostre de 25cm amb 
paviment.  

Tipus forjat coberta: A dues aigües (pl) de fibrociment 
(mem) 
Tipus escala: llosa massissa (sec) 
% buit respecte planta : 355,33m2 – instal.lacions 0,75 
m2 – 0,62m2  - escala 4,31 m2  i ascensor 2,7m2 = 
346,95; 97,64%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no indica les juntes però el 
bloc és de 29,27m la zona més extrem.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat (sec) 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
450kg/m2, coberta 490kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: Puntualment recolza a pati 
que és perpendicular a la  façana principal. 
Llum mínima: 2,0 interior 2,2 cm escala. 
Llum màxima: 5,2m.  extrem. 
Balcó volat vol màx.: 1,0m amb 3m al darrera. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (agafa el xanmfrà1/100): 21,4+15 x 
(21,4+23) -  obertures 42x1.4x1.6  - 17x1.6x1.6 – 
17x1.5x2.2 – 17x 0.8x2.2 - 3x0.8x1.6 - locals 
3x2.2x3.2– porta 1.7x3 = 404,04– 253,68= 150,36m2,  
37,21% ple, portant. 
Façana Interior (agafa xamfrà 1/100): 15,4x 22 -  
obertures 19x0.8x1.6 – 6x1.6x1.6 – 6x0.8x2.2 – 
8x1.4x1.6- 3x0.8x0.8 = 338,8– 70,08 = 268,72m2,  
79,31% ple, portant. 
Façana  lateral: mitgera. 

 
Tipus 

 
PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Tipologia Y: c/ Muntaner 1 bloc. PB+4. Superfície útil 87,30m2, 8 hab.
Núm. Plantes: PB +4 
Núm. Habitatges:  4pl.x 2hab/pl= 8hab. 
Hab. Per planta: 2 habitatges 

Ús planta baixa: Entrada al pati d’illa, per on tenen 
accés altres blocs.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Pilars, planta lliure d’accés al pati 
d’illa. 
Estru. vertical plantes:  Façana murs de 30cm. Mur de 
gero més envanet fins als 30cm (mem). Murs interiors 
de 15cm.  
Tipus forjat tipus: Sostre ceràmic. Unidireccional 
(mem).  
Alçada lliure: Alçada 2.7m,sostre de 25cm amb 
paviment.  

Tipus forjat coberta: A dues aigües (pl) de fibrociment 
(mem) 
Tipus escala: llosa massissa (sec) 
% buit respecte planta : 225,95m2 – instal.lacions 2 x 
0,645 m2  - escales 5,96 m2  i ascensor 3,25m2  = 
215,40; 95,33%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no indica les juntes però el 
bloc és de 20m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat (sec) 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
450kg/m2, coberta 490kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: A la zona central de façana. 
Perpendiculars a façana: Puntual a zona extrem de 
façana. 
Llum mínima: 3,3 interior;  1,50 cm escala. 
Llum màxima: 5,10m.  extrem. 
Balcó volat vol màx.: 1,0m amb 5,10m al darrera. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100): 20 x (18,4 + 17,4) -  
obertures 16x1.4x1.6  - 8x1.6x1.6 – 5x 0.8x2.2 – planta 
lliure 2x3.2x4.7 – 3x3.8x4.75 = 358– 149,35= 
208,65m2,  58,28% ple, portant i tancament. 
Façana Interior (1/100): 20x (16+17) -  obertures 
8x1.4x1.6 - 12x0.8x1.6 – 8x0.8x2.2 – 8x0.8x1 = 330– 
53,76 =  276,24m2,  83,71 ple, portant. 
Façana  lateral: mitgera. 
 
        

   
Tipus 

   
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Tipologia Z: Cantanada Muntaner Lusitania 1 bloc. PB+6. Superfície útil entre 69,65m2 i 79,95m2

Núm. Plantes: PB +6 
Núm. Habitatges:  6pl.x 3hab/pl= 18hab. 

Hab. Per planta: 3 habitatges 
Ús planta baixa: local.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Pilars i a la façana pilastres de 30cm 
d’obra. 
Estru. vertical plantes:  Façana murs de 30cm. Mur de 
gero més envanet fins als 30cm (mem). Murs interiors 
de 15cm. Pilars en dos dels 3 menjadors de les plantes 
tipus. 
Tipus forjat tipus: Sostre ceràmic. Unidireccional 
(mem).  
Alçada lliure: Alçada 2.7m,sostre de 25cm amb 
paviment.  

Tipus forjat coberta: A dues aigües (pl) de fibrociment 
(mem) 
Tipus escala: llosa massissa (sec) 
% buit respecte planta : 296,86m2 – instal.lacions 0,79 
– 0,45 - 0,56 m2  - escales 6,05 m2  - ascensor 3,6m2  - 
pati interior  4,72m2  = 280,69; 94,55%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no indica les juntes però el 
bloc és de 17m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat (sec) 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
450kg/m2, coberta 490kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: A la zona central de façana. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1,7 extrem. 
Llum màxima: 4,30m.  extrem. 
Balcó volat vol màx.: 1,0m amb 2,80m al darrera. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal Muntaner (1/100): 17,8 x (21,4 + 22) -  
obertures 18x0.8x1.6 – 12x2x2.25 – safareig 6x1.7x2.2  
– porta 1.8x2.6 – locals 2x2.7 – 2x2.2x2.3 = 386,26 – 
119,68= 266,58m2,  69,01% ple, portant. 
Façana principal Lucitania (1/100): 17,4x 21,9 -  
obertures 30x1.4x1.6 - 6x0.8x2.2 – locals 2x1.4x2.5 – 
2x2.5x2.4 – 2x2.4= 381,06– 101,56 =  279,5m2,  73,35 
ple, portant. 
Façana  lateral: mitgera. 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria   
“MEMORIA  DESCRIPTIVA 
Solar.- El solar está ubicado en el término municipal de Sabadell. Forma una manzana completa limitada por las 
calles Atlanat, Lusitania, Muntaner y Vía Aurelia. Tiene una superficie de … 
Ordenanzas.- Al acogerse las viviendas de dicho proyecto a la modalidad de Subvencionadas, se han tenido en 
cuenta al redactar el proyecto las Ordenanzas Provisionales de viviendas de Protección Oficial, aprobadas por la 
Orden de 20 de Mayo de 1.969 y modificadas por Orden de 4 de mayo de 1.970. En cuanto a la Ordenación 
urbanística de la manzana se han aplicado las normas del Plan Parcial “Can Borguñ”, que definen dicha manzana 
como cerrada, y las Ordenanzas Municipales de Sabadell. 
Descripción del proyecto.- El mismo comprende la construcción de una manzana cerrada, con un patio central o de 
manzana que se deja ajardinado para disfrute de los vecinos de la misma y con acceso a través de un porche abierto 
por la calle Muntaner, que facilita el acceso a dicho jardín. Las alturas de los bloques que cierran este patio central 
vienen definidas por las Ordenanzas Municipales que regula dichas alturas según sea el ancho de las calles 
anteriormente mencionadas. 
 
Estudio técnico 
Sistema constructivo.- Se ha escogido el sistema tradicional de paredes de carga y techos cerámicos, excepto en las 
plantas bajas destinadas a usos comerciales que se prevee será de Hormigón armado. 
Calidades.- Las paredes serán de gero de 7,5cms en fachadas con cámara de aire y tabique interior hasta formar los 
30cms Techos cerámicos de 200 kgs de peso propio, embaldosado con terrazo de 30 . 30cms. Cubierta de 
fibrocemento con voladizo y canalón de zinc para recogida de aguas. Enyesado a Buena vista. Pintura a la cola. 
Instalaciones de gua fría y caliente asi como de luz y fuerza domestica. 
Superficie construida.- La total superficie construida del conjunto residencial es de … 
Importe de la obra.- Asciende el presupuesto a … 
 
Anexo nº1 a la memoria 
Acciones adoptadas en el cálculo (norma MV. 101-1962) 
 
En los cálculos estructurales del edificio se han tenido en cuenta las acciones que se expresan a continuación: 
 
Anexo nº1 a la memoria 
Acciones adoptadas en el cálculo (Norma MV 101-1962) 
En los cálculos estructurales del edificio se han tenido en cuenta las acciones que se expresan a continuación: 
Acción 1 Concargas 
Forjado de pisos cerámicos, con su pavimento y revestimiento inferior de yeso   200  kg 
Forjado bajo cubierta, con tabiquillos, solera machihembrado, y placas de fibrocemento. 350  kg 
Escaleras.           200  kg 
Acción 2. Sobrecarga de Uso y Nieve 
Cubierta (sobrecarga de nieve + conservación)       140  kg 
Viviendas incluida sobrecarga tabiquería.       250  kg 
Escalera y accesos.          300  kg 
Balcones volados.          150  kg/m2 
Sobrecarga de borde de balconeras        200  kg/m2 
La superposición de 1 y 2 arroja los siguientes valores. 
Suelos de viviendas          450  kg/m2 
Cubierta           490  kg/m2 
Escaleras y accesos          500  kg/m2 
Balcones volados, no incluida sobrecarga de bordes      150  kg/m2 
 
En el cálculo de los elementos solicitados debido a varias plantas, se han considerado las reducciones de sobrecarga 
presitas en la norma MV 101-1962. 
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Acción 3 
La presión admitida en los terrenos de fundación por tratarse de terrenos semicompactos, ha sido de 3 kg/m2. El 
tipo de cimentación proyectado es de zanjas continuas en hormigón en masa y zapatas de H.A. 
Acción 4. Acción de viento 
Se ha considerado una presión dinámica   W= 75  kg/m2 
El coeficiente eólico adoptado es de  e=+1.2;  e=-0.6 
Resultando un presión unitaria de  P=e  W=90 kg/m2; W= -45 kg/m2 
 
Considerando una sobrecarga horizontal actuado sobre los lienzos de fachada. 
Es preciso tener en cuenta la influencia de esbeltez. 
 
Acción 5. Acciones Reológicas 
Se disponen juntas de dilatación entre las torres y los bloques lineales. 
 
Acción 6. Acciones sísmicas 
Grade sísmico de Sabadell (estimado)  VII 
Coeficiente sísmico de ser terreno semicompuesto.  S=0,04 
Factor sísmico de reducción de sobrecarga   r= 0,5 
Para la nieve       r=1 
P= sQ, donde Q= G+rP, siendo G la concarga, P la sobrecarga vertical y  s y r  los coeficientes antes evaluados. 
 
Anexo 2 a la memoria 
Estudio de superficies a efectos y según criterio del I.N.V. 
..” 
 
 
Altres:  
L’annex 1 de la memòria és document tipus igual que l’expedient 83_168. 
El bloc T barreja l’estructura de suport de murs de càrrega amb pilars a la zona central de la planta. 
El bloc Z, barreja pilars a la zona central de la planta amb els murs de càrrega i en planta baixa tot són pilars excepte 
la façana de murs de càrrega. 
S’interpreta que a les plantes superiors hi ha pilastres de 30cm lligades als murs de càrrega de 15cm en zones de girat 
de les plantes o reforç de les obertures. 
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Codi Biblio: 89_348//1969/4385/D04 12592      Any projecte:  novembre 1970       Any const.: 10 desembre 1969 
                        12 novembre 1970 
Nom del projecte:  138 viviendas subvencioandas en la Rda. Collsalarca y calles Bonaigua y Paguera. 
Adreça:  R. Collsalarca, Bonaigua, Paguera    Barri: Can Oriach 
Arquitecte/s: Arquitecte 12, Arquitecte 18, Arquitecte 19, Arquitectura 20 
Arquitecte tècnic: Aparelladors Promotor: Caja de Ahorros Sabadell           
Constructora: Construcciones Palau SL 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Tipologia A: c/ Paguera 4blocs, PB+3. Superfície útil 69,70m2, 24hab. 
Tipologia A’: c/ Paguera 1bloc, PB+3. Superfície útil entre 67,80m2 i 69,70m2, 6hab. 
Tipologia B: c/Collsalarca 3 blocs, PB+7. Superfície útil entre 60,25m2 i 69,96m2, 81 hab. 
Tipologia B’: c/Bonaigua 1 bloc, PB+7. Superfície útil entre 60,25m2 i 69,96m2, 27 hab. 
 

 
 
Total habitatges a analitzar:  total 9 blocs i 138 habitatges.  
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes. 
X Seccions.  
X  Façanes. (molt esquemàtiques) 
X Memòria 

 Amidaments 
X Pressupost 

 Informes 
X Altres. Plec de condicions molt explícit.
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Tipologia A: c/ Paguera 4blocs, PB+3. Superfície útil 69,70m2, 24hab. 
Tipologia A: c/ Paguera 4blocs, PB+3. Superfície útil 69,70m2, 24hab. 
Núm. Plantes: PB +3 
Núm. Habitatges: 4bl x 3pl.x 2hab/pl = 24hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges a diferent nivell. 
Ús planta baixa: locals

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 25cm. Mur de gero 
més envanet fins als 25cm (mem i pl). Murs interiors 
de 15cm de gero. Pilastres d’obra de fàbrica de 
30x30cm amb base i capitell de formigó. Pilars 
interiors metàl.lics i mur de càrrega de 15cm. 
Estru. vertical plantes:  Façana murs de 25cm. Mur de 
gero més envanet fins als 25cm (pl. i mem). Murs 
interiors de 15cm. de gero. 
Tipus forjat tipus: Forjat mixta, bigueta semiresistent 
amb revoltó ceràmic, sempre amb capa de 
compressió de 3cm. Unidireccional (mem).  
Alçada lliure: Alçada 2.7m,sostre de 25cm amb 
paviment (sec.), 17cm amb capa compressió (mem).  

Tipus forjat coberta: A dues aigües (pl) de fibrociment 
sobre biguetes de fusta recolzades a envanets 
conillers (mem) 
Tipus escala: llosa de formigó alleugerida amb 
ceràmica (mem) 
% buit respecte planta : 173,46m2 – escales 10,37 m2  
= 163,09; 94,02%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no indica les juntes els blocs 
són de 15m i estan separats, només units per la 
coberta.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat (sec i detall façana) 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
510kg/m2. 
Segons doc. gràfica:  forjats per suportar 510kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 5,1 exterior. 3,1 cm escala. 
Llum màxima: 6,0m.  extrem. 
Balcó volat vol màx.: 1,10m amb 3,9m al darrera. 
Coberta vola fins a 1,5m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100): 16 x 13-  obertures 6x1.6x2.4  
- 12x0.8x2.4 – 6x0.8x2 – escala 3x12– locals (façana 
estintolada per pilars d’obra 11x3.3 = 208– 127,98= 
80m2,  38,47% ple, portant. 
Façana Interior (1 bloc façana plegada 1/100): 18,06x 
12,10 -  obertures 12x1.4x2.4  - 6x1.5x2.4 – locals 
(façana estintolada per pilars d’obra 9.4x3.3 = 218,53– 
92,94= 125,58m2,  57,47% ple, portant. 
Façana  lateral: mitgera. 
 
         

 
Tipus 

 
PB 

 
 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962  
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Tipologia A’: c/ Paguera 1bloc, PB+3. Superfície útil entre 67,80m2 i 69,70m2, 6hab. 
Tipologia A’: c/ Paguera 1bloc, PB+3. Superfície útil entre 67,80m2 i 69,70m2, 6hab.
Núm. Plantes: PB +3 
Núm. Habitatges:  3pl.x 2hab/pl = 6hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges a diferent nivell. 
Ús planta baixa: locals

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 25cm. Mur de gero 
més envanet fins als 25cm (mem i pl). Murs interiors 
de 15cm de gero. Pilastres d’obra de fàbrica de 
30x30cm amb base i capitell de formigó. Pilars 
interiors metàl.lics i mur de càrrega de 15cm. 
Estru. vertical plantes:  Façana murs de 25cm. Mur de 
gero més envanet fins als 25cm (pl. i mem). Murs 
interiors de 15cm. de gero. 
Tipus forjat tipus: Forjat mixta, bigueta semiresistent 
amb revoltó ceràmic, sempre amb capa de 
compressió de 3cm. Unidireccional (mem).  
Alçada lliure: Alçada 2.7m,sostre de 25cm amb 
paviment (sec.), 17cm amb capa compressió (mem).  

Tipus forjat coberta: A dues aigües (pl) de fibrociment 
sobre biguetes de fusta recolzades a envanets 
conillers (mem) 
Tipus escala: llosa de formigó alleugerida amb 
ceràmica (mem) 
% buit respecte planta : 169,38m2 – escales 10,37 m2  
= 159,01; 93,87%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no indica les juntes els blocs 
són de 15m i estan separats, només units per la 
coberta.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat (sec i detall façana) 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
510kg/m2. 
Segons doc. gràfica:  forjats per suportar 510kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,6 exterior. 3,1 cm escala. 
Llum màxima: 6,0m.  extrem. 
Balcó volat vol màx.: 1,10m amb 3,9m al darrera. 
Coberta vola fins a 1,5m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100): 16 x 13-  obertures 6x1.6x2.4  
- 12x0.8x2.4 – 6x0.8x2 – escala 3x12– locals (façana 
estintolada per pilars d’obra 11x3.3 = 208– 127,98= 
80m2,  38,47% ple, portant. 
Façana Interior (façana plegada 1/100): 20,03x 11,8 -  
obertures 18x0.8x2.4 – locals (façana estintolada per 
pilars d’obra 9.4x3.3 = 239,54– 65,58= 173,96m2,  
72,62% ple, portant. 
Façana  lateral: una sola finestre. Pràcticament tota 
opaca, tancament. 

 
Tipus 

 
PB 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Tipologia B: c/Collsalarca 3 blocs, PB+7. Superfície útil entre 60,25m2 i 69,96m2, 81 hab.
Núm. Plantes: PB +7 
Núm. Habitatges: 3bl x 7pl.x 4hab/pl - 1hab PB= 
81hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges.  
Ús planta baixa: locals / accés per planta 1a amb 
rampa.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 25cm. Mur de gero 
més envanet fins als 25cm (mem i pl). Murs interiors 
de 15cm de gero. Pilastres d’obra de fàbrica de 
30x30cm amb base i capitell de formigó. Pilars 
interiors metàl.lics i mur de càrrega de 15cm. 
Estru. vertical plantes 1a-4a:  Façana murs de 25cm. 
Mur de gero més envanet fins als 25cm (pl. i mem). 
Murs interiors de 15cm. de gero. 
Estru. vertical plantes 5a:  Façana murs de 25cm. Mur 
de gero més envanet fins als 25cm (pl. i mem). Murs 
interiors de 15cm transveresals de gero y 
longitudinals de totxana . 
Estru. vertical plantes 6a-7a:  Façana murs de 25cm. 
Mur de gero més envanet fins als 25cm (pl. i mem). 
Murs interiors de 15cm totxana (mem diu 10cm). 
 

Tipus forjat tipus: Forjat mixta, bigueta semiresistent 
amb revoltó ceràmic, sempre amb capa de 
compressió de 3cm. Unidireccional (mem).  
Alçada lliure: Alçada 2.7m,sostre de 25cm amb 
paviment (sec.), 17cm amb capa compressió (mem).  
Tipus forjat coberta: A dues aigües (pl) de fibrociment 
sobre biguetes de fusta recolzades a envanets 
conillers (mem) 
Tipus escala: llosa de formigó alleugerida amb 
ceràmica (mem) 
% buit respecte planta : 354,02m2 – escales i ascensor 
8,96 m2  = 345,06; 97,47%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no indica les juntes els blocs 
són de 31,5 m i estan separats, només units per la 
coberta.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat (sec i detall façana) 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
510kg/m2. 
Segons doc. gràfica:  forjats per suportar 510kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: 1a a 4a planta. 
Perpendiculars a façana: 5a a 7a planta. 
Llum mínima: 1,35 exterior. 3,4 cm escala. 
Llum màxima: 5,34m.  passadís. 
Balcó volat vol màx.: 1,90m amb 2,85m al darrera. 
Coberta vola fins a 2,5m. davant 5m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (bloc tipus sense ponts i plegada 
1/100): 35,06 x 23,9 -  obertures 70x0.8x2.4  - passadís  
– 14 x1x2.4 – escala 3.4x23,9– locals (façana 
estintolada per pilars d’obra 14x4.2 = 837,93– 308,06= 
529,87m2,  63,24% ple, portant i tancament a pisos 
superiors. 
Façana Interior (1 bloc plana, sense ponts 1/100): 
31,06x 23,4 -  obertures 27x1.7x2.4  - 55x0.8x2.4 – 
27x0.8x1.1 – escala 4.3x18.5 – locals (façana 

estintolada per pilars d’obra) 24,1x3.6 = 726,8– 
412,65= 314,15m2,  43,22% ple, portant i tancament 
a pisos superiors. 
Façana  lateral: pràcticament opaca. No hi ha alçat. 

 
Tipus superiors 

 

  
Tipus inferiors            PB 

 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu:      Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Tipologia B’: c/Bonaigua 1 bloc, PB+7. Superfície útil entre 60,25m2 i 69,96m2, 27 hab.
Núm. Plantes: PB +7 
Núm. Habitatges: 7pl.x 4hab/pl - 1hab PB= 27hab. 
 

Hab. Per planta: 4 habitatges. 
Ús planta baixa: locals / accés per planta 1a amb 
rampa.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 25cm. Mur de gero 
més envanet fins als 25cm (mem i pl). Murs interiors 
de 15cm de gero. Pilastres d’obra de fàbrica de 
30x30cm amb base i capitell de formigó. Pilars 
interiors metàl.lics i murs de càrrega de 15cm. gero. 
Estru. vertical plantes 1a-4a:  Façana murs de 25cm. 
Mur de gero més envanet fins als 25cm (pl. i mem). 
Murs interiors de 15cm. de gero. 
Estru. vertical plantes 5a:  Façana murs de 25cm. Mur 
de gero més envanet fins als 25cm (pl. i mem). Murs 
interiors de 15cm transveresals de gero y 
longitudinals de totxana . 
Estru. vertical plantes 6a-7a:  Façana murs de 25cm. 
Mur de gero més envanet fins als 25cm (pl. i mem). 
Murs interiors de 15cm totxana (mem diu 10cm). 
 

Tipus forjat tipus: Forjat mixta, bigueta semiresistent 
amb revoltó ceràmic, sempre amb capa de 
compressió de 3cm. Unidireccional (mem).  
Alçada lliure: Alçada 2.7m,sostre de 25cm amb 
paviment (sec.), 17cm amb capa compressió (mem).  
Tipus forjat coberta: A dues aigües (pl) de fibrociment 
sobre biguetes de fusta recolzades a envanets 
conillers (mem) 
Tipus escala: llosa de formigó alleugerida amb 
ceràmica (mem) 
% buit respecte planta : 350,60m2 – escales i ascensor 
9,52 m2  = 341,08; 97,28%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no indica les juntes els blocs 
són de 34m i estan separats, només units per la 
coberta i planta 4a.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat (sec i detall façana) 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
510kg/m2. 
Segons doc. gràfica:  forjats per suportar 510kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: 1a a 4a planta. Girant a cantonada. 
Perpendiculars a façana: 5a a 7a planta. Girant a 
cantonada. 
Llum mínima: 1,35 passadís. 1,7 cm cuina cantonada. 
Llum màxima: 6,3m.  exterior, menjador cantonada. 
Balcó volat vol màx.: 1,90m amb 3,8m al darrera. 
Coberta vola fins a 2,0m. davant 3,8m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense ponts i plegada 1/100): 44,84 
x 23,3 -  obertures 4x3.35x2.4 – 3x1.7x2.4 - 7x1.4x2.4 
– 42x0.8x2.4 -  passadís  – 7 x6.8x1.6 –locals (façana 
estintolada per pilars d’obra 20,7x3.2 = 1044,77– 
290,96= 753,81m2,  72,15% ple, portant i tancament 
a pisos superiors. 
Façana Interior (sense ponts 1/100): 23,3x 23,5 -  
obertures 21x1.7x2.4  - 28x0.8x2.4 – 21x1.4x2.4 – 
locals (façana estintolada per pilars d’obra) 14.8x4.3 = 

547,55– 273,64= 273,91m2,  50,02% ple, portant i 
tancament a pisos superiors. 
Façana  lateral: 11,47x(22,8+23,4) – obertures 
7x0.6x0.9 – balcó 4x 1.5x 1.6 – 3x2x1.6 = 264,86 – 
22,98 = 241,88m2, 91,23 tancament i portant les 
superiors. 

   
Tipus superiors 

   
Tipus inferiors    PB 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria   
“MEMORIA  DESCRIPTIVA 
0.1.-Descripción del proyecto 
La forma de conjunto.- El proyecto ha sido concebido como una transformación de la manzana cerrada tradicional 
con la finalidad de aprovechar el espacio interior. 
Las viviendas se agrupan en nueve bloques, cinco lindantes con la calle Paguera de planta baja y tres pisos y las 
cuatro restantes lindantes con la calle Viguemales y Ronda Collsalarca de planta baja y siente pisos de altura. 
Los bloques de cuatro plantas, poseen 2 viviendas por planta con dos locales en la planta baja, además de la escalera 
y vestíbulos de acceso. El resto de 4 viviendas por planta, a las que se llega con una única escalera de acceso y un 
ascensor, a excepción de la primera planta, en la que se pierde una vivienda por bloque como consecuencia del 
acceso que se efectúa desde el patio central mediante una rampa. 
En los bajos se disponen los cuartos de contadores y cuatro locales por bloque, además de pasos y accesos. 
El espacio interior para disfrute de los usuarios, ha sido proyectado pensando en los niños y personas de edad; será 
propiedad de las 138 familias. Las diferencias de altura existentes en el terreno se han resuelto con un juego de 
desniveles, salvados mediante rampas o escaleras, tal como se indica en el plano general de planta baja. 
La vivienda.- La vivienda está construida a base de paredes de carga en cuatro sentidos, perpendiculares dos a dos, 
con el fin de apurar la fatiga de trabajo de todas ellas al máximo, consiguiendo con ello un reducción de espesores 
en las plantas bajas. 
Todas ellas tiene el siguiente programa: 
Comedor – estar de 18m2 como mínimo 
2 dormitorios dobles y 1 sencillo 
… 
Superficies: 
… 
0.1.1.- Justificación del proyecto.- 
La manzana semi-cerrada reúne ventajas dentro de la trama de Sabadell, por conseguir un espacio interior de 
ambiente intimo, sin ser patio cerrado de amenudo insuficiente o escasa ventilación e iluminación. 
… 
Desde el punto de vista económico, se ha buscado una máxima sencillez estructural, independizando la planta baja, 
resuelta con pilares de fábrica y jácenas de Fe, del resto cuya estructura se resuelve a base de paredes, con dos 
sentidos de carga, transversal en las cuatro primeras y longitudinal en las cuatro últimas plantas, logrando con ello 
espesores de 15cms planta baja incluida. 
Los materiales son vistos, sin acabados especiales, por lo que se reducen al mínimo los gastos de conservación, 
buscando contrastes entre volúmenes y voladizos para conseguir una expresividad estática suficiente. 
0.1.2.-Emplazamiento.- 
…. 
 
0.2.- Condiciones Varias 
0.2.1.- Trabajos no enumerados ni descritos explícitamente en los documentos del proyecto.- Todos aquellos 
trabajos que no queden citados ni descritos de manera explícita en la documentación gráfica o escrito, pero cuya 
realización sea necesaria a juicio de la Dirección Facultativa, para la ejecución de los enumerados o descritos y para 
la terminación total de la obra, se entiende que quedan incluídos en el presente proyecto. 
0.2.2.-Instalación de agua y electricidad en la obra.-  El contratista viene obligado… 
.. 
1.- Condiciones particualres para el constructor 
1.1.- Movimiento de tierras.- 
1.1.1.-Desmonte de tierras en rebaje y explanación del solar. 
… 
1.2.-Cimentaciones.- 
Hormigón ciclópeo en relleno cimientos en pozo y zanjas de apoyo jácenas cimiento con hormigón de C.P. de 150 
kg/m3 y un máximo del 30% de piedra en baño flotante. 
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Homir´gon de 200kg/m3 sin piedra en relleno cimientos apoyo de pilares de fábrica, disponiendo una rmadura 
formada con 4 Ø 18 y 2 Ø 14, estribada con Ø 8 cada 20 cms de 60.- de altura. 
Idem. En relleno pozos ciemtnación pilares de hierro; deberá colocarse la correspondiente placa de asiento con 4 Ø 
14 soldados y anclados 50cms en el hormigón. 
… 
1.3.-Paredes de carga. 
1.3.1.- Fábrica de ladrillo gero de 10 cms visto a dos caras en formación de pilates en planta baja ctomado con 
mortero de C.P. dosificación 1:4. 
1.3.2.-Idem. Visto a una cara, en paredes de carga de fachada y pasos interiores, tomado con mortero mixto de 
dosificación 1:1:6 en las 5 primeras plantas y 1:1:8 en el resto. 
1.3.3.-Idem. Visto a dos caras en pared frontal caja escalera. 
1.3.4.-Fábrica de ladrillo gero de 10 ms en paredes de carga interiores de las plantas 1ª, 2ª, 3ª, y 4ª y parte de las 5ª y 
6ª (ver indicaciones planos estructura), tomado con mortero de C.P. 1:6. 
1.3.6.- En la obra vista las juntas se dejarán enrasadas. 
1.3.7.- Todas las hiladas deberán ser perfectamente horizontales, entrelazándose las obras en los encuentros. Las 
juntas no excederán de 8m/m en las llagas y de 12m/m en los tendeles. 
1.3.8.- Dinteles sobre los pasos que lo precisen en paredes de carga. 
1.3.9.- No se realizarán regatas horizontales ni inclinadas en las paredes de carga, en ningún caso. 
Los 50 primeros cms de todas las paredes se ejecutarán con mortero impermeabilizado para evitar las humedades 
producidas por capilaridad. 
 
1.4.- Estructura de hormigón armado 
1.4.1.- La base y el capitel de los pilares de fábrica se resolverán con unos dados de hormigón encofrados a cuatro 
caras y convenientemente anclados en la obra. 
1.4.2.- Se formará un zuncho a modo de correa, armado según los casos, ver planta estructura, con hormigón de 
300kg/m3 de C.P., a lo largo de paredes de fachada y transversales indicadas en los planos. 
1.5.1.- Cerrajeria de armar 
1.5.1.- Toda la cerrajería se resolverá a base de perfiles normales de doble T y greys. 
1.5.2.- Como arriostramiento del forjado e incorporados en el grueso del mismo se dispondrán 2 Ø 14 en los lugares 
indicados en los planos estructura. 
1.5.3.- En la estructura de las plantas bajas y tercera se dispondrá un mallazo  electro soldado, en toda la planta, así 
como en los puntos de sobrecarga de la estructura de la planta 4ª. 
1.7.- Forjados 
1.7.1.- El forjado será mixto, vigueta pretensada semiresistente y bovedilla cerámica con un canto mínimo de 17 
cms. incluida la chapa compresión no admitiéndose ningún forjado sin dicha chapa. 
Así mismo, el tipo elegido debe permitir la colocación de las armaduras necesarias para contrarrestar los momentos 
negativos de los voladizos. 
1.7.2.- Deberá garantizar, según normas M.V. 101-1962, una carga total de: 
    Viviendas   Cubierta 
Peso propio   180    180 
Carga permanente  180    180 
Sobrecarga de uso  150    100 
        de nieve        50 
    510 kg/m2   510 kg/m2 
 
1.7.3.- Planché de H.A. en plataforma de apoyo máquinas ascensor. 
1.7.4.- El tipo de forjado escogido deberá ser aprobado por la Dirección General de Arquitectura y cumplir las 
normas establecidas en el Decreto de 20 de Enero 1.966. Antes de su colocación en obra, y a petición del arquitecto 
directos, se podrán realizar ensayos a fin de que sea definitivamente aceptado. 
1.7.5.- En las luces mayores de 4 mts es preciso realizar un acodalamiento central antes de verter la chapa de 
compresión, la cual será de 3 cms de espesor y de un hormigón de 300 kg de C.P. por m3 
En otros casos se seguirán las indicaciones del arquitecto director y en su defecto las indicaciones de la casa 
suministradora. 
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1.8.- Cubierta 
1.8.1.- Los edificios se cubrirán con placas de fibrocemento, colocadas sobre correas de madera, apoyadas en 
tabicones conejeros. 
1.8.3.- Hormigón celular de 5 cms espesor en aislamiento térmico cubierta. 
1.8.4.- Tela asfáltica en zonas de paso, que son interiores de vivienda en la planta inmediatamente inferior. 
…. 
1.9.- Desagües 
… 
1.10.- Escaleras 
1.10.1.- Se construirán con una losa de hormigón aligerada con cerámica de 11cms de espesor, calculada para una 
sobrecarga de 300 kg/m2 según normas M.V. 101-1962 
1.10.2.- Los peldaños serán de cemento portland, modelo italiano, mismo color y textura que pavimento de panot. 
… 
1.11.- Cerramientos exteriores 
1.11.1.- Fábrica de ladrillo gero de 10 visto a dos caras en barandas. 
1.11.2.- Idem. Visto a una cara en paredes medianeras, convenientemente arriostradas tal como se indica en la 
planta estructura correspondiente. 
1.11.3.- Idem. En la formación de la tapia de separación de fincas. 
1.12.- Cerramientos interiores 
1.12.1.- Fábrica de ladrillo hueco ¼ en tabiques de separación, tomando las dos primeras hiladas con rápido y el 
resto con yeso. 
Se efectuará perfectamente aplomado dejando siempre un margen antes de llegar al tocho con objetico de evitar el 
pandeo del tabique cuando se produzcan las dilataciones del yeso. 
1.12.2.- Fábrica de ladrillo gero de 10 cms visto a una cara en formación caja ascensor. 
1.13.- Acabados exteriores. 
1.13.1.- Enyesado de techos en terrazas y pasos exteriores, y zancas escalera. 
… 
2.- Memoria y condiciones particulares para el carpintero.” 
 
Altres:  
Memòria molt explicita de la forma de construir. 
Hi ha blocs de PB+7, això s’aconsegueix fent que les plantes inferiors carreguin sobre uns murs de càrrega i les plantes 
superiors carreguin sobre uns altres murs de càrrega. A més a més que la planta superior els murs portants són de 
totxana, i passaran a ser de gero els murs portants de les plantes inferiors depenent de la càrrega que suportin. 
D’aquesta manera, tal com diu la memòria, porten al límit la capacitat de càrrega de la fàbrica. 
Les cotes dels dibuixos podien tenir petits errors de fins a 20cm. S’ha agafat amb escalímetre per tal de redibuixar el 
projecte. 
Les plantes dibuixades són deduïdes a través de les tipologies donades i facilitades dels plànols. 
Hi ha un mur de mitgera de 30cm de gruix, arriostrat cada tres pisos, amb unes alçades aproximades de 9m. 
L’arriostrament és amb perfils metàl·lics. Aquest mur té una encavallada metàl·lica a l’interior i està emparedat, tal 
com confirma el Dr. Sauquet a l’entrevista del desembre del 2016. 
La tipologia d’habitatge i els plànols d’estructura no encaixen a la zona de l’escala dels tipus A i A’. Hi ha biguetes 
indicades on hi hauria d’haver la llosa d’escala. Aquest sistema es coneix com a llosa alleugerida ceràmica, segons 
entrevista amb el Dr. Sauquet al desembre del 2016. 
La tipologia A i A’ és la mateixa, la única cosa és que la A’ s’adapta al final del solar, canviat les llums i no quedant 
compensades. 
Molt interessant des del punt de vista de l’adaptació de les plantes als diferents tipus de situacions, passadís a la planta 
4a, ... 
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Codi Biblio: 82_285//1971/2200/D04 12743 Any projecte:  gener 1971       Any const.: 21 maig 1971 
Nom del projecte:  Proyecto de un conjunto residencial compuesto por 8 locales comerciales y 200 viviendas de 
Renta Limitada Grupo I Para: ARBO SA. 
Adreça:  Parma , Constantino, Jaime I , Pia Barcino    Barri: Can Borguño 
Arquitecte/s:  Arquitecte 21 
Arquitecte tècnic: Aparellador       Promotor: ARBO SA  
Constructora: Arderiu Llobet SA 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Tipologia V: Constantino. Pb+3 amb semisoterrani de locals, 4 blocs 64 hab total. Superfície útil entre  
67,64m2 i 88,91m2, 2 habitatges entre 60 i 70m2; i 30 habitatges de superfície entre 80 i 90m2. 

 
 
Total habitatges a analitzar:  total 8 blocs i 64 habitatges. 
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes. 
X Seccions.  
X  Façanes. 
X Memòria 
 
 

 Amidaments 
X Pressupost 

 Informes 

 Altres.  
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Tipologia V: Constantino. Pb+3 amb semisoterrani de locals, 4 blocs 64 hab total. Superfície útil entre  67,64m2 i 
88,91m2, 2 habitatges entre 60 i 70m2; i 30 habitatges de superfície entre 80 i 90m2. 
Tipus X  PB+3 situats: Constantino 
Edifici:4 blocs  64 habitatges. Superfície útil entre  67,64m2 i 88,91m2

Núm. Plantes: PB +3 
Núm. Habitatges: 4bl x 4pl. x 4hab=64hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges 
Ús planta baixa: locals/ habitatges

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm. Mitgeres i 
murs interiors de 15cm(pl). Murs de gero amb càmera 
i envanit interior (mem). Pilastres a l’entrada per 
recollir perfil d’estintolament. 
Estru. vertical plantes Façana murs de 30cm. Mitgeres 
i murs interiors de 15cm(pl). Murs de gero amb 
càmera i envanit interior (mem) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional, bigueta ceràmica 
(mem). Intereix ~65cm (pl) 
Alçada lliure: Alçada 2.7-2.8 m locals semi soterrat, 
2.5m resta plantes sostre.  

Tipus forjat coberta: Coberta a quatre aigües (pl) de 
fibrociment (mem) 
Tipus escala: llosa massissa (pl). 
% buit respecte planta (1 bloc) : 451,90m2 – escales 
3,62m2   – patis 14,76m2  i 19,62m2   – instal.lacions 2x 
0.14 = 413,62; 91,53%. 
 
Hi ha junta de dilatació: Indica la junta de dilatació. (pl 
i mem) Lmàx = 25m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. (sec) 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 

 No identificat.
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
450kg/m2, escales 500kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Murs de façana i paral.lels a façana 
secundaria 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2.0m amb continuïtat.  
Llum màxima: 4,2m.  A façana. 
Balcó volat vol màx.: Vola 1.3m respecta 3.4m. als 
darrera. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 bloc 1/100): 25 x (12+12,5) -  
obertures 18x1.1x1.4  - 2x0.8x1.4 – 6x2.8x1.8 –  porta 
1.5x3 = 306,25 – 64,7= 241,55m2,  78,87% ple, 
portant. 
Façana posterior (1 bloc 1/100):  25 x (13,8+14,3) -  
obertures 18x1.1x1.4 – 2x0.8x1.4  – 6x2.8x1.8 – locals 
4x2.9x2.4 = 351,25 – 88,04 = 263,21m2,  74,94% ple, 
portant. 
Façana  lateral (1/100): 17,2 x (11,6+13,8) -  obertures 
ventilació banys 16x1x0.6 -  8x 0.75x1.4 = 218,44 – 
18= 200,44m2,  91,76% ple, tancament. 

 
Tipus 

  
PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
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Memòria   
“MEMORIA  DESCRIPTIVA 
Solar.- El solar está ubicado en el término Municipal de Sabadell forma una manzana completa limitada por las calles 
Parma, Constantino, Jaime I y Pia Barcino. – Tienen una superficie de …. 
Ordenanzas.- Al acogerse las viviendas de dicho proyecto a la modalidad de Renta Limitada Grupo I, se han tenido en 
cuenta al redactar el proyecto las Ordenanzas Provisionales de viviendas de Protección Oficial, aprobados por la 
Orden del 20 de mayo de 1969 y modificadas por Orden de 4 de mayo de 1970. En cuanto a la ordenación 
urbanistica de la manzana se han normas del Plan Parcial “Can Borguñó” que define dicha manzana como Urbana 
Abierta Ordenación B, y las ordenanzas Municipales de Sabadell, según estas ordenanzas la edificabilidad es de 
3m2/m2. Lo cual nos dá para dicho solar una superficie edificable de … 
Descripción del proyecto.- El mismo comprende la construcción de cuatro bloques distintos, con amplios espacios 
ajardinado entre ellos para disfrute de los vecinos. La altura de dichos bloques viene definidas por las Ordenanzas 
Municipales que regulan dichas alturas según sea el ancho de las calles anteriormente mencionadas. 
Estudio técnico 
Sistema constructivo.- Se ha escogido el sistema tradicional de paredes de carga y techos cerámicos, excepto en las 
plantas bajas destinadas a usos comerciales que se prevee será de Hormigón armado. 
Calidades.- Las paredes serán de gero de 7,5cm en fachadas con cámara de aire y tabique interior hasta formar los 
30cm. Techos cerámicos de 200kgs de peso propio,  embaldosado con terrazo de 30x30cm. Cubierta de 
fibrocemento con voladizos y canalón de cinc para recogida de aguas. Enyesado a buena vista. Pintura a la cola. 
Instalación de agua fría y caliente así como de luz y fuerza doméstica. 
Superficie construida.- La superficie total del conjunto residencial es de … 
Importe de la obra.- Asciende el presupuesto… 
 
 
Anexo nº1 a la memoria 
Acciones adoptadas en el cálculo (Norma MV 201-1972) 
En los cálculos estructurales del edificio se han tenido en cuenta las acciones que se expresan a contunación: 
Acción 1 Concargas 
Forjado de pisos cerámicos, con su pavimento y revestimiento inferior de yeso   200  kg 
Forjado bajo cubierta, con tabiquillos, solera machihembrado, y placas de fibrocemento. 350  kg 
Escaleras.           200  kg 
Acción 2. Sobrecarga de Uso y Nieve 
Cubierta (sobrecarga de nieve + conservación)       140  kg 
Viviendas incluida sobrecarga tabiquería.       250  kg 
Escalera y accesos.          300  kg 
Balcones volados.          150  kg/m2 
Sobrecarga de borde de balconeras        200  kg/m2 
La superposición de 1 y 2 arroja los siguientes valores. 
Suelos de viviendas          450  kg/m2 
Cubierta           490  kg/m2 
Escaleras y accesos          500  kg/m2 
Balcones volados, no incluida sobrecarga de bordes      150  kg/m2 
 
En el cálculo de los elementos solicitados debido a varias plantas, se han considerado las reducciones de sobrecarga 
presitas en la norma MV 101-1962. 
 
Acción 3 
La presión admitida en los terrenos de fundación por tratarse de terrenos semicompactos, ha sido de 3 kg/m2. El 
tipo de cimentación proyectado es de zanjas continuas en hormigón en masa y zapatas de H.A. 
 
Acción 4. Acción de viento 
Se ha considerado una presión dinámica   W= 75  kg/m2 
El coeficiente eólico adoptado es de  e=+1.2;  e=-0.6 
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Resultando un presión unitaria de  P=e  W=90 kg/m2; W= -45 kg/m2 
 
Considerando una sobrecarga horizontal actuado sobre los lienzos de fachada. 
Es preciso tener en cuenta la influencia de esbeltez. 
 
Acción 5. Acciones Reológicas 
Se disponen juntas de dilatación entre las torres y los bloques lineales. 
 
Acción 6. Acciones sísmicas 
Grade sísmico de Sabadell (estimado)  VII 
Coeficiente sísmico de ser terreno semicompuesto.  S=0,04 
Factor sísmico de reducción de sobrecarga   r= 0,5 
Para la nieve       r=1 
P= sQ, donde Q= G+rP, siendo G la concarga, P la sobrecarga vertical y  s y r  los coeficientes antes evaluados. 
 
Anexo 2 a la memoria 
Estudio de superficies a efectos y según criterio del I.N.V. 
Desglose de superficies útiles de las viviendas….” 
.. 
 
 
Altres:  
L’annex 1 de les accions és idèntic, només cal tenir en compte que la norma que indica és la MV-101-62 i no la MV 
201-72 
La memòria és pràcticament idèntica a l’expedient 81_283. 
Les cotes de les plantes no encaixen, es resolt mesurant en escalímetre. 
Façanes portants, sortida al balcó per mur lateral de trava, la mateixa solució que el tipus X del 81_283, però allà és 
portant. 
Expedient molt semblant al 83_168,205,291 però normatives diferents. La tipologia s’assembla al 83_T, però al 83_T 
massissa pilastra i en canvi al 82_285 recula el mur del càrrega del mig donant més inèrcia. 
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Codi Biblio: 81_283//1972/786/D04 12767 Any projecte:  març 1971       Any const.: 12 maig 1972 
Nom del projecte:  Proyecto de un conjunto residencial compuesto por 4 locales comerciales y 198 viviendas de 
Renta Limitada Grupo I Para: ARBO SA. 
Adreça:  Parma , Constantino, Jaime I , Pia Barcino    Barri: Concòrdia 
Arquitecte/s:  Arquitecte 21 
Arquitecte tècnic: Aparellador       Promotor: ARBO SA  
Constructora:  
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Tipologia X: Pia Barcino. Pb+7, 4 blocs 64hab total. Superfície útil entre  74,87m2 i 89,32m2, superfície 
construïda entre 85,26m2 i 103,47m2. 

Tipologia Y i Y’: Estructura de pilars PB+8. 
 

 
Total habitatges a analitzar:  total 4 blocs i 64 habitatges. 
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes. 
X Seccions.  
X  Façanes. 
X Memòria 

 Amidaments 
X Pressupost 

 Informes 
X Altres.  Estudi d’ombres.
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Tipus X  PB+7 situats: Pia Barcino 
Edifici:4 blocs  56 habitatges. Superfície útil entre  74,87m2 i 89,32m2, superfície construïda entre 85,26m2 i 
103,47m2. 
Núm. Plantes: PB +7 
Núm. Habitatges: 4bl x 8pl. x 2hab=64hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges 
Ús planta baixa: habitatges.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm. Mitgeres i 
murs interiors de 15cm(pl). Murs de gero amb càmera 
i envanit interior (mem) 
Estru. vertical plantes Façana murs de 30cm. Mitgeres 
i murs interiors de 15cm(pl). Murs de gero amb 
càmera i envanit interior (mem) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional, bigueta pretensada 
tipus PPB de la casa CYA SA i revoltó ceràmic. (mem). 
Intereix 60cm (pl) 
Alçada lliure: Alçada 2.8 m a PB, 2.5m resta plantes 
sostre amb paviment 25cm.  

Tipus forjat coberta: Coberta a quatre aigües (pl) de 
fibrociment (mem) 
Tipus escala: llosa massissa (pl). 
% buit respecte planta (1 bloc) : 224,86m2 – escales 
6,47m2   - ascensor 1.82m2 – patis 2x 0.84m2 – 
instal.lacions 2x 0.07 = 214,75; 95,50%. 
 
Hi ha junta de dilatació: Indica la junta de dilatació. (pl 
i mem) Lmàx = 21,4m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. (sec) 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 

 No identificat.
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
450kg/m2, escales 500kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:  Per càrrega i sobrecàrrega 500kg  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Murs de façana i paral.lels a façana 
secondaria 
Perpendiculars a façana: Perpendiculars a façana 
principal. 
Llum mínima: 2.4m amb continuïtat. (entrebigat no 
indica continuïtat). 
Llum màxima: 4,3m. Façana posterior. 
Balcó volat vol màx.: Vola 1.0m respecta perfil de 
suport. Llum darrera 1.2m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 bloc 1/100): 21,5 x (22.5+23) -  
obertures 20x1.2x1.2  - 15x0.9x1.2 – 14x3x1.7 – escala 
7x2.1x0.8 -  porta 1.9x2.4 = 489,12 – 132,72= 356,4m2,  
72,86% ple, tancament. 
Façana posterior (1 bloc 1/100):  21,5 x (23+23,5) -  
obertures 32x1.1x1.2  – 16x1.1x0.8 – safareig 
7x5.2x2.5 – 5.2x2 = 499,87 – 157,72 = 342,15m2,  
68,45% ple, portant. 

Façana tester (1/100): 10 x (21,8+22,8) -  obertures 
ventilació banys 7x0.9x2.6 -  0.9x2 = 223 – 14,58= 
208,42m2,  93,46% ple, portant. 

  
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 201-1972  
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Memòria   
MEMORIA  DESCRIPTIVA 
“Solar.- El solar está ubicado en el término Municipal de Sabadell forma una manzana completa limitada por las 
calles Parma, Constantino, Jaime I y Pia Barcino. – Tienen una superficie de …. 
Ordenanzas.- Al acogerse las viviendas de dicho proyecto a la modalidad de Renta Limitada Grupo I, se han tenido en 
cuenta al redactar el proyecto las Ordenanzas Provisionales de viviendas de Protección Oficial, aprobados por la 
Orden del 20 de mayo de 1969 y modificadas por Orden de 4 de mayo de 1970. En cuanto a la ordenación 
urbanistica de la manzana se han normas del Plan Parcial “Can Borguñó” que define dicha manzana como Urbana 
Abierta Ordenación B, y las ordenanzas Municipales de Sabadell, según estas ordenanzas la edificabilidad es de 
3m2/m2. Lo cual nos dá para dicho solar una superficie edificable de … 
Descripción del proyecto.- El mismo comprende la construcción de cuatro bloques distintos, con amplios espacios 
ajardinado entre ellos para disfrute de los vecinos. La altura de dichos bloques viene definidas por las Ordenanzas 
Municipales que regulan dichas alturas según sea el ancho de las calles anteriormente mencionadas. 
Estudio técnico 
Sistema constructivo.- Se ha escogido el sistema tradicional de paredes de Farga en el bloque X, y estructura de 
hormigón armado con jácenas prefabricadas den los bloques Y e Y’ con forjados pretensados PPB de la casa C.Y.A., 
S.A. 
Calidades.- Las paredes serán de gero de 7,5cm en fachadas con cámara de aire y tabique interior hasta formar los 
30cm. Forjados prentensados PPB de casa C.Y.A., S.A. embaldosado con terrazo de 30x30cm. Cubierta de 
fibrocemento con voladizos y canalón de cinc para recogida de aguas. Enyesado a buena vista. Pintura a la cola. 
Instalación de agua fría y caliente así como de luz y fuerza doméstica. 
Superficie construida.- La superficie total del conjunto residencial es de … 
Importe de la obra.- Asciende el presupuesto… 
 
 
Anexo nº1 a la memoria 
Acciones adoptadas en el cálculo (Norma MV 201-1972) 
En los cálculos estructurales del edificio se han tenido en cuenta las acciones que se expresan a contunación: 
Acción 1 Concargas 
Forjado de pisos cerámicos, con su pavimento y revestimiento inferior de yeso   200  kg 
Forjado bajo cubierta, con tabiquillos, solera machihembrado, y placas de fibrocemento. 350  kg 
Escaleras.           200  kg 
Acción 2. Sobrecarga de Uso y Nieve 
Cubierta (sobrecarga de nieve + conservación)       140  kg 
Viviendas incluida sobrecarga tabiquería.       250  kg 
Escalera y accesos.          300  kg 
Balcones volados.          150  kg/m2 
Sobrecarga de borde de balconeras        200  kg/m2 
La superposición de 1 y 2 arroja los siguientes valores. 
Suelos de viviendas          450  kg/m2 
Cubierta           490  kg/m2 
Escaleras y accesos          500  kg/m2 
Balcones volados, no incluida sobrecarga de bordes      150  kg/m2 
 
En el cálculo de los elementos solicitados debido a varias plantas, se han considerado las reducciones de sobrecarga 
presitas en la norma MV 201-1972. 
 
Acción 3 
La presión admitida en los terrenos de fundación por tratarse de terrenos semicompactos, ha sido de 3 kg/m2. El 
tipo de cimentación proyectado es de zanjas continuas en hormigón en masa y zapatas de H.A. 
 
Acción 4. Acción de viento 
Se ha considerado una presión dinámica   W= 75  kg/m2 
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El coeficiente eólico adoptado es de  e=+1.2;  e=-0.6 
Resultando un presión unitaria de  P=e  W=90 kg/m2; W= -45 kg/m2 
 
Considerando una sobrecarga horizontal actuado sobre los lienzos de fachada. 
Es preciso tener en cuenta la influencia de esbeltez. 
 
Acción 5. Acciones Reológicas 
Se disponen juntas de dilatación entre las torres y los bloques lineales. 
 
Acción 6. Acciones sísmicas 
Grade sísmico de Sabadell (estimado)  VII 
Coeficiente sísmico de ser terreno semicompuesto.  S=0,04 
Factor sísmico de reducción de sobrecarga   r= 0,5 
Para la nieve       r=1 
P= sQ, donde Q= G+rP, siendo G la concarga, P la sobrecarga vertical y  s y r  los coeficientes antes evaluados. 
 
Anexo 2 a la memoria 
Estudio de superficies a efectos y según criterio del I.N.V. 
Desglose de superficies útiles de las viviendas…. 
..” 
 
 
Altres:  
L’annex 1 de les accions s’ha copiat directament de l’expedient 77_258, de arquitectes diferents i de l’any 1974; sembla 
fos un annex facilitat pel COAC... 
A la documentació gràfica s’indica que el sostre ha de suportar una càrrega i sobrecàrrega de 500kg i indica el tipus de 
bigueta 113 que es necessita del forjat tipus CYA SA. 
Façana principal no portant, i obren la porta a la paret lateral, portant. 
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Codi Biblio:  42_119 C//1972/2199/D4 12793 Any projecte: setembre 1971   Any const.: 20 octubre 1972 /1974 
Nom del projecte:  Construir un edificio, compuesto de 6 locales comerciales y 24 viviendas de Renta Limitada 
Grupo I (Fase1) 
Adreça: carrers: Aribau esquina c/ Ferrán Caballero   Barri: Sector Sud 
Arquitecte/s:  Arquitecte 33 
Arquitecte tècnic: Aparellador      Promotor: Construcciones Casa Muns 
Constructora: Construcciones Casa Muns        
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   
Tipologia 1: 1 edifici de PB+ 4, 6 locals i 24 habitatges. Al carrer Aribau cantonada Ferran Caballero.  
       

 
Codi Biblio:   42_119 A//1972/2867/D4 12048 Any projecte: setembre 1971   Any const.: gener 1973 
Nom del projecte:  Construir un edificio, compuesto de 4 locales comerciales y 24 viviendas de Renta Limitada 
Grupo I (Fase2) 
Adreça: carrers: Aribau sin nº a 40,80 metros del Paseo Espronceda Barri: Sector Sud 
Arquitecte/s:  Arquitecte 33 
Arquitecte tècnic: Aparellador      Promotor: Inmobiliaria Calonge, SA 
Constructora: Construcciones Casa Muns       
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   
Tipologia 2: 1 edifici de PB+ 6, 4 locals i 24 habitatges. Al carrer Aribau. 
 
Codi Biblio: 38_120//1974/1256/D4 12184  Any projecte: maig 1973    Any const.: 11 juny 1974 
Nom del projecte:  Construir un edificio, compuesto de 20 viviendas y 4 locales, de Renta Limitada Grupo I (fase 3) 
Adreça: carrers: Aribau esquina Paseo Espronceda   Barri: Sector Sud 
Arquitecte/s:  Arquitecte 33 
Arquitecte tècnic: José Daviu Birbón/ F. Llaberias         Promotor: Inmobiliaria Calonge, SA  
Constructora : Constructora Casa Muns 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc: 
Tipologia 3: 1 edifici de 2 blocs de PB+ 5, 4 locals i 20 habitatges. Al carrer Aribau cantonada Passeig Espronceda.  
 
  
Codi Biblio:  42_119 B//1973/2025/D4 12137 Any projecte: maig 1973   Any const.: 30 octubre 1973 
Nom del projecte:  Edificio compuesto de cinco locales comerciales y 28 viviendas de R. L. Grupo I (Fase4) 
Adreça: carrers: Aribau        Barri: Sector Sud 
Arquitecte/s:  Arquitecte 33 
Arquitecte tècnic: Aparellador      Promotor: Inmobiliaria Calonge, SA 
Constructora: Construcciones Casa Muns       
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   
Tipologia 4 amb local comercial: 1 edifici de PB+ 7, 5 locals i 28 habitatges. Al carrer Aribau.  
 
  
Total habitatges:  96 habitatges, 4 blocs, 4 locals comercials. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments (fase 4a) 

 Pressupost (fase 3a i 4a) 

 Informes posteriors. 

 Altres. 
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Tipologia 1 c/ Aribau cantonada Ferran Caballero 
1 edifici de 3 escales PB+4.  Superfície útil habitatge ≈62.15m2.
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges:  3 esc. x 4plantes x 2hab/ pl.=24 
hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: botiga 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana i testers de 30cm,  i 
mur de càrrega interior de 15cm. Pilastres de 
30x60cm o 30x30cm. 1 pilar a mitgera de formigó. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana i testers de 
30cm,  i mur de càrrega interior de 15cm. 
Tipus forjat tipus: “Forjado mixto tipo VEYGA  
apobado por la D.G. de A.” (pl). Prefabricat existent al 
mercat. (mem). 
Alçada lliure pisos 2,70m,  PB de 3,30m, cantell forjat 
amb paviment 25cm.  (sec). 

Tipus forjat coberta: Plana. A la catalana (mem)  
Tipus escala: llosa formigó (sec). Volta o llosa (mem) 
% buit respecte planta: 156,1m2 – escala  6,6m2 – 
ascensor 1,69m2– instal.lacions 2x 0,023m2= 147,76; 
94,65%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No està indicada cap junt 
longitud total 46,50m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: ≈580kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Mur interior de 15cm i pilastres a 
PB 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3.7m extrem. Escala 2.2m. 
Llum màxima: 5.5m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: 0.6m. 
%buit mur respecte ple: (només plantes pis) 
Façana principal:   15,5 x 13,3 -  obertures 8x0.6x1.35 -  
8x2.1x2.1 – safareig 4x3x2.7= 206,15 – 74,16 
=131,99m2,  64,02% ple portant 
Façana posterior: 15,5x13,3 -  obertures 8x1.2x1.3 -  
16x0.7x1.3 – gelosia escala 1.2x12.6 = 206,15 –42,16 
=163,99m2,  79,55% ple (portant) 
Tester: 10x13,3 -  obertures 4x0.7x1 = 133,0 –2.8 
=130,2m2,  97,89% ple (tancament) 
 

 
Tipus 

 
PB 
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
 

 
Normativa vigent: M.V. 201-1972
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Tipologia 2 c/ Aribau s/n (la mateixa tipologia que el 1 però més alçada i 2 escales en comptes d’una) 
1 edifici de 2 esc PB+6.  Superfície útil habitatge ≈62.15m2. 
Tipologia 3 c/ Aribau cantonada Passeig Espronceda (la mateixa tipologia que el 2 però 1 alçada menys) 
1 edifici de 2 blocs PB+5.  Superfície útil habitatge ≈62.15m2. 
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+6 
Núm. Habitatges:  (2 esc. x 6pl.) +(2esc.x5pl) x 2hab/ 
pl.=44 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: botiga 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana i testers de 30cm,  i 
mur de càrrega interior de 15cm. Pilastres de 
30x60cm o 30x30cm. 1 pilar de formigó de 30x30 a 
mitgera. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana i testers de 
30cm,  i mur de càrrega interior de 15cm. 
Tipus forjat tipus: “Forjado mixto tipo VEYGA  
apobado por la D.G. de A.” (pl). Prefabricat existent al 
mercat. (mem). 

Alçada lliure pisos 2,70m,  PB de 3,30m, cantell forjat 
amb paviment 25cm.  (sec). 
Tipus forjat coberta: Plana. A la catalana (mem)  
Tipus escala: llosa formigó (secc). Volta o llosa (mem) 
% buit respecte planta: 156,1m2 – escala  6,6m2 – 
ascensor 1,69m2– instal.lacions 2x 0,023m2= 147,76; 
94,65%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No està indicada cap junt 
longitud total 31m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat (detall tancament) 

 Inexistent 

 No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: ≈580kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Mur interior de 15cm i pilastres a 
PB 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3.7m extrem. Escala 2.2m. 
Llum màxima: 5.5m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: 0.6m. 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal:   15,5 x 22,0 -  obertures 12x0.6x1.35 
-  12x2.1x2.1 – safareig 6x3x2.7 – porta 1.25x 2.6 – 
botigues 2x 4x2.6= 341,0 – 135,29 =205,71m2,  
60,32% ple portant 
Façana posterior: 15,5x22,0 -  obertures 12x1.4x1.2 -  
26x0.7x1.2 – gelosia escala 1.2x21 – botigues 
2x3.1x2.6 = 341,00 –83,32 =257,68m2,  75,56% ple 
portant 

Tester: 10x22 -  obertures 6x0.7x1 = 220 – 4.2 
=215,8m2,  98,09% ple tancament 

 
Tipus 

  
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
 

Normativa vigent: M.V. 201-1972 
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Tipologia 4 c/ Aribau s/n (la mateixa tipologia que el 2 però 1 alçada més i un local en PB fent cantonada) 
1 edifici de 2 blocs PB+7.  Superfície útil habitatge ≈62.15m2. 
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+7 
Núm. Habitatges:  2esc. x 7plantes x 2hab/ pl.=28 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: botiga 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana i testers de 30cm,  i 
mur de càrrega interior de 15cm. Pilastres de 
30x60cm o 30x30cm. 1 pilar de formigó de 30x30 a 
mitgera. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana i testers de 
30cm,  i mur de càrrega interior de 15cm. 
Tipus forjat tipus: “Forjado mixto tipo VEYGA  
apobado por la D.G. de A.” (pl). Prefabricat existent al 
mercat. (mem). 

Alçada lliure pisos 2,70m,  PB de 3,30m, cantell forjat 
amb paviment 25cm.  (sec). 
Tipus forjat coberta: Plana. A la catalana (mem)  
Tipus escala: llosa formigó (secc). Volta o llosa (mem) 
% buit respecte planta: 156,1m2 – escala  6,6m2 – 
ascensor 1,69m2– instal.lacions 2x 0,023m2= 147,76; 
94,65%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No està indicada cap junt 
longitud total 31m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat (detall tancament) 

 Inexistent 

 No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: ≈580kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Mur interior de 15cm i pilastres a 
PB 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3.7m extrem. Escala 2.2m. 
Llum màxima: 5.5m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: 0.6m. 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal:   15,5 x 24,9 -  obertures 14x0.6x1.35 
-  14x2.1x2.1 – safareig 7x3x2.7 – porta 1.25x 2.6 – 
botigues 2x 4x2.6= 385,95 – 153,83 =232,12m2,  
60,14% ple portant 
Façana posterior: 15,5x24,9 -  obertures 14x1.4x1.2 -  
30x0.7x1.2 – gelosia escala 1.2x24 – botigues 
2x3.1x2.6 = 385,95 –93,64 =292,31m2,  75,73% ple 
portant 
Tester: 10x24,9 -  obertures 7x0.7x1 = 249 – 4.9 
=244,1m2,  98,03% ple tancament 
 

 

 
Tipus 

 
PB       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 
 

Normativa vigent:  
M.V. 201-1972

 
 



Fitxa d’anàlisi   42_119, 38_120 
 

574 

 

 
 
Memòria 42_119 C: 
 
MEMORIA  DESCRIPTIVA 
 
“1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
El proyecto a que se refiere la presente memoria consiste en la construcción de un edificio de viviendas, el cual 
forma parte de la ordenación de un manzana compuesta por 4 bloques, siendo esta la 1ª fase de construcción de las 
mismas. 
El programa previsto en las viviendas es el siguiente: … 
  
2.- MATERIAMES Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
2.1- Cimentación.- Se practicará el vaciado de zanjas de cimentación, procediéndose al macizado de las mismas, con 
mortero de hormigón de cemento portland con 200kgs por m3 de arena y grava, toda la cimentación se llevará hasta 
el firme del terreno. 
2.1- Formación de lechos para solados y asientos de tuberías.-  Al formar los lechos de hormigón hidráulico, bien sea 
para recibir pavimentos o bien asientos de tuberías, se observarán las mismas condiciones que en el artículo 
anterior, enrasándolas por medio de hormigón. 
2.3- Ejecución de la fábrica de ladrillo.- Serán de ladrillo tomado con mortero de cemento portland. Los dinteles 
serán de hormigón armado en las aberturas que pasen de 0.90mts haciendo las demás un arco de descarga de tres 
gruesos de ladrillos. 
2.4.- Entramados.- Las jácenas y viguerías, serán de tipo prefabricado, existentes en el mercado. 
2.5.- Cubierta.- Será cubierta con azotea a la catalana ó bien a base de tierra volcánica, tela asfáltica y rasilla. 
2.6.- Tabiques.- Todos los tabiques serán de ladrillo de ¼ tomados con yeso a juntas encontradas. 
2.7.- Bóveda escalera.- Las bóvedas de escalera serán ejecutadas a la catalana, ó bien con el mismo forjado armado 
formando una losa, los peldaños serán de granito artificial. 
2.8.- Carpintería.- Será de pino del país,…. 
… 
… 
4.- MATERIALES 
Los materiales previstos para llevar a cabo las citadas obras son aproximadamente de 90kgs/m2 cemento y 5kgs/m2 
de hierro. 
 
5.-ACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULO 
En el cálculo de los elementos resistentes y en la transmisión de cargas para la cimentación de la fina, se ha tenido 
en cuenta las acciones fijadas en el caso I(art. 15) ajustándose a la norma M.V. 101-1962 Los valores aplicados son: 
5.1.- Con cargas: 
Elemento de ladrillo macizo   1.800 kgs/m3 
     “                   “         hueco   1.400  “ 
     “                   hormigón armado   2.400  “ 
     “                     “         en masa   2.200  “ 
Forjado de viguetas hormigón y bov cemento      250 Kgs/m2 
Pavimento baldosa hidráulica de 5cms        80   “ 
Cubierta de azotea      150   “ 
5.2.- Sobrecarga de uso: 
Azotea no accesible      100   “ 
Vivienda hasta 5 mts luz      150   “ 
   “           de más de  5 mts luz      200   “ 
Escalera      300   “ 
Tabiquería      100   “ 
Balcón (igual a la habitación a la que comunica más la sobrecarga lineal acuerdo en su borde de 200kgs/cm2) 
Nieve         40   “  
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5.3.- Asientos de apoyo y empujes del terreno.- 
No es necesario considerar en este caso. 
 
….” 
 
Memòria 42_119 A: 
 
“MEMORIA  DESCRIPTIVA 
 
1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
El proyecto a que se refiere la presente memoria consiste en la construcción de un edificio de viviendas, el cual 
forma parte de la ordenación de un manzana compuesta por 4 bloques, siendo esta la 2ª fase de construcción de las 
mismas. 
El programa previsto en las viviendas es el siguiente: … 
…” 
(Ídem a la memoria 42_119 C excepte els punts que s’indiquen a continuació:) 
“… 
2.3- Ejecución de la fábrica de ladrillo.- Serán de ladrillo tomado con mortero mixto de cal y cemento en la 
proporción de 350kgs de cemento por m3 de arena, los dinteles serán de hormigón armado en las aberturas que 
pasen de 0.90mts haciendo las demás un arco de descarga de tres gruesos de ladrillos. 
…. 
2.7.- Bóveda escalera.- Las bóvedas de escalera serán ejecutadas a la catalana, ó bien con el mismo forjado, 
formando una losa, los peldaños serán de fábrica de ladillo revestidos con mármol. 
….” 
 
 
Memòria 42_119 B: 
 
“MEMORIA  DESCRIPCIVA 
 
1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
El proyecto a que se refiere la presente memoria consiste en la construcción de un edificio de viviendas, el cual 
forma parte de la ordenación de una manzana compuesta por 4 bloques, siendo esta la 3ª fase de construcción de 
las mismas. 
El programa previsto en las viviendas es el siguiente: … 
…” 
2.3- Ejecución de la fábrica de ladrillo.- Serán de ladrillo tomado con mortero mixto de cal y cemento en la 
proporción de 350kgs de cemento por m3 de arena, los dinteles serán de hormigón armado en las aberturas que 
pasen de 0.90mts haciendo las demás un arco de descarga de tres gruesos de ladrillos. 
…. 
2.7.- Bóveda escalera.- Las bóvedas de escalera serán ejecutadas a la catalana, ó bien con el mismo forjado, 
formando una losa, los peldaños serán de fábrica de ladillo revestidos con mármol. 
…. 
Aplicación de la Normativa M.V. sobre Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo (Decreto 20 abril 1.972)” 
“La selección es: 
Tipo de ladrillo: 
macizo m 2ª 
perforado p 2ª 
hueco p 2ª 
Formatos: 29x14x5 
Resistencia a compresión en kg/cm2: 
Macizo 70,100,150,200,300 
Perforado       100,150,200,300 
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Hueco 30,50,70,100,150,200 
 
Mortero: M-40/a (1:6) 
Aparejo: 
Clase: Aparejo holandés 
Juntas Tendales de 10mm llagas de 5mm 
Clase:  Enrasadas 
Cadenas Con viguetas semiresistentes (dibuixos amb el congreny sota bigueta) 
 
Rozas: 
Sin autorización expresa del Director de la Obra se prohíbe en muros de carga la ejecución de rozas horizontales no 
señaladas en planos. 
Siempre que se posible, se evitará hacer rozas en los muros después de levantadas, permitiéndose únicamente rozas 
verticales o de pendiente no inferior a 70º, siempre que su profundidad no exceda de 1/6 del espesor del muro, y 
aconsejándose que en estos casos se utilicen cortadoras mecánicas. 
 
Pliego de condiciones Facultativas y Económicas 
Articulo 1.- Objeto de la contrata.- Las obras que constituyen la presente contrata, son todas las que se describen en 
los diferentes documentos del Proyecto parta la construcción de una casa destinada a viviendas, hasta su completa 
terminación, con arreglo a las condiciones de este pliego ay sujeción a la ley del 15 de julio de 1954. 
Articulo 2.-…. 
… 
De la ejecución de las obras 
Art. 5º.- Formación de cimentaciones.- Se practicará el vaciado de pozos de cimentación para sustentación de pilares 
macizándolos con hormigón armado y la apertura de zanjas, procediéndose al macizado de las mismas con mortero 
de hormigón de cemento portland con 150 kgs de cemento por metro cúbico de arena y grava. Los macizos se 
formarán extendiendo el materia por capas horizontales de 20cms de espesor, procurándose en dichas prácticas 
mezclar bien las piedras, dejando siempre las correspondientes uniones entre capa y capa. 
Art. 6º.- Formación de lechos para solados y asientos de tuberías- Al formar los lechos de hormigón hidráulica, bien 
sea parar recibir pavimentos o bien asientos de tuberías, se observarán las mismas condiciones que en el artículo 
anterior, enrasándolas por medio de hormigón de almendrolla. 
Art. 7º.- Ejecución de la fábrica de ladrillo- Serán de ladrillo hueco doble tomados con mortero mixto de cal y 
cemento en proporciones de 350 kgs de cemento por m3 de arena, todos los muros de carga del edificio a partir del 
enrase de los cimientos, así como la fachada será de obra vista, siendo los espesores los indicados en los planos. Los 
dinteles serán de hormigón armado en las aberturas que pasen de 0’90 mts haciendo las demás un arco de descarga 
de tres gruesos de ladrillo. 
Art- 8º.- Entramados.- las jácenas y veguerías serán de cemento armado y el forjado de techo cerámico y aplanado 
con hormigón. En todos los casos el Arquitecto Director facilitará los cálculos correspondientes de creerlo necesario, 
otro sistema de techo que reúna las condiciones de resistencia y seguridad que se requieren. 
Art.9º.- Cubierta.- Será cubierta con azotea a la catalana flotantes con tabiquillos y cámara de aire con tres gruesos 
de rasilla de Vendrell. Las barandas se rematarán con rasilla de Vendrell para cortar las humedades. 
Art. 10.- Tabiques.- Todos los tabiques serán de ladrillo de ¼ tomado con yeso a juntas encontradas, procurando una 
verticalidad absoluta en sus paramentos y una perfecta unión entre tabiques y el marco. En los dinteles de las 
puertas el tabique formará con despiece de sillería. 
Art. 11.- bóveda de escalera.- Las bóvedas de escalera serán ejecutadas de dos gruesos de ladrillo, el primero de 
rasilla tomada con yeso y el otro con ladrillo medio, tomado con mortero de cemento rápido. 
Art. 12.- Pavimento de mosaico hidráulico. Todos los pavimentos de mosaico se formarán con mosaico hidráulico y 
sus colores serán escogidos por el Arquitecto Director. Niveladas y regladas las superficies que han de recibirlo, se 
asentarán las baldosas con mortero mixto en la proporción 1:2:7. Se cuidará que las piezas no tengan alabeos, 
desconchado y otros desperfectos, transcurridas 48 horas de su colocación se reajustarán con lechada de cemento 
portland. 
Art. 13.- Enyesados de techos.- …” 
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Altres: 
Primera fase 42_119 C, es paren les obres i no es dóna permís fins el 1974 per continuar. Hi ha dos conjunts de 
plànols, un amb PB d’habitatge del 1971 i uns posteriors amb la PB de locals comercials del 1972. Es van construir els 
segons, dels quals els plànols d’alçats són la versió primera i no la dels locals comercials. 
 
Segona fase  42_119 A, la memòria és pràcticament idèntica a la fase 1 però amb algun detall de definició més. 
Tercera fase 38_120 
Quarta fase 42_119 B, la memòria està molt més ampliada, hi ha un canvi de normativa que implica més parts a la 
memòria “Aplicación de la norma M. V. Sobre muros resistentes de fabrica de ladrillo (decreto 20 abril de 1972)” A la 
memòria indica que és la 3a fase quan als plànols indica que és la 4a fase. Hi ha plec de condicions de la fase 4a. 
És igual que el bloc de la fase 3 (38_120) però amb dues plantes més i el local en cantonada només PB. 
 
La tipologia 2 és al mateixa tant per la fase 2 com per la fase4, la diferència està en que la fase 4 té un local comercial 
en planta baixa que dóna façana a tota la cantonada i que aquesta fase té una planta més. 
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Codi Biblio: 60_158//1972/669/ D04 12764 Any projecte: setembre 1971       Any const.: 12 juny 1972 
Nom del projecte:  Proyecto de un conjunto residencial compuesto de 2 locales comerciales y 94 viviendas de 
Renta Limitada subvencionadas para EUDOM SA. 
Adreça:  c/Petrarca, c/Plutarco, c/Socrates, c/ Persio   Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 29(autor projecte) Arquitecte 30 i Arquitecte 31(DO) 
Arquitecte tècnic: Aparellador    Promotor: EUDOM SA 
Constructora: Construcciones Roig SA      
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia S:  2 blocs c/ Socrates, i 2 blocs c/ Plutarco4 edificis PB+3, 2 hab. Per planta  8 habitatges  per edifici 
Superfícies: 69 -76,95 m2 de superfície útil, 84,3 -94,05 m2 de superfície construïda amb serveis comuns. 
Tipologia T X:  2 blocs; 1 bloc Plutarco cantonada Petrarca i l’altre Sòcrates cantonada Persio 4 escales PB+3, 2 hab. 
Per planta  8 habitatges  per escala T i 7 per escala X Superfícies: 67,13 -76,95 m2 de superfície útil, 82,3 -94,05 m2 de 
superfície construïda amb serveis comuns. 
Tipologia U V:  2 blocs; 1 bloc Persio cantonada Plutrarco i l’altre Petrarca cantonada Sòcrates 4 escales PB+3, 2 hab. 
per planta  8 habitatges  per escala Superfícies: 60,40 -76,05 m2 de superfície útil, 78,76 -92,50 m2 de superfície 
construïda amb serveis comuns. 
 
 
 
 
Total habitatges:  total 94 habitatges 12 escales blocs, 2 locals. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres.
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Tipologia S:  2 escales c/ Socrates, i 2 blocs c/ Plutarco 4 edificis PB+3, 2 hab. Per planta  8 habitatges  per edifici 
Superfícies: 69 -76,95 m2 de superfície útil, 84,3 -94,05 m2 de superfície construïda amb serveis comuns. 
Edifici:4 blocs  PB+3, 8 habitatges per bloc.  Superfície útil de  69 -76,95 m2

Núm. Plantes: PB + 3 
Núm. Habitatges:  2blx2escx 4pl. 2hab/ pl =32 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatges.

Tipus d’estructura: 
Estru. Murs de façana de 30cm (15+ càmera + envà), i 
murs interiors de 15cm. Pilastres a la zona de 
l’entrada on s’estintola el mur divisori d’habitatges i 
portant de les plantes superiors. (pl) 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm 
(15+càmera + envà), i murs interiors de 15cm. 
Tipus forjat tipus: sostre PPB de la casa CYASA (mem). 
Intereix 60cm (pl) 
Alçada lliure  pisos 2,5m. forjat amb paviment 
25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües. 
Fibrociment sobre biguetes autorresistents (sec) 
Tipus escala: llosa massissa (mem). 
% buit respecte planta: 184,85m2 – escala  6,35m2  - 
instal.lacions 2x0,02m2 = 178,46; 96,54%. 
 
Hi ha junta de dilatació: S’indica la junta de dilatació 
cada dues escales amb Lmàx=32ml.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat 

 Sota forjat 
 

 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
450kg/m2; escala 500kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:  450Kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1,7m extrem. 
Llum màxima: 4,7m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: vol de 0,75 les jàsseres 
perimetrals. Forjat paral.lel a façana. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala 1/100):   15,8x11,5 -  
obertures 10x1.2x1.2 – 6x2x1.4 – balcó 8x1.7x2.5 –
porta 1.6x2.4 = 181,7– 69,04 =112,66m2,  62% ple 
tancament 
Façana posterior: 15,8x11,5 -  obertures 8x1.2x1.2 – 
8x0.8x1.3 – 6x0.8x2.5 – 8x0.8x0.8 – porta 2x0.8x2.5 = 
181,7– 40,96 =140,74m2,  77,46% ple tancament 
Tester: mitgera el 100% opac.        

 
Tipus 

 
PB 

 
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: Normativa vigent: 
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Tipologia T X:  2 blocs; 1 bloc Plutarco cantonada Petrarca i l’altre Sòcrates cantonada Persio 4 escales PB+3, 2 hab. 
Per planta  8 habitatges  per edifici Superfícies: 67,13 -76,95 m2 de superfície útil, 82,3 -94,05 m2 de superfície 
construïda amb serveis comuns. 
Edifici:4 blocs  PB+3, 8 habitatges per bloc T i 7 habitatges bloc X.  Superfície útil de  67,13 -76,95 m2. 

Núm. Plantes: PB + 3 
Núm. Habitatges:  2 bl. x 1escx 4pl. 2hab/ pl + 1esc x 
3pl x2hab +1 hab PB =30 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatges i local comercial a PB

Tipus d’estructura: 
Estru. Murs de façana de 30cm (15+ càmera + envà), i 
murs interiors de 15cm. Pilastres a la zona de 
l’entrada on s’estintola el mur divisori d’habitatges i 
portant de les plantes superiors. I pilar a la zona de la 
botiga (pl) 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm 
(15+càmera + envà), i murs interiors de 15cm. 
Tipus forjat tipus: sostre PPB de la casa CYASA (mem). 
Intereix 60cm (pl) 
Alçada lliure  pisos 2,5m. forjat amb paviment 
25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües. 
Fibrociment sobre biguetes autorresistents (sec) 
Tipus escala: llosa massissa (mem). 
% buit respecte planta: 357,73m2 – escala 7,14 - 
6,35m2  - instal.lacions  - 2x0,02 - 0,52 – 0,63m2  = 
343,05; 95,89%. 
 
Hi ha junta de dilatació: S’indica la junta de dilatació 
amb blocs S amb Lmàx=40,9ml.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
450kg/m2; escala 500kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:  450Kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: Perpendiculars a façana 
principal 
Llum mínima: 1,7m extrem. 
Llum màxima: 5m. interior i 4,7 extrem.  
Balcó volat vol màx.: vol de 0,75 les jàsseres 
perimetrals. Forjat paral.lel a façana. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100 T i lateral X):   26x11,5 -  
obertures 16x1.2x1.2 – 9x2x1.4 – balcó 8x1.7x2.5 –
portes 2x1.6x2.4  - locals 2x2.6 - 1.2x2.6= 299,0– 
98,24 = 200,76m2,  67,14% ple tancament. 
Façana lateral ( 1/100 bloc X): 16,6 x (11,5+12,2) -  
obertures 4x1.2x1.2 – 6x0.8x1.3 – 4x0.8x2.5 – 4x2x1.2 
– safareig 3x1.4x2.2 – locals 1.2x2.5 – 2.7x2.5 = 
196,71– 48,59 =148,12m2,  75,30% ple tancament i 
portant. 
Tester: mitgera el 100% opac.        

 
Tipus 

 
PB 

 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: Normativa vigent:
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Tipologia U V:  2 blocs; 1 bloc Persio cantonada Plutrarco i l’altre Petrarca cantonada Sòcrates 4 escales PB+3, 2 hab. 
per planta  8 habitatges  per escala Superfícies: 60,40 -76,05 m2 de superfície útil, 78,76 -92,50 m2 de superfície 
construïda amb serveis comuns. 
Edifici:4 blocs  PB+3, 8 habitatges per bloc T i 7 habitatges bloc X.  Superfície útil de  67,13 -76,95 m2. 

Núm. Plantes: PB + 3 
Núm. Habitatges:  2 bl. x 2escx 4pl. 2hab/ pl =32 hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatges 

Tipus d’estructura: 
Estru. Murs de façana de 30cm (15+ càmera + envà), i 
murs interiors de 15cm. Pilastres a la zona de 
l’entrada on s’estintola el mur divisori d’habitatges i 
portant de les plantes superiors.  
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm 
(15+càmera + envà), i murs interiors de 15cm. 
Tipus forjat tipus: sostre PPB de la casa CYASA (mem). 
Intereix 60cm (pl) 
Alçada lliure  pisos 2,5m. forjat amb paviment 
25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües. 
Fibrociment sobre biguetes autorresistents (sec) 
Tipus escala: llosa massissa (mem). 
% buit respecte planta: 355,67m2 – escala 6,75 - 
6,35m2  - instal.lacions  1,11m2  - 4x0.02m2  = 341,38; 
95,98%. 
 
Hi ha junta de dilatació: S’indica la junta de dilatació 
amb blocs S amb Lmàx=40,9ml.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
450kg/m2; escala 500kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:  450Kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1,7m extrem. 
Llum màxima: 4,7 extrem.  
Balcó volat vol màx.: vol 40cm respecte 4,5m i de 0,75 
les jàsseres perimetrals. Forjat paral.lel a façana. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100 U i lateral V):   24,4x (12,5+ 
13,2) -  obertures 10x1.2x1.2 – 6x2x1.4 – 8x0.8x1.2  – 
balcó 8x1.7x2.5 –safareig 4x1.5x2.2 – porta 1.4x2.5= 
313,54– 89,58 = 224,0m2,  71,44% ple tancament i 
portant. 
Façana lateral ( 1/100 bloc V): 18 x (11,1+11,2) -  
obertures 11x1.2x1.2 –8x2x1.2 – balcó  4x1.7x2.2 – 
porta  – 1.4x2.2 = 200,7– 53,08 =147,62m2,  73,55% 
ple tancament. 
Tester: mitgera el 100% opac.        

 
Tipus 

 
PB 

 
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
 

Normativa vigent: 
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Memòria  
“MEMORIA DESCRIPTIVA 
Solar.- El solar está ubicado en el Término Municipal de Sabadell y forma una manzana completa limitada por.. 
Ordenanzas.- Al acogerse las viviendas de dicho proyecto a la modalidad de subvencionadas se han tenido en cuenta 
al redactar el proyecto las Ordenanzas de Viviendas de Protección Oficial, aprobadas por la orden del 20 de mayo de 
1969 y modificadas por orden del 4 de mayo de 1970. En cuanto a la ordenación urbanística de la manzana se ha 
aplicado las normas del Plan parcial “Can Rull-2” y las Ordenanzas Municipales de Sabadell. 
Descripción del proyecto.- El mismo comprende la construcción de una manzana cerrada, con patio central o de 
manzana. Las alturas del los bloques que cierran este patio central vienen definidas por las Ordenanzas Municipales 
de regulan estas alturas según sea el ancho de las calles anteriormente mencionadas. 
 
Estudio técnico 
Sistema constructivo.- Se ha escogido el sistema tradicional de paredes de carga en todo el bloque cerrado. 
Calidades.- Las paredes serán de gero de 7’5 cm. en fachadas con cámara de aire y tabique interior hasta formar los 
30cms. Forjados pretensados PPB de la casa C.Y.A.S.A., embaldosado con terrazo de 30x30 cm. Cubierta de 
fibrocemento con voladizo y canalón de zinc para recogida de aguas. Instalación de agua fría y caliente, así como de 
luz y fuerza doméstica. 
Superficie construida.- La superficie total del conjunto… 
Importe de la obra.- Asciende el presupuesto a… 
 
Anexo a la memoria 
Acciones adoptadas en el cálculo (Norma MV 10-1962) 
En los cálculos estructurales del edificio se han tenido en cuenta las secciones que se expresan a continuación: 
 
Acción 1. 
Concargas 
Forjados de pisos cerámicos, con su pavimento y revestimiento inferior de yeso  200 kg 
Forjado bajo cubierta, con tabiquillos,  y placas de fibrocemento.     350 kg 
Escaleras     200 kg 
 
Acción 2. 
Sobrecarga de Uso y Nieve 
Cubierta. (sobrecarga de nieve + conservación)     140 kg 
Viviendas incluida sobrecarga de tabiquería.     250 kg 
Escalera y accesos.     300 kg 
Balcones volados     150 kg/m2 
Sobrecarga de borde en balconeras.     200 kg/m2 
 
La superposición de 1 y 2 arroja los siguientes valores. 
Suelos de viviendas     450 kg/m2 
Cubierta     490 kg/m2 
Escaleras y accesos     500 Kg/m2 
Balcones volados, no incluida sobrecarga de bordes     150 kg/m2 
 
En el cálculo de los elementos solicitados debidos a varias plantas, se han considerado las reducciones de sobrecargas 
previstas en la Norma MV 101-1962. 
Acción 3. 
La presión admitida en los terrenos de fundación por tratarse de terrenos semicompactos, ha sido de 3 Kg/cm2. El tipo 
de cimentación proyectado es de zanjas continuas en hormigón en masa y zapatas de H.A. 
 
Acción 4. 
Acción de viento. 
Se ha considerado una presión dinámica.  W = 75 kg/m2 
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El coeficiente eólico adoptado es de   e= +1,2 
  e= -0,6 
 
Resultando una presión unitaria de  p=e   W=  90kg/m2 
  W= -45kg/m2 
 
Considerando una sobrecarga horizontal actuando sobre los lienzos de fachada. 
Es preciso tener en cuenta la influencia de esbeltez. 
 
Acción 5. 
Acciones Reológicas 
Se disponen juntas de dilatación entre las torres y los bloques lineales. 
 
Acción 6. 
Acciones sísmicas 
Grado sísmico de Sabadell (estimado)  VII 
Coeficiente sísmico de ser terreno semicompuesto  s= 0,04 
Factor sísmico de reducción de sobrecarga  r= 0,5 
Para la nieve  r= 1 
 
P=s Q, donde Q= G+r P, siendo G la con carga, P la sobrecarga vertical y s y r los coeficientes antes evaluados.” 
 
 
Altres:  
 
Les accions estan copiades directament de l’expedient 52_135b, ja que es tracte d’algun model que s’utilitza a 
l’època. Només cal revisar les accions indicades a les memòries dels projectes del mateix any. 
 
A la documentació administrativa indica que són habitatges de Protecció Oficial i al títol de la memòria del projecte 
indica “.. 94 viviendas de renta Limitada subvencionades para EUDOM,S.A.” 
La tipologia T i U són pràcticament idèntiques a la S, només adaptant-se a la trobada de la cantonada. 
Les façanes dels blocs X i V estan pensades perquè el conjunt del carrer es vegi simètric. 
El bloc V que té una part de façana portant, aquesta sí té menys obertures. Però en el cas del X no es reflexa. 
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Codi Biblio: 61_157A//1972/667/ D04 12764 Any projecte: setembre 1971       Any const.: 8 març 1972 
Nom del projecte:  Proyecto de 200 viviendas y 12 locales de protección oficial en la fina de la calle Via Alexandra, 
Demostenes, Tetrarca y Flavio. 
Adreça:  Vía Alexandra, Démostenes, Petrarca, Flavio  Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 29 (autor projecte), Arquitecte  30 i Arquitecte 31 (DO) 
Arquitecte tècnic: Aparellador     Promotor: Inmobiliaria Junqueras sa 
Constructora:  
 
Codi Biblio: 61_157B//1972/668/ D04 12764 Any projecte: setembre 1971       Any const.: 8 març 1972 
Nom del projecte:  Proyecto de 40 viviendas y 6 locales de protección oficial en la fina de la calle Via Alexandra, 
Socaires y Petrarca 
Adreça:  Vía Alexandra, Socarates, Petrarca   Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 29 (autor projecte), Arquitecte  30 i Arquitecte 31 (DO) 
Arquitecte tècnic: Aparellador     Promotor: EUDOM SA 
Constructora:  
 
Codi Biblio: 61_157C//1972/670/ D04 12764 Any projecte: setembre 1971       Any const.: 8 març 1972 
Nom del projecte:  Proyecto de 160 viviendas subvencionadas y 6 locales en la calle Via Alexandra, Flavio y 
Petrarca 
Adreça:  Vía Alexandra, Favio, Petrarca    Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 29 (autor projecte) Arquitecte 32 (DO) 
Arquitecte tècnic: Aparellador     Promotor: Inmobiliaria Junqueras SA 
Constructora:  
 
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia O:  blocs en cantonada, la cantonada de la tipologia P. PB+8. Edifici de pilars de formigó i forjat unidireccional 
sobre jàsseres de formigó. No s’analitzen. 
61_157A. 2 blocs en cantonada. Carrer Via Alexandra.  
61_157B. 1 bloc en cantonada. Carrer Via Alexandra.  
61_157C. 1 bloc en cantonada. Carrer Via Alexandra.  
 
Tipologia P:  blocs. PB+8. Edifici de pilars de formigó i forjat unidireccional sobre jàsseres de formigó. Carrer Via 
Alexandra . No s’analitzen 
61_157A. 6 blocs. Carrer Via Alexandra.  
61_157B. 1 bloc. Carrer Via Alexandra.  
61_157C. 5 blocs. Carrer Via Alexandra.  
 
Tipologia Q:  blocs en cantonada, la cantonada de la tipologia R. PB+3. Pilars a la planta baixa i murs a les plantes pis.  
Superfície útil 74,95m2, superfície construïda privativa 84,77 i 87,12m2, superfície construïda amb zones comuns de  
92,2 i  94,55m2.  
61_157A. 2 blocs en cantonada 6 habitatges per bloc, i dos locals per bloc. Carrer Petrarca. Total 12 hab. i 4 locals. 
61_157B. 1 bloc en cantonada 6 habitatges per bloc, i dos locals per bloc. Carrer Petrarca. Total 6 hab. i 2 locals. 
61_157C. 1 bloc en cantonada 6 habitatges per bloc, i dos locals per bloc. Carrer Petrarca amb Flavio. Total 6 hab. i 2 
locals 
 
Tipologia R:  blocs. PB+3.  Superfície útil 73,5 i 74,95m2, superfície construïda privativa de  82,92 a 85,57m2, superfície 
construïda amb zones comuns de  88,49 a 91,14m2. 8 habitatges per bloc.  
61_157A. 6 blocs de 8 habitatges per bloc. Carrer Petrarca. Total 48 hab. 
61_157C. 6 blocs de 8 habitatges per bloc. Carrer Petrarca. Total 48 hab. 
 
 
Total tres expedients: 120 habitatges 16 blocs i 8 locals. 
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Documentació facilitada: 
X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres.
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Tipologia Q: PB+3:  2 blocs expedient 61_157A un a cada cantonada de cada edifici i 1 bloc expedient 61_157B, i un 
bloc de l’expedient 61_157C. 2 hab. per planta. Superfície útil 74,95m2, superfície construïda privativa 84,77 i 
87,12m2, superfície construïda amb zones comuns de  92,2 i  94,55m2.   
Tipus. PB+3. situats: cantonades del carrer Petrarca 
Edifici:2 blocs  PB+3, 6 habitatges per bloc i dos locals a planta baixa.  Superfície útil de 74,95m2

Núm. Plantes: PB + 3 
Núm. Habitatges: 1bl+1bl+ 2bl.x 3pl.x 2hab/ pl =24 
hab. 

Hab. Per planta: 2habitatges per replà.  
Ús planta baixa: locals.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana de 30cm (15+5+10 
(sec)), i murs interiors de 15cm al nucli d’escala, pilars 
de formigó de 30x60cm. Baixants no embeguts a la 
façana. (pl) 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 15+5+10, 
i murs interiors de 15cm. Baixants no embeguts a la 
façana. (pl) 
Tipus forjat tipus: forjats pretesats tipus PPB de la 
casa C.Y.A.S.A. (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,5m. forjat amb paviment 
25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a tres aigües. 
Fibrociment (mem) sobre biguetes autoresistents de 
formigó  i corretja final de fusta (cabiró) (sec). 
Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: 180,57m2 – escala  6,27m2 = 
174,3; 96,53%. 
 
Hi ha junta de dilatació: S’indica la junta de dilatació 
cada dos blocs amb Lmàx.=33,15ml.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat i despenja si cal (sec) 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 

 No identificat
Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
450kg/m2; escala 500kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: Façana de 15cm + càmera 
+10, total 30cm. Murs interiors de 15cm. 
Llum mínima: 1,5m interior amb forat d’escala. 2,2 
escala (interior). 
Llum màxima: 5,3m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:   16,5x(11,6 – 12,4) -  obertures 
6x0.8x1.35 – 6x2x1.35 – safareig 6x2.5x2.5  –porta 
1.6x2.8   - locals 2x3.1x2.6 = 198 – 80,78 =117,22m2,  
59,2% ple tancament 
Façana posterior: 16,7x13,7 -  obertures 6x0.8x1.3 
12x1.3x1.35 = 228,79– 27,3 =201,49m2,  88,06% ple 
tancament, i pb mitgera amb locals. 
Tester: 11,25x12 -  obertures 4x0.6x2.4 = 135– 5,76 
=129,24m2,  95,73% ple portant. 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Tipologia R: 6 blocs expedient 61_157A i 6 blocs expedient 61_157C. PB+3.  Superfície útil 73,5 i 74,95m2, superfície 
construïda privativa de  82,92 a 85,57m2, superfície construïda amb zones comuns de  88,49 a 91,14m2. 8 habitatges 
per bloc. Carrer Petrarca. Total 48 hab. 
Tipologia R: PB+3:  6 blocs, entre mitgeres, 2 hab. per planta. Superfície útil 73,5 i 74,95m2, superfície construïda 
privativa 82,92 a 85,57m2, superfície construïda amb zones comuns de  88,49 a 91,14m2.   
Tipus. PB+3. situats: carrer Petrarca 
Edifici:6 blocs  PB+3, 8 habitatges per bloc. Superfície útil de 73,5 i 74,95m2

Núm. Plantes: PB + 3 
Núm. Habitatges:  6bl+6bl.x 4pl. 2hab/ pl =96hab. 

Hab. Per planta: 2habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana de 30cm (15+5+10 
(sec)), i murs interiors de 15cm. Baixants no embeguts 
a la façana. (pl) 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 15+5+10, 
i murs interiors de 15cm. Baixants no embeguts a la 
façana. (pl) 
Tipus forjat tipus: forjats pretesats tipus PPB de la 
casa C.Y.A.S.A. (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,5m. forjat amb paviment 
25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües. 
Fibrociment (mem) sobre biguetes autoresistents de 
formigó  i corretja final de fusta (cabiró) (sec). 
Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: 182,12m2 – escala  6,27m2 = 
175,85; 96,56%. 
 
Hi ha junta de dilatació: S’indica la junta de dilatació 
cada dos blocs amb Lmax=33,15ml.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat i despenja si cal (sec) 

 Sota forjat 
 

 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
450kg/m2; escala 500kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: Façana de 15cm + càmera 
+10, total 30cm. Murs interiors de 15cm. 
Llum mínima: 1,5m interior amb forat d’escala. 2,2 
escala (interior). 
Llum màxima: 5,3m. extrem. Sense continuïtat segons 
planta estructura. 
Balcó volat vol màx.: inexistent. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:   16,7x(13,1 – 12,4) -  obertures 
8x0.8x1.35 – 8x2x1.35 – safareig 6x2.5x1.75 – 
2x1.4x1.75  –porta 1.6x2.8 = 212,9 – 65,87 =147,03m2,  
69,06% ple tancament 

Façana posterior: 16,4x13,0 -  obertures 6x0.8x1.3 
16x1.3x1.35 – portes 2x0.8x2 = 213,2– 37,52 
=175,68m2,  82,4% ple tancament. 
Tester: 100% opac, mitgera de bloc. 

     
PB           Tipus

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria  
“MEMORIA DESCRIPTIVA 
Solar.- El solar está ubicado en el Término Municipal de Sabadell y forma una manzana completa limitada por.. 
Ordenanzas.- Al acogerse las viviendas de dicho proyecto a la modalidad de subvencionadas se han tenido en cuenta 
al redactar el proyecto las Ordenanzas de Viviendas de Protección Oficial, aprobadas por la orden del 20 de mayo de 
1969 y modificadas por orden del 4 de mayo de 1970. En cuanto a la ordenación urbanística de la manzana se ha 
aplicado las normas del Plan parcial “Can Rull-2” y las Ordenanzas Municipales de Sabadell. 
Descripción del proyecto.- El mismo comprende la construcción dos bloques distintos. Las alturas de dichos bloques 
vienen definidas por las  Ordenanzas Municipales de regulan dichas alturas según sea el ancho de las calles 
anteriormente mencionadas. 
 
Estudio técnico 
Sistema constructivo.- Se ha escogido el sistema tradicional de paredes de carga en un bloque y estructura de 
hormigón armado en el otro. 
Calidades.- Las paredes serán de gero de 7’5 cm. en fachadas con cámara de aire y tabique interior hasta formar los 
30cms. Forjados pretensados PPB de la casa C.Y.A.S.A., embaldosado con terrazo de 30x30 cm. Cubierta de 
fibrocemento con voladizo y canalón de zinc para recogida de aguas. Enyesado a buena vista. Pintura a la cola. 
Instalación de agua fría y caliente, así como de luz y fuerza doméstica. 
Superficie construida.- La superficie total del conjunto… 
Importe de la obra.- Asciende el presupuesto a… 
 
Anexo a la memoria 
Acciones adoptadas en el cálculo (Norma MV 10-1962) 
En los cálculos estructurales del edificio se han tenido en cuenta las secciones que se expresan a continuación: 
 
Acción 1. 
Con cargas 
Forjados de pisos cerámicos, con su pavimento y revestimiento inferior de yeso  200 kg 
Forjado bajo cubierta, con tabiquillos, solera machihembrado,  y placa de fibrocemento. 350 kg 
Escaleras     200 kg 
 
Acción 2. 
Sobrecarga de Uso y Nieve 
Cubierta. (sobrecarga de nieve + conservación)     140 kg 
Viviendas incluida sobrecarga de tabiquería.     250 kg 
Escalera y accesos.     300 kg 
Balcones volados     150 kg/m2 
Sobrecarga de borde en balconeras.     200 kg/m2 
 
La superposición de 1 y 2 arroja los siguientes valores. 
Suelos de viviendas     450 kg/m2 
Cubierta     490 kg/m2 
Escaleras y accesos     500 Kg/m2 
Balcones volados, no incluida sobrecarga de bordes     150 kg/m2 
 
En el cálculo de los elementos solicitados debidos a varias plantas, se han considerado las reducciones de sobrecargas 
previstas en la Norma MV 101-1962. 
 
Acción 3. 
La presión admitida en los terrenos de fundación por tratarse de terrenos semicompactos, ha sido de 3 Kg/cm2. El tipo 
de cimentación proyectado es de zanjas continuas en hormigón en masa y zapatas de H.A. 
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Acción 4. 
Acción de viento. 
Se ha considerado una presión dinámica.  W = 75 kg/m2 
El coeficiente eólico adoptado es de   e= +1,2 
  e= -0,6 
 
Resultando una presión unitaria de  p=e   W=  90kg/m2 
  W= -45kg/m2 
 
Considerando una sobrecarga horizontal actuando sobre los lienzos de fachada. 
Es preciso tener en cuenta la influencia de esbeltez. 
 
Acción 5. 
Acciones Reológicas 
Se disponen juntas de dilatación entre las torres y los bloques lineales. 
 
Acción 6. 
Acciones sísmicas 
Grado sísmico de Sabadell (estimado)  VII 
Coeficiente sísmico de ser terreno semicompacto  s= 0,04 
Factor sísmico de reducción de sobrecarga  r= 0,5 
Para la nieve  r= 1 
 
P=s Q, donde Q= G+r P, siendo G la con carga, P la sobrecarga vertical y s y r los coeficientes antes evaluados.” 
 
 
 
Altres:  
En els expedients hi ha tipologies de pilars i tipologies de murs de càrrega, només s’analitzen els de murs de càrrega. 
Hi ha un document on indica que passat els 30 anys d’haver estat un habitatge de protecció oficial i sota la demanda 
del propietari, permeten que el pis deixi de ser de protecció oficial. (61_157A) 
La memòria és pràcticament la mateixa que el 60_158, només es diferencia quan es detalla que són dos blocs,... detalls 
específics del projecte. 
Les accions estan copiades directament de l’expedient 52_135b, ja que es tracte d’algun model que s’utilitza a l’època. 
Només cal revisar les accions indicades a les memòries dels projectes del mateix any. 
Els expedients 61_157 tenen la mateixa memòria i les mateixes tipologies, però estan promoguts per diferents 
empreses: EUDOM SA i Inmobiliaria Junqueras SA, igual com la direcció d’obra va ser duta a terme per diferents 
arquitectes. 
Els edificis estan formats per dos blocs de la mateixa tipologia o no, però la junta de dilatació està cada 2 blocs. 
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Codi Biblio: 101_422//1972/819/D04 12767    Any projecte:  Setembre 1971        Any const.: 9 agost 1972 
Nom del projecte:  Proyecto de 32 viviendas de Renta Limitada, grupo I y sótano para local comercial. 
Adreça:  Roca y Picañol       Barri: La Creu Alta 
Arquitecte/s:  Arquitecte 29 (autor projecte), Arquitecte 31 (D.O.) 
Arquitecte tècnic:   Promotor: EUDOM SA 
Constructora: Roig Riba SA           
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Bloc A: c/Roca, 1 bloc,  PB+3 amb soterrani. Superfície útil  entre 80,53m2  i 91,43m2  per habitatge i 
superfície construïda  entre 94,10m2  i 101,49m2  per habitatge. 8 hab. Estructura murs de càrrega, s’analitza amb 
fitxa. 

Bloc B: c/ Picañol, 1 bloc amb dues escales, PB+5. 24 hab. Superfície útil  de 93,26m2  i 101,06m2  per 
habitatge i . superfície construïda  de 105,57m2  i 113,22m2 , 6 hab.  Estructura de pilars, no s’analitza.. 

 
 

 
Total habitatges a analitzar:  total 1 bloc i 8 habitatges.  
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 
X Altres. Plec de condicions
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Bloc A: c/Roca, 1 bloc,  PB+3 amb soterrani. Superfície útil  entre 80,53m2  i 91,43m2  per habitatge i superfície 
construïda  entre 94,10m2  i 101,49m2  per habitatge. 8 hab. Estructura murs de càrrega, s’analitza amb fitxa. 
Tipologia Bloc A: c/ Roca, 1 bloc, PB+3, Superfície útil  entre 80,53m2  i 91,43m2  per habitatge i superfície construïda  
entre 94,10m2  i 101,49m2  per habitatge. 
Núm. Plantes: PB +3 
Núm. Habitatges: 4pl.x 2hab/pl = 8hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges,  
Ús planta baixa: habitatge

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm (gero 7,5 + 
cama + envanit (mem)). Mitgera i murs interiors de 
15cm. 
Estru. vertical plantes: Façana murs de 30cm (gero 7,5 
+ cama + envanit (mem)). Mitgera i murs interiors de 
15cm. 
Tipus forjat tipus: Unidireccional pretesat tipus CYASA 
(mem) intereix 60cm (pl). 
Alçada lliure: Alçada plantes. PB i pis 2,7m,sostre de 
25cm amb paviment (sec.) 

Tipus forjat coberta: A dues aigües de fibrociment 
sobre biguetes de formigó (sec i mem).  
Tipus escala: Llosa massissa (sec).  
% buit respecte planta (principal): 237,46m2 - escales 
7,12 m2  - pati interior  15 m2  = 215,34m2; 90,68%. 
 
Hi ha junta de dilatació: S’indica la junta a planta 
soterrani entre edifici baix i  local només soterrat. 
Dimensions edifici  16m.

Congreny perimetral: 
X A nivell de  forjat 

 Sota forjat 
 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 450kg/m2 hab. i 490kg/m2 coberta. 
Segons doc. gràfica:  450kg/m2 hab. 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: el primer vano 
Perpendiculars a façana: excepte a façana principal 
Llum mínima: 2,5m extrem, 2,1m escala. 
Llum màxima: 4,7m.  extrem. 
Balcó volat vol màx.: Façana vol 1,5m darrer 3,9m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: 13,85 x 13,5 -  obertures 6x1.2x1.2  - 
6x2.4x2.2 – 2x2.4x1.3 –porta 1.5x2.2 – entrada  
1.5x1.3 = 186,97 – 51,81 = 135,16m2,  71,15% ple, 
portant. 
Façana posterior (fins sobre soterrani): 14x 11,5-  
obertures 12x1.2x1.25 = 161,00– 18,00= 143m2,  
88,82% ple, tancament. 
Façana lateral (fins sota planta soterrani): 16,3x 11,5-  
obertures 8x1.2x1.25  - 4x1.2x1 – 4x0.7x0.7 = 187,45– 
18,76= 168,69m2,  89,99% ple, tancament zona opaca 
i portant zona de finestres. 
 

 
Tipus 

 
PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV 101-1962 i MV 201-1972
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Memòria   
“MEMORIA  DESCRIPTIVA 
Solar.- El solar está ubicado en el término Municial de Sabadell limitado por las calles Roca y Picañol. Tiene una… 
Ordenanzas.- Al acogerse las viviendas de dicho proyecto a la modalidad de Renta Limitada Grupo 1º, se han tenido 
en cuenta al redactar el proyecto las Ordenanzas de vivienda de Protección Oficial, aprobadas por la orden del 20 de 
mayo de 1.969 y modificadas por orden del 4 de mayo del 1.970. En cuanto a la ordenación urbanística de la 
manzana se han aplicado las normas del casco urbano y las Ordenanzas municipales de Sabadell. 
Descripción del proyecto.- El mismo comprende la construcción de dos bloques en una manzana que se acoge a la 
ordenanzas de semicerrada del Ayuntamiento de Sabadell con reducción del 20% de la superficie total edificada en 
manzana cerrada. 

Estudio técnico 
Sistema constructivo.- Se ha escogido el sistema tradicional de paredes de carga en un bloque y estructura de 
hormigón en otro. 
Calidades.- Las paredes serán de gero de 7’5 cm en fachadas con cámara de aire y tabique interior hasta formar los 
30 cms Forjados pretensados PPB de la casa C.Y.A.S.A., embaldosado con terrazo de 30x30 cm. 
Cubierta de fibrocemento con voladizo y canalón de zinc para recogida de aguas. Enyesado a buena vista. 
Pintura a la cola. Instalación de agua fría y caliente, asi como de luz y fuerza doméstica. 
Superficie construida.- La superficie total del conjunto …. 
Importe de la obra.- Asciende el presupuesto… 
 
Anexo nº1 a la memoria 
Acciones adoptadas en el cálculo 
(NOEMA MV. 101-1962) 
 
Acciones adoptadas en el cálculo (Norma MV 201-1972) 
En los cálculos estructurales del edificio se han tenido en cuenta las acciones que se expresan a continuación: 
Acción 1 Concargas 
Forjado de pisos cerámicos, con su pavimento y revestimiento inferior de yeso   200  kg 
Forjado bajo cubierta, con tabiquillos, solera machihembrado, y placas de fibrocemento. 350  kg 
Escaleras.           200  kg 
Acción 2. Sobrecarga de Uso y Nieve 
Cubierta (sobrecarga de nieve + conservación)       140  kg 
Viviendas incluida sobrecarga tabiquería.       250  kg 
Escalera y accesos.          300  kg 
Balcones volados.          150  kg/m2 
Sobrecarga de borde de balconeras        200  kg/m2 
La superposición de 1 y 2 arroja los siguientes valores. 
Suelos de viviendas          450  kg/m2 
Cubierta           490  kg/m2 
Escaleras y accesos          500  kg/m2 
Balcones volados, no incluida sobrecarga de bordes      150  kg/m2 
 
En el cálculo de los elementos solicitados debido a varias plantas, se han considerado las reducciones de sobrecarga 
presitas en la norma MV 101-1962. 
 
Acción 3 
La presión admitida en los terrenos de fundación por tratarse de terrenos semicompactos, ha sido de 3 kg/m2. El 
tipo de cimentación proyectado es de zanjas continuas en hormigón en masa y zapatas de H.A. 
 
Acción 4. Acción de viento 
Se ha considerado una presión dinámica   W= 75  kg/m2 
El coeficiente eólico adoptado es de  e=+1.2;  e=-0.6 
Resultando un presión unitaria de  P=e  W=90 kg/m2; W= -45 kg/m2 
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Considerando una sobrecarga horizontal actuado sobre los lienzos de fachada. 
Es preciso tener en cuenta la influencia de esbeltez. 
 
Acción 5. Acciones Reológicas 
Se disponen juntas de dilatación entre las torres y los bloques lineales. 
 
Acción 6. Acciones sísmicas 
Grade sísmico de Sabadell (estimado)  VII 
Coeficiente sísmico de ser terreno semicompuesto.  S=0,04 
Factor sísmico de reducción de sobrecarga   r= 0,5 
Para la nieve       r=1 
P= sQ, donde Q= G+rP, siendo G la concarga, P la sobrecarga vertical y  s y r  los coeficientes antes evaluados. 
 
 
Pliego de condiciones 
…” 
 
 
 
Altres:  
L’annex 1 és idèntic al del 82_285; sembla que sigui un annex tipus facilitat pel COAC o alguna entitat. 
 
Hi ha un plec de condicions on s’indica bàsicament els temes administratius, o de rebuda de materials,... en cap cas 
informació tècnica pròpiament dita o de la forma de construir, fent referència a les normes del Centro Experimental 
de Arquitectura, UNE i de l’Instituto Eduardo Torroja. 
 
Segons la documentació gràfica s’indica que els murs de façana són de 30, i no queda indica gràficament que estan 
formats per 7’5 + càmera + envanit. En canvi sí està indicat a la memòria. 
 
S’indica l’esquema d’estructura a la planta coberta. Segons l’esquema indicat, la planta baixa cal que s’estintoli el mur 
portant paral·lel a la façana principal portant i no s’indica de cap forma ni gràficament ni a la memòria. 
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Codi Biblio: 65_174//1972/2710/ D04 12042 Any projecte: febrer 1972       Any const.: 30 abril 1975 
Nom del projecte:  Proyecto de dos edificios con un total de 32 viviendas y 4 locales comerciales en la Via Aurelia . 
Adreça:  Via Aurelia entre Avda. De Paraires y Apulia    Barri: Parc Catalunya 
Arquitecte/s:  Arquitecte 23 i Arquitecte 24 
Arquitecte tècnic: Aparellador     Promotor: Promotor 
Constructora: Persona física 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 
Tipologia única:  2 blocs de PB+8. Via Arcadia s/n.  Superficie útil habitatges de 84,83 – 82,67m2; superfície construida 
de 104,43- 102,26m2. 16 habitatges cada bloc, total 32 habitatges. PB locals. 
 
Total habitatges a analitzar:  total 32 habitatges, 4 locals 2 blocs. 
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 
X Amidaments 

X Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres.
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Tipus. PB+8. situats: Via Arcadia s/n 
Edifici:2 blocs  PB+8, 32 habitatges. Superfície útil de 82,67– 84,83m2; superfície construida de 102,26– 104,43m2.
Núm. Plantes: PB + 8 
Núm. Habitatges:  2bl. x 8pl. x 2hab/ pl =32hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: locals 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de 30cm massissos tant 
façana com mur de càrrega paral.lel (pl i mem) 
Estru. vertical plantes 1er - 3er: Murs portants de 
30cm i façana massis de 30cm. (pl i mem) 
Estru. vertical plantes 4rt- 8e: Murs portants de 15cm 
i façana de 15+ càmara+ envanet. (pl i mem) 
Tipus forjat tipus: forjat ceràmic (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m. PB 3,65m. forjat amb 
paviment 20cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: a coberta plana de 15cm amb 
coberta a la catalana. (sec) Coberta de formigó lleuger 
i tela esfàltica (mem).  
Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: 224,18m2 – escala  6,82m2 – 
ascensor  1,89m2 – patis  2x 4,39m2 – instal.lacions  
2x0,1m2 = 206,49; 92,11%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no s’indica Lmax 41m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 
X Sota forjat (mem i pl) 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge 
500kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:  sobrecàrrega total habitatge 
500kg/m2 (pl) 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Murs de càrrega de 30 de PB a 3er 
pis i de 15cm planta 4rta-8a. 
Perpendiculars a façana: Murs del menjador de 15cm. 
Llum mínima: 3,7m amb voladís de 2m. 
Llum màxima: 4,25m.  
Balcó volat vol max.: 2m sortint la bigueta interior en 
voladís sobre congreny. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:   20,5x27 -  obertures 14 x1.2x1.7 – 
16x2.1x2.5 – 2x1.2x2.5 – safareig 16x2.5x2.5 - porta 
2.2x3.2 – locals 2.4x 3 – 3.2x3 – 3.5x3 – 3.2x3 – 2.5x3  
= 553,5 – 270 =283,5m2,  51,21% ple portant excepte 
balcons. 
Façana posterior: 20,5x27,25 -  obertures 48x1.0x1.8 - 
16x0.4x1.0 – escala 8x2.2x1.2 – locals 3x1x0.6 = 
558,62 – 115,72= 442,9m2,  79,28% ple tancament 
Tester: 100% opac, mitgera de bloc. 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
 

 
 
 

Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
 

 
 

  



Fitxa d’anàlisi   65_174 
 

596 

 

Memòria   
MEMORIA  
“Este proyecto de 32 viviendas está compuesto por dos bloques con fachada a Vía Aurelia. Forma parte del conjunto 
de la manzana compuesta que define la Avenida dels Paraires, la Vía Aurelia, la calle Apulía y la calle Mauritania. Está 
situado cerca del campo de fútbol de la Nova Creu Alta. 
Son bloques compuestos de planta baja, destinada totalmente a locales comerciales, y ocho plantas pisos destinadas 
a viviendas con dos por planta. 
Cada vivienda consta de: vestíbulo, sala de estar-comedor,… El bloque de manzana abierta, sin patios, y por lo tanto 
de dos crujías. Cabe señalad la solución dada a lo tendederos de ropa que ocasionan problemas en los bloques 
abiertos. Se ha solucionado formando un patio especial abierto a fachada pero semicerrado mediante una celosía de 
piezas de hormigón en la zona de tendido de ropa. A parte de esto habrán tendederos en planta cubierta. 
En fachada principal están el comedor- sala de estar, el patio abierto a fachada al cual ventilan la cocina y el cuarto 
de baño… 
La estructura es de paredes de carga formadas por las dos fachadas y la pared central de carga. Esta pared central de 
30cm en las tres primeras plantas y de 15cm en las cinco plantas restantes. Igualmente en fachada hay tres plantas 
de pared maciza de 30 cms y cinco plantas de pared de 15cm cámara y tabique. 
El tratamiento de fachada es con ladrillo macizo visto. Todas las jambas de ventanas tienen un galce de 15x15cm (o 
7x7cm formado por el ladrillo quijal) y hay dentado de 15x15 cm en los diversos retranqueos de las fachadas y 
también en los balcones que tienen asimismo el antepecho macizo de ladrillo visto. Hormigón visto en las cornisas, 
que está muy acusada, en el espesor del voladizo de balcones y en la faja que separa la planta baja de las restantes 
plantas. Cajones de persiana enrollables y vierteaguas de ventanas de granito artificial lavado al ácido. Únicamente 
hay un aplacado de dados de gres en la fachada de la caja de escalera con objeto de individualizar fuertemente cada 
bloque en la fachada posterior. 
Construcción.- 
Cimentación en zapatas de hormigón armado de 300kg/m3 con una profundidad de 1,4m Dichas zapatas se apoyan 
sobre una base de grava compacta y hormigón pobre. Riostras de hormigón armado unirán las zapatas en todo el 
perímetro de los bloques. 
Estructura de paredes de carga de ladrillo con crujías paralelas a fachada y perpendiculares en zona comedores. En 
planta baja pilares de hormigón armado y jácenas metálicas a base de 2 PN sobre las que apoyan las paredes de 
carga de 0,30 y jácenas 1 PN sobre las que apoyan las paredes de 0,15. Obra vista en fachadas. 
Hormigón armada en jácenas patios tendederos losas escalera, así como en zunchos. 
Forjado de techo cerámico para una carga y sobrecarga de 500 kg/m2. Cubierta de hormigón celular, tela asfáltica un 
grueso de rasilla común y otro de rasilla recortada, mimbel en todo el perímetro de azotea y sumideros con rejilla 
metálica para recogida de aguas. 
Tabicones de 10cm de ladrillo doble hueco  “tochana” en separación cocinas-baños, cocinas-lavaderos, aseos-
dormitorios, locales comerciales y cuadro contadores. En portal de entrada y paredes de planta 7ª y 8ª serán de 
15cm, Tabiques de ladrillo hueco ¼ con mortero rápido de las tres primeras hiladas y las restantes con yeso. 
Revoco con mortero Pórtland en fachada tendederos, paredes y techos de lavaderos y terrazas,… 
… 
Cajones de persiana enrollable y vierteaguas de fachada de granito artificial lavado al ácido… 
… 
Superficies.- 
… 
Acciones en la edificación 
En este proyecto se han tenido en cuenta las especificaciones contenidas en la Norma M.V. 101-1.962 tanto en lo 
que afecta a pesos propios como a sobrecargas de uso. Carga total de 500 kg/m2 en viviendas. 
Estructura de paredes de carga se ha previsto un zuncho de hormigón armado en cada planta, de 20cm de altura, 
colocado bajo apoyo de forjado a lo largo de todas las paredes de 15 y 30 cm sean o no de carga. 
Cimentación con zapatas armadas. El método seguido ha sido la Instrucción Española que bajo hipótesis de reparto 
uniforme de tensiones admisibles que las zapatas con vuelos en las direcciones pordrán calcularse como dos 
ménsulas ortogonales considerando en cada una la totalidad de la carga o reacción del terreno. Se ha considerado 
una fatiga del terreno de 2kg/cm2. 
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El proyecto está situado en zona B, grado sísmico VII. Se han hecho distintas comprobaciones para averiguar 
sobrecargas sísmicas horizontales tomando como coeficiente sísmico el valor 0,0525 y como factor de corrección el 
valor de 1,50. En ningún caso se han sobrepasado las tensiones admisibles. 
Presupuesto.- 
… 
 
Altres:  
Excepte la fonamentació la memòria de l’estructura és molt igual a l’expedient 64_163. 
És el mateix arquitecte que el 64_163 i aquí el voladís el fa amb perfils metàl·lics i en canvi a l’anterior sortien les 
biguetes volades. Canvia la distribució dels murs de càrrega. 
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Codi Biblio: 107_431//1972/1547/D04 12782-83    Any projecte:  Febrer 1972        Any const.: 14 desembre 1972 
Nom del projecte:  Edificio de protección oficial grupo 1º con 20 garages 6 locales comerciales y 66 viviendas. 
Adreça:  c/ Picañol, Agricultura, Llacer    Barri: Sector Cataluña. Cruz alta de Sabadell 
Arquitecte/s:  Arquitecte 31. 
Arquitecte tècnic: Aparellador  Promotor: Bolsa de la Vivienda S.A. 
Constructora: Construcciones Roig     
   
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Bloc Picañol: c/Picañol 2 escales, passatge 2 escales; 2 blocs de 4 escales PB+5 amb soterrani. Superfície útil 
de entre   ~68,53 i 81,78m2   44 hab. 

Bloc Agricultura: c/Agricultura 2 escales,  PB+5 amb soterrani. Superfície útil de entre   ~ 71,48  i 84,87m2  , 
22 hab.  

 
 

 
Total habitatges a analitzar:  total 3 bloc amb 6 escales, 66 habitatges i 6 locals.  
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria 
 

 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres. 
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Bloc Picañol: c/Picañol 2 escales, passatge 2 escales; 2 blocs de 4 escales PB+5 amb soterrani. Superfície útil de entre   
~68,53 i 81,78m2   44 hab. 
Núm. Plantes: PB +5 amb soterrani 
Núm. Habitatges: 4escx5pl.x 2hab/pl + 4 hab a PB= 
44hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per escala  
Ús planta baixa: habitatge i locals, un de cada a cada 
escala.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana de 30cm, 15cm de mur 
exterior més càmera i envanet interior. Pilars de 
formigó. Murs interiors de 15cm. (pl). Murs de càrrega 
de gero. (mem). 
Estru. vertical plantes: Façana de 30cm, 15cm de mur 
exterior més càmera i envanet interior. Murs interiors 
de 15cm.  Amb pilastres sobre dels pilars de soterrani 
(pl). Murs de càrrega de gero de 7.5cm. (mem). 
Tipus forjat tipus: Unidireccional c/60cm. Congrenys 
de reforç. (pl). Pretesat tipus Veyga (mem). 
 Alçada lliure: Alçada PB 3.75 – 4.15 plantes pis 2.7m, 
sostre de 25cm amb paviment (sec.) 

Tipus forjat coberta: A dues aigües amb fibrociment 
sobre envants (sec i mem).  
Tipus escala: Llosa massissa (sec i pl. estructura).  
% buit respecte planta (tipus, bloc mig): 205,66m2 - 
escales 6,21 m2  - ascensors 1.88m2 = 219,57m2; 
96,07%. 
 
Hi ha junta de dilatació: Memòria indica que no 
necessita juntes, però es grafien els blocs separats 
amb doble mur. Lmàx= 34m

Congreny perimetral: 
X A nivell de  forjat ( mem. I grafiats en pl. 
estructura) 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 550kg/m2 i local 800 
kg/m2 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,4m extrem, 2,2m escala. 
Llum màxima: 4,35m.  
Balcó volat vol màx.: Jàsseres volades lmàx 1m, 
biguetes volades 1m sense continuïtat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala): 17,2 x 19,5 -  obertures 
11x2x1.5 - 11x0.8x1.9 – 12x0.8x1.5 – porta 2x3 -  local 
2.9x3.2 – 2.5x3.2= 335,4 – 87,4 = 248m2,  73,94% ple, 
tancament. 
Façana interior :  inexistent. 
Façana lateral: mitgera, inexistent a la documentació 
gràfica..  portant 

 
PB        

 
  Tipus 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV 101-1962
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Bloc Agricultura: c/Agricultura 2 escales,  PB+5 amb soterrani. Superfície útil de entre   ~ 71,48  i 84,87m2  , 22 hab. 
Núm. Plantes: PB +5 amb soterrani 
Núm. Habitatges: 2escx5pl.x 2hab/pl + 2 hab a PB= 
22hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per escala  
Ús planta baixa: habitatge i locals, un de cada a cada 
escala.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana carrer suportada per pilars. 
Tancament i façana posterior de 30cm, 15cm de mur 
exterior més càmera i envanet interior. Murs interiors 
i mitgera de 15cm. (pl). Murs de càrrega de gero. 
(mem). 
Estru. vertical plantes: Façana de 30cm, 15cm de mur 
exterior més càmera i envanet interior. Murs interiors 
de 15cm.  Amb pilastres sobre dels pilars de soterrani 
(pl). Murs de càrrega de gero de 7.5cm. (mem). 
Tipus forjat tipus: Unidireccional c/60cm. Congrenys 
de reforç. (pl). Pretesat tipus Veyga (mem). 

 Alçada lliure: Alçada PB 4.05 plantes pis 2.7m, sostre 
de 25cm amb paviment (sec.) 
Tipus forjat coberta: A dues aigües amb fibrociment 
sobre envants (sec i mem).  
Tipus escala: Llosa massissa (sec i pl. estructura).  
% buit respecte planta (tipus, bloc mig): 218,09m2 - 
escales 6,21 m2  - ascensors 2.4m2 – instal.lacions 
2x0.11 – 2x0.7m2 = 207,86m2; 95,31%. 
 
Hi ha junta de dilatació: Memòria indica que no 
necessita juntes, però es grafien els blocs separats 
amb doble mur. Lmàx= 34m

Congreny perimetral: 
X A nivell de  forjat ( mem. I grafiats en pl. 
estructura) 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 550kg/m2 i local 800 
kg/m2 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Balcó volat 
Perpendiculars a façana: On no hi ha balcó. 
Llum mínima: 2,4m extrem, 2,2m escala. 
Llum màxima: 4,35m.  
Balcó volat vol màx.: Jàsseres volades lmàx 1,3m, 
biguetes volades 1,3 amb 3m darrera. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala): 17 x 18,8 -  obertures 
7x0.8x1.2 - 6x0.8x1.8 – 5x1.5x1.2 – 6x2x1.2 – 
10x0.8x1.9 – locals 2.7x4 – 2.3x2.7 – 1.7x2.7 – sota 
balcó 0.8x3.6= 319,6 – 78,44 = 241,16m2,  75,46% ple, 
portant i tancament. 
Façana interior :  inexistent. 
Façana lateral: 14,5 x 18,4 – obertures 10x0.8x1.2 – 
10x0.8x1.7 – 5x0.6x1.2 – locals 3.7x3.2 – 3x3.2 – 

2x3.25 -2.9x3.25 -  sota balcó 1.4x4 = 266,80 – 69,67 = 
197,03m2,  73,85% ple, portant i tancament. 
 

  
PB      Tipus 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV 101-1962
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Memòria   
“Memoria  
Descripción del solar 
Superficie total del solar: … 
Descripción del edificio: 
Se ha realizado el proyecto con una excavación total para garaje en plantas sotanos con una capacidad de 20 plazas 
totalmente individuales. En esta planta también se ubica el transformador general para la manzana, así como 3 
sótanos individuales para almacenes de los locales. 
En la planta baja se preveen 6 locales comerciales, a unas rasantes en función de las aceras, como se ha grafiado en 
las plantas baja cotas y rasante. También, en una cota superior en función de los locales comerciales y con unos 
accesos totalmente independientes se ha situado 6 viviendas. Así mismo existe la rampa de acceso a los garages. 
Finalmente se ha proyectado 5 plantas tipo exactamente iguales con 12 viviendas por plantas. Estas viviendas son de 
tres tipods distintos y con unos accesos con dos viviendas por rellano. 
Descripción de la vivienda tipo: 
En general cada vivienda tipo consta de un vestíbulo, comedor… 
 
Descripción constructiva del edificio 
Cimientos: 
Del tipo normal con zapatas rígidas y zanjas corridas, rellenas de hormigón de 180 kg de resistencia característica las 
zaparas y con hormigón de 180 kg de Cp las zanjas continuas. Todas las zapatas están perfectamente arriostradas 
con un zuncho corrido a lo largo de todos de cimientos formando con cuatro redondos Rea del 12. 
 
Estructura.- 
Se ha previsto una estructura mixta de hormigón armado en la planta baja y de paredes de carga en las cinco plantas 
tipo y en algunas zonas de la planta baja, como queda perfectamente grafiado en las plantas de estructura 
correspondientes. 
Todo el hormigón armado se ha calculado a rotura, usándose los cálculos de hormigón de 200kg de resistencia 
característica y acero Rea 42. 
En cada planta se ha previsto un zuncho perimetral transversal a nivel del forjado por todas las paredes de carga. 
Forjados.- 
Los forjados serán en la planta baja embrochalados en las jacenas de hormigón donde las hubiera, lo que nos servira 
para evitar y disminuir en lo posible el canto de estas que va visto por debajo el forjado. 
El forjado estará formado por viguetas pretensadas del tipo Veyga y bovedillas cerámicas., para unas cargas qure se 
detallan po posterioemente. 
Fachadas.-  
Todas las fachadas serán de gero visto con cámara de aire lo que junto con los zunchos y cajas de persiana formadas 
de hormigón visto nos dara una unidad compositiva. 
Cubierta.- 
De placas de fibrocemento de color rojo, sobre unos tabicones de 10cm que descansaran sobre el ultimo forjado. 
También se prevee por debajo del fibrocemento una chapa de material aislante. 
Instalaciones.- 
Agua fría y caliente en cada vivienda. Los contadores de agua se preveen en planta baja. 
… 
Presupuesto.- 
El presupuesto total de la obra se estima en … 
 
 
Acciones en la edificación 
Para el calculo de la estructura se adoptan los coeficientes dispuestos en la norma MV 101 de 1962 según el 
siguiente esquema: 
Acciones gravitatorias: 
Sobrecarga de uso en los locales comerciales       500  kg3m2 
       En las terrazas        400  kg/m2 
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    En viviendas         150  “ 
    En escaleras         300  “ 

Carga adicional en voladizos         200  kg/ml 
 
Forjados de pisos: 
Sin reducción de sobrecargas 
Peso propio del forhado   210 kg/m2 
  Pavimento      90 
Total      300 
En total en carga y sobrevarga nos da un total de 550 kg/m2 en plantas de viviendas y de 800 kg/m2 en las de los 
locales comerciales. 
 
Aislantes térmicos: 
Se cumplirá lo dispuesto en la ordenanza 42 de la Ordenanza Tecnicaw Constructivas  para vivienda de Renta 
Limitada (BOE 16/7/55) garantizando el aislamiento corecto 
 
Acción de viento: 
Dado la poca altura del edificio, su situación en el nucleo urbano y su perfecto arriostramiento por la situación de las 
paredes y zunchos no presenta problema alguno de estabilidad. 
La velocidad del viento es de 40m/seg a lo que corresponde una poresión dinámica de Loo kh/m2 
El coeficienre eólico es de 1,2 
Acciones térmicas y reologicas. 
No precisan ser consideradas por el sistema constructivo usado a base de paredes de carga. 
Acciones sísmicas: 
Grado sísmico VII con un coeficiente de 0.05 
 
Pesos propios de los materiales: 
Fabrica de ladrillo gero     1800  kg/m3 
      ladrillo hueco    1400 
Hormigón armado     2400 
Acero       7700” 
 
 
Altres:  
L’Arquitecte autor del projecte és el mateix que l’expedient 106_435, i l’aparellador i propietat també ho és, en canvi 
la memòria és molt diferent. Fins i tot els estats de càrrega són diferents. 
Memòria escrita amb falta d’accents i lletres equivocades. Sembla escrita molt ràpid. 
A la memòria indica que no es necessita junta de dilatació, i en canvi als plànols queda totalment indicat que són blocs 
diferenciats doblant els murs a les mitgeres. 
Hi ha plànols d’estructura i n’hi ha de sostre de soterrani, sostre planta baixa i sota coberta. 
El plànol de fonaments no concorda amb la resta de plànols, ja que la planta baixa no és simètrica en l’eix horitzontal, 
perquè hi ha l’accés a l’aparcament. En canvi els fonaments s’indica com sí que fos simètric. 
A planta baixa mescla de pilars de formigó i murs de càrrega. I a planta soterrani també. 
Alguns pilars de la planta soterrani són pilastres a la planta tipus. 
A la planta baixa hi ha blocs amb més alçada on hi ha pilars de formigó, i la planta baixa amb menys alçada l’estructura 
és de murs de càrrega. 
No hi ha cap façana grafiada on s’indiquin els forats de les escales. 
Edifici completament simètric. Els plànols són el mateix enganxat al revés per fer la part simètrica. 
Fotocòpia de plànols d’estructures. 
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Codi Biblio: 79_269//1972/960/D04 12770 Any projecte:  abril 1972       Any const.: 27 octubre 1972 
Nom del projecte:  Proyecto de 64 viviendas y local comercial situadas en c. Sierra Camaró esquina Via Alexandra 
Sabadell 
Adreça:  Via Alexandra cantonada Sierra Camaró   Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 34, Arquitecte 35 
Arquitecte tècnic: Aparellador      Promotor: HEMARA   
Constructora:  
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 
Tipologia bloc:   

Tipologia A: Perpendicular Serra Camaró. Pb+3, 1 bloc, 8 hab. Superfície útil ~60,6m2. 
Tipologia B: Façana principal a Serra Camaró  PB+4, 2 blocs 20hab. Superfície útil ~60,6m2. 
Tipologia C: Via Alexandra amb Serra Camaró. PB+8, 1 bloc 36. Superfície útil entre  ~54,35m2 i ~71,2m2. 
 

 
Total habitatges a analitzar:  total 4 blocs i 64 habitatges. 
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes. 
X Seccions.  
X  Façanes. 
X Memòria 

 Amidaments 
X Pressupost 

 Informes 

 Altres 
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Tipus A PB+3 situats: Perpendicular a Serra Camaró. 
Edifici:1 bloc  8 habitatges. Superfície útil ~60,6m2.
Núm. Plantes: PB + 3 
Núm. Habitatges:  4pl. x 2hab=8hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges 
Ús planta baixa: habitatge 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 25cm. Mitgeres i 
murs interiors de 15cm(pl) 
Estru. vertical plantes: Façana murs de 25cm. 
Mitgeres i murs interiors de 15cm(pl) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional, bigueta pretesada i 
revoltó ceràmic. (mem). Intereix 50cm (pl) 
Alçada lliure: Alçada 2.5m i sostre amb paviment 
25cm.  

Tipus forjat coberta: Plana a la catalana sobre forjat 
estructural (mem i pl). 
Tipus escala: volta catalana (mem). 
% buit respecte planta : 181,59m2 – escales  5,5m2   = 
176,09; 96,97%. 
 
Hi ha junta de dilatació: Sembla que hi hagi junta 
entre bloc A i B (pl) Lmax ~17,5m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
400kg/m2,  coberta 500 kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Murs de façana i paral.lels. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,85m amb continuïtat. (entrebigat no 
indica continuïtat). 2m a l’escala. 
Llum màxima: 4,5m. Amb continuitat. (entrebigat no 
indica continuïtat). 
Balcó volat vol max.: Vola 1.25m respecta mur portant 
amb 3,85m i 4,5m llum al darrera. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: 17,5 x 12,75 -  obertures 8x0.85x1.2  
- 8x0.9x2 – 8x1.4x2 – escala 3x0.9x1.1 – porta 1.4x2.1 
= 223,12 – 50,87= 172,25m2,  77,2% ple, portant . 
Façana posterior (sense unió amb bloc B, mitgera):  
13,25 x 13 -  obertures 4x0.85x1.2  – 8x2x2.1  - 
safareig 4x3.5x1.5 = 172,25– 58,68= 113,57m2,  
65,93% ple, portant. 
Façana lateral: 9x12,5 – obertures 4x0.9x1.25 – 
4x0.75x1.25 = 112,5 – 8,25 = 104,25m2, 92,6% ple, 
tancament. 

Façana lateral (serra camaró): 9x(13,2+12,6) – 
obertures 4x0.8x1.1 = 116,1 – 3,52= 112,58m2, 
96,96% ple, tancament. 

   
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 

 
 

Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 201-1972
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Tipologia B: Façana principal a Serra Camaró  PB+4, 2 blocs 20hab. Superfície útil ~60,6m2. 
Tipus B  PB+4 situats: Façana principal Serra Camaró. 
Edifici:2 blocs  20 habitatges total. Superfície útil ~60,6m2.
Núm. Plantes: PB + 4 
Núm. Habitatges:  2blx5pl. x 2hab=20hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges 
Ús planta baixa: habitatge 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 25cm. Mitgeres i 
murs interiors de 15cm(pl) 
Estru. vertical plantes: Façana murs de 25cm. 
Mitgeres i murs interiors de 15cm(pl) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional, bigueta pretesada i 
revoltó ceràmic. (mem). Intereix 50cm (pl) 
Alçada lliure: Alçada 2.5m i sostre amb paviment 
25cm.  

Tipus forjat coberta: Plana a la catalana sobre forjat 
estructural (mem i pl). 
Tipus escala: volta catalana (mem). 
% buit respecte planta : 360,42m2 – escales 2x 5.5m2   - 
ventilació 0.36m2 = 349,06; 96,85%. 
 
Hi ha junta de dilatació: Sembla que hi hagi junta 
entre bloc A i B (pl) Lmax ~34,5m.+bloc A

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
400kg/m2,  coberta 500 kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Murs de façana i paral.lels. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,85m amb continuïtat. (entrebigat no 
indica continuïtat). 2m a l’escala. 
Llum màxima: 4,5m. Amb continuitat. (entrebigat no 
indica continuïtat). 
Balcó volat vol max.: Vola 1.25m respecta mur portant 
amb 3,85m i 4,5llum al darrera. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 bloc): 17,1 x 15,3 -  obertures 
10x0.9x1.2  - 10x0.9x2 – 10x1.4x2 – escala 4x0.9x1.1 – 
porta 1.8x2.1 = 261,63 – 64,54= 197,09m2,  75,33% 
ple, portant . 
Façana posterior (1 bloc):  17 x (17+18) -  obertures 
10x0.85x1.2  – 10x2x2.1  - safareig 5x3.5x1.5 = 297,5– 
78,45= 219,05m2,  73,63% ple, portant. 
Façana lateral : 9x15,6 – obertures 5x0.5x1.2 = 140,4 – 
3,0= 137,4m2, 97,86% ple, tancament. 

 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 

 
 

Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 201-1972
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Tipologia C: Via Alexandra amb Serra Camaró. PB+8, 1 bloc 36. Superfície útil entre  ~54,35m2 i ~71,2m2. 
Tipus  PB+8 situats: Cantonada Via Alexandra amb Serra Camaró 
Edifici:1 bloc  36 habitatges. Superfície útil entre  ~54,35m2 i ~71,2m2. 
Núm. Plantes: PB + 8 
Núm. Habitatges:  9pl. x 4hab =36hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges 
Ús planta baixa: habitatge

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm. Mitgeres i 
murs interiors de 15cm(pl) 
Estru. vertical plantes: Façana murs de 30cm. 
Mitgeres i murs interiors de 15cm(pl) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional, bigueta pretesada i 
revoltó ceràmic. (mem). Intereix 50cm (pl) 
Alçada lliure: Alçada 2.5m i sostre amb paviment 
25cm. (deduït de la secció de la resta de tipologies) 

Tipus forjat coberta: Plana a la catalana sobre forjat 
estructural (mem i pl). 
Tipus escala: volta catalana (mem). 
% buit respecte planta : 450,63m2 – escales 6.22m2   - 
ascensor 3.12 – patins interiors 2x 17.22m2 = 406,85; 
90,28%. 
 
Hi ha junta de dilatació: bloc aïllat sense junta L max = 
23m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
400kg/m2,  coberta 500 kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Murs de façana i paral.lels. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 1,85m amb continuïtat. (entrebigat no 
indica continuïtat). 2,2m a l’escala. 
Llum màxima: 4,0m. Amb continuitat. (entrebigat no 
indica continuïtat). 
Balcó volat vol max.: Vola 1.3m respecta mur portant 
amb 3,1 i 1,6 m respecte  4,0m llum al darrera. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: 23 x (28,8+27,5) -  obertures 
18x1.4x1.2  - 17x0.9x2 – 18x2x2 – porta 2.2x2.8 = 
647,45 – 139= 508,45m2,  78,53% ple, portant . 
Façana lateral : 17x28 – obertures 18x1.4x1.25 – 
18x1.4x2 = 476 – 81,9= 394,1m2, 82,79% ple, portant. 
 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 

 
 

Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria   
“MEMORIA  DESCRIPTIVA 
El proyecto consta de tres bloques A, B y C un local comercial asi como la ordenacion y ajardinamiento de los 
espacios libres. 
El numero y distribución de las viviendas es la siguiente: 
 Bloque A  4 plantas, 8 viviendas 
 Bloque B  5 plantas, 20 viviendas 
 Bloque C  9 plantas, 36 viviendas 
Todas las viviendas de los bloques A y B constan de recibidor, comedor-estar,… 
… 
Materiales a emplear en la obra 
Relación de los principales componentes de la obra y de los materiales para su realización: 
Cimientos: Se preve cimentación corrida para las paredes de carga y zapatas para los pilares de apeo. El relleno de 
estos cimientos será a base de hormigón ciclópeo dosificado a 200k/m3 de C.P. de un 30% de mamposteria. 
Estructura: Será a base de paredes de carga de fábrica de ladrillo, forjado de viguería de hormigón pretensado y 
bevedillas cerámicas. Tipo Veiga o similar. 
Entramado de plantas: Lo constituirán las viguetas y bovedillas antes citadas con una chata de compresión de 150 
k/cm2 de resistencia caracteristica. 
Cubierta: Sobre el entramado de la ultima planta de edificio, y en el de los que vayan a usarse en su parte superior 
como terraza, se construirán tabiquillos conejeros, soporte de una solera flotante de machihembrado, doblada con 
rasilla común, que conjuntamente con la tela asfáltica y el pavimento de rasilla recortada y bimbel, construiran las 
cubiertas del edificio del tipo azotea a la catalana. 
Red de desagüe: Los bajantes serán de tubo de fibrocemento de 120mm de diámetro y verterá sus aguas … 
Tabiqueria: Se construirán con ladrillo ¼ hueco recibido con yeso, excepto las dos primeras hiladas inmediatas a los 
pavimentos, que lo serán con cemento rápido para evitar propagación de humedades. 
Escalera: Se resolverá mediante vuelta a la catalana tomando la primera hoja con cemento rápido a las dos 
siguientes con mortero de C.P. 
Dinteles y zunchos: Se contruiran con hormigón de 150 k/cm2 de C. P. y una cuantia de 100 k/m3 
Carpinteria: La de las plantas piso será de madera del país seca y bien labrada de 35 y 45 mm de espesor, según sea 
interior o exterior e irá provista de los correspondientes herrajes embutidos por el canto. Los cercos de los huecos 
de fachada se preen con caja para persiana enrollable. La carpintería de los huecos de la planta… 
… 
Acciones de calculo: De acuerdo con la norma M.V. 101-1962 y la sismoresistente, se tienen en cuenta las siguientes: 
 
Sobrecargas: 
Entramado pisos  200 k/m2 
Tabiqueria   100  “ 
Cubierta   250  “ 
Nieve      50  “ 
Pavimento   100  “ 
 

Tensiones:  
Terreno           2  k/cm2 
Hierro     1.575  “ 
Hormigón         60  “ 
Ladrillo mazizo         12  “ 
Ladrillo tochana          6  “ 

 
 
La obra se realizara por administracion, presupuestandose para la misma la cantidad de…” 
 
 
Altres:  
Indica: “Vivienda Protección Estatal. Regimen Grupo Primero” 
El bloc A està col·locat diferent a la planta de situació que a la resta de plantes. 
La tipologia A i B és la mateixa, orientada diferent i el bloc A té una planta menys que la B. 
A les cotes no indica els gruixos de la fàbrica, i amb escalímetre sembla que hi hagi murs de 15, 25 i 30cm. El bloc alt 
són de 15 i 30 i els altres blocs més baixos de 25cm.... 
Fotocopies (2) del tipus de formulari per la Renta limitada. Emès pel Ministerio de la Vivienda. 
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Codi Biblio: 68_234//1972/2711/ D04 12042 Any projecte: abril 1972       Any const.: 30 abril 1975 
Nom del projecte:  Proyecto de edificio de 15 viviendas y un local comercial en la c/ Apulia, Via Aurelia , c/ de 
Mauritania de Sabadell 
Adreça:  carrer Apulia 1       Barri: Can Borguño 
Arquitecte/s:  Arquitecte 23 i Arquitecte 24 
Arquitecte tècnic: Aparellador      Promotor: Promotor 
Constructora: Persona física 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 
Tipologia bloc B: 1 bloc de PB+7 carrer Apulia.  Superficie útil habitatges de 78,7 – 84,63m2; superfície construïda de 
98,75 – 102,26m2. 15 habitatges , planta baixa un habitatge i un local. 
 
 
Total habitatges a analitzar:  total 15 habitatges, 1 local 1 bloc. 
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 
X Amidaments 

X Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres.
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Tipus B PB+7. situats: carrer Apulia 1 
Edifici:1 blocs  PB+7, 15 habitatges. Superfície útil de 78,7 – 84,63m2; superfície construïda de 98,75 – 102,26cm2.
Núm. Plantes: PB + 7 
Núm. Habitatges:  7pl. x 2hab/ pl +1pb=15hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge i local

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de 30cm massissos tant 
façana com mur de càrrega paral.lel (pl i mem). Pilars 
de formigó com a suport de les jàsseres metàl.liques 
del local. 
Estru. vertical plantes 1er - 3er: Murs portants de 
30cm i façana massis de 30cm. (pl i mem) 
Estru. vertical plantes 4rt- 7e: Murs portants de 15cm 
i façana de 15+ càmara+ envanet. (pl i mem) 
Tipus forjat tipus: forjat ceràmic (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m. PB 3,65m. forjat amb 
paviment 20cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: a coberta plana de 20cm amb 
coberta a la catalana. (sec) Coberta de formigó lleuger 
i tela esfàltica (mem).  
Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: 224,17m2 – escala  6,82m2  - 
ascensor  1,82m2  - patis 2x 4,38m2 = 206,77; 92,23%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no s’indica  dimensió del bloc 
20,75m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 
X Sota forjat (mem i pl) 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge 
500kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:  sobrecàrrega total habitatge 
500kg/m2 (pl) 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Pilars de formigó al local. Murs de 
càrrega de 30cm de PB a 3er pis i de 15cm planta 4rta-
7a. 
Perpendiculars a façana: Murs del menjador de 15cm. 
Llum mínima: 3,4m amb voladís de 1,5m. I aïllada. 
Llum màxima: 4,25m.  
Balcó volat vol max.: 2m sortint la bigueta interior en 
voladís sobre congreny. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: 20,2x (23,5+ 25,75) -  obertures 
45x1.0x1.8 - 15x0.4x1.0 – escala 7x2.2x1.2 – locals 
3.2x4.4 – 1.6x4.1 – porta 2.1x3.7 = 497,43 – 133.89= 
363,54m2,  73,08% ple portant 
Façana posterior:    20,7x (23,6 + 25) -  obertures 
15x1.2x1.7 – 14x2.1x2.5 – 2.1x1.75 – 2.5x1.5 – 
safareig 14x2.5x2.5 – 2.5x1.75- porta 2.2x3.5 – 1.5x4   
= 503,01 – 217,1 =285,91m2,  56,83% ple portant 
excepte balcons. 

Tester: 100% opac, mitgera de bloc. 
 

       
Tipus inferior           Tipus superior 

 

 
PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 

 
 

Marc normatiu: Normativa vigent: M.V. 201-1972  
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Memòria  
“MEMORIA  
Este bloque de viviendas con fachada a la calle Apulia forma parte del conjunto de la manzana completa que define el 
Paseo Els Paraires, Vía Aurelia, y las calles Apulía y  Mauritania. Está en la urbanización el Borguñó. 
Es un bloque compuesto de planta baja que dispone de un local comercial y una vivienda y siete plantas pisos 
destinadas a viviendas con dos por planta. 
Cada vivienda consta de: vestíbulo, sala de estar-comedor con terraza anexa de 1.65m de anchura, cocina con 
lavadero,… Es bloque de manzana abierta, sin patios, y por lo tanto de dos crujías. Cabe señalar la solución dada a los 
tendederos de ropa que ocasionan problemas en los bloques abiertos. Se ha solucionado formando un patio especial 
abierto a fachada pero semicerrado mediante una celosía de piezas de hormigón en la zona de tendido de ropa. A 
parte de esto habrá tendederos en planta cubierta. 
En fachada posterior serán el comedor-sala de estar, el patio abierto a fachada al cual ventilan la cocina y el cuarto de 
baño y el dormitorio principal. En fachada principal, la caja de escalera, los tres dormitorios restantes y el aseo. 
La estructura es de paredes de carga formadas por las dos fachadas y la pared central de carga. Esta pared central de 
30cms en las tres primeras plantas y de 15cms en las cinco restantes. Igualmente en fachada hay tres plantas de pared 
maciza de 30cms y cinto plantas de pared de 15mcs cámara y tabique. 
El tratamiento de fachada es con ladrillo macizo visto. Todas las jambas de ventanas tienen un galce de 15x15cms (o 
7x7cms formado por el ladrillo guijal) y hay un dentado de 15x15 cms en los diversos retranqueos de las fachadas y 
también en los balcones que tienen asimismo el antepecho macizo de ladrillo visto. Hormigón visto en la cornisa, que 
está muy acusada, en el espesor del voladizo de balcones y en la faja que separa la planta baja de las restantes plantas. 
Cajones de persiana enrollables y vierteaguas de ventanas de granito artificial lavado al ácido. Unicamente hay un 
aplacado de dados de gres en la fachada de la caja de escalera con objeto de individualizar fuertemente cada bloque 
en la fachada posterior. 
Construcción 
Cimentación en zanjas corrida con relleno de hormigón con una profundidad de 1.4m y con zapatas armadas en las 
zonas correspondientes a los pilares de planta baja. 
Estructura de paredes de carga de ladrillo con crujías paralelas a fachada y perpendiculares en la zona de comedores. 
En planta baja habrá pilares de hormigón armado y jácenas metálicas de PN en la zona del local comercial. Obra vista 
en fachada. 
Hormigón armado en jácenas patios tendederos losas de escalera, así como en zunchos. 
Forjado de techo cerámico para una carga y sobrecarga de 500 kg/m2. Cubierta de hormigón celular, tela asfáltica un 
grueso de rasilla común y otro de rasilla recortada, mimbel en todo el perímetro de azotea y sumideros con rejilla 
metálica para recogida de aguas. 
Tabicones de 10cm de ladrillo doble hueco  “tochana” en separación cocinas-baños, cocinas-lavaderos, aseos-
dormitorios, locales comerciales y cuadro contadores. En portal de entrada y paredes de planta 7ª y 8ª serán de 
15cm, Tabiques de ladrillo hueco ¼ con mortero rápido de las tres primeras hiladas y las restantes con yeso. 
Revoco con mortero de portland en fachada tendederos, paredes y techos de lavaderos y terrazas, zonas de 
alicatado, cuartos contadores, bajos cornisas, fahcada testero en planta baja, foso ascensor y enfoscado interior de 
obra vista. 
Enlucido de yeso blanco… 
… 
Superficies 
… 
Acciones en la edificación 
En este proyecto se han tenido en cuenta las especificaciones contenidas en la Norma M.V. 101-1.962 tanto en lo 
que afecta a pesos propios como a sobrecargas de uso. Carga total de 500 kg/m2 en viviendas. 
Los bloques de viviendas son de estructura de paredes de carga y se ha previsto un zuncho de hormigón armado en 
cada planta de 20cms de altura, colocado bajo de forjado a lo largo de todas las paredes de 15 y 30 cms sean o no de 
carga. 
Cimentaciones con zapatas armadas. El método seguido para estas ha sido la Instrucción Española que bajo la 
hipótesis de reparto uniforme de tensiones admisibles que las zapatas con vuelos en las direcciones podrán 
calculares como dos ménsulas ortogonales considerando en cada una la totalidad de la carga o reacciones del 
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terreno. Se ha considerado una fatiga del terreno de 2kg/cm2. También hay una zona de cimentación en zanja 
corrida.  
El proyecto está situado en una zona B grado sísmico VII. Se han hecho distintas comprobaciones para averiguar 
sobrecargas sísmicas horizontales tomando como coeficientes sísmicos el valor 0.0525 y cono factor de corrección el 
valor de 1.50. En ningún caso se han sobrepasado las tensiones admisibles. 
Presupuesto.” 
 
 
 
 
 
Altres:  
La memòria és molt igual a la dels projectes anteriors referents a la tipologia del  bloc B que és el bloc de murs de 
càrrega que l’expedient 65_174, 66_175 
Arquitectes, promotors i constructors els mateixos a tota la illa de cases. 
Comparteix zona amb pilars com a locals i a la mateixa planta, mur de càrrega quan és un habitatge a la PB. 
Emès pel Ministerio de la Vivienda. 
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Codi Biblio: 52_135a//1972/2063/D4 12789 Any projecte: juliol 1972   Any const.: març 1973 
Nom del projecte:  Un edificio de 60 viviendas y 4 locales 
Adreça:  c/ Lucano, entre c/ Isidoro i c/ Marcial    Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 31 
Arquitecte tècnic: Aparellador     Promotor: Bolsa de la vivienda S.A. 
Constructora: Construcciones Cúpula 
 
Codi Biblio: 52_135b//1972/2064/D4 12790 Any projecte: juliol 1972   Any const.: març 1973 
Nom del projecte:  Un edificio de 60 viviendas y 4 locales 
Adreça:  c/ Ovidio, entre c/ Isidoro i c/ Marcial    Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 31 
Arquitecte tècnic: Aparellador     Promotor: Bolsa de la vivienda S.A. 
Constructora: Construcciones Cúpula 
 
Codi Biblio: 52_135c//1972/2065/D4 12790 Any projecte: juliol 1972   Any const.: març 1973 
Nom del projecte:  Un edificio de 60 viviendas y 4 locales 
Adreça:  c/ sense nom, entre c/ Isidoro i c/ Marcial   Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 31 
Arquitecte tècnic: Aparellador     Promotor: Bolsa de la vivienda S.A. 
Constructora: Construcciones Cúpula 
 
Codi Biblio: 52_135d//1972/2066/D4 12790 Any projecte: juliol 1972   Any const.: març 1973 
Nom del projecte:  Un edificio de 60 viviendas y 4 locales 
Adreça:  c/ sense nom, entre c/ Ovidio i c/ Marcial   Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 31 
Arquitecte tècnic: Aparellador     Promotor: Bolsa de la vivienda S.A. 
Constructora: Construcciones Cúpula 
 
 
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia  única 
52_135a: 2 edificis de 2 blocs  PB+ 3,  un edifici amb 4 locals i total 60 habitatges.  Façanes longitudinal carrer Lucano 
y paral.lela. Habitatges de superfície aprox.68,61m2. c/ Lucano, entre c/ Isidoro i c/ Marcial 
52_135b: 2 edificis de 2 blocs  PB+ 3 un edifici amb 4 locals i total 60 habitatges.  Façanes longitudinal carrer Ovidio y 
paral.lela. Habitatges de superfície aprox.68,61m2. c/ Ovidio, entre c/ Isidoro i c/ Marcial 
52_135c: 2 edificis de 2 blocs  PB+ 3,  un edifici amb 4 locals i total 60 habitatges.  Façanes paral.lela al carrer Ovidio, 
carrer sense nom. Habitatges de superfície aprox.68,61m2. c/ sense nom, entre c/ Isidoro i c/ Marcial. 
52_135d: 2 edificis de 2 blocs  PB+ 3,  un edifici amb 4 locals i total 60 habitatges.  Façanes paral.lela al carrer Ovidio, 
carrer sense nom. Habitatges de superfície aprox.68,61m2. c/ sense nom, entre c/ Ovidio i c/ Marcial. 
 
 
Total habitatges:  240 hab.,  16 locals en 16 blocs. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres. 
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Tipologia botiga 4 blocs de cantonada amb local. Habitatges de superfície aprox.68,61m2.    
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges:  1bl +1bl +1bl+ 1bl.x3plantes x 4hab/ 
pl. =48 hab. 

 
Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: local 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: locals: pilars interiors i murs de 
façana portants de 15+10+5. Habitatges: Murs 
portants de 15+10+5 apilastrats de 30cm, a cantonades 
i obertures. Murs interiors i de caixa escala 15cm. 
Estru. vertical plantes pis: Murs portants de 15+10+5 
apilastrats de 30cm, a cantonades i obertures. Murs 
interiors i de caixa escala 15cm. 
Tipus forjat tipus: Bigueta pretesada tipus PPB de la 
casa C.Y.A.S.A. 

Alçada total entre paviments 2,70m a plantes pis.(alç). 
Tipus forjat coberta: Dos aigües fibrociment sobre 
perfils metàl.lics. (sec.)  
Tipus escala: llosa massissa (sec.) 
% buit respecte planta: 335,09m2 – escala  11m2 = 
324,09; 96,72%. 
 
Hi ha junta de dilatació: hi ha una junta cada dos blocs 
aprox. 35m. 

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2. Accessos 500 i 
coberta 490 Kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: Murs interiors de 15cm i 
façanes de 15 portant apilastrades a les obertures. 
Llum mínima: 3,19m interior. 
Llum màxima: 5,63m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: Vol inexistent 
%buit mur respecte ple: (1 escala E:1/100) 
Façana principal:   17,4 x (13,5+12,4) -  obertures 
12x0.7x1.75 -  3x3.2x2.6 – PB 2x3.2x4 – 1.8x4 – 1.8x3  = 
225,33 – 77,86=147,47m2,  65,4% ple tancament 
Façana posterior:   17,3 x 12 -  obertures 10x0.7x1.75 -  
6x3.2x2.6 – PB 2x1.8x3 – 2x3x3 = 207,6 – 90,97 
=116,63m2,  56,18% ple Tancament 
Alçat lateral: 24x(14,6 + 14,2+12,9+12,5) -  obertures 
4x0.7x1.75 – 6x0.7x1.1 – 2x0.7x0.7 – 0.9x0.6 – porta 

2.4x4 – gelosies 6x2.4x2.7= 325,2 –59,52 =265,68m2,  
81,69% ple Portant 
 

    
PB local            Tipus          

       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-962, M.V. 201-1972 
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Tipologia hab . 12 blocs de entre mitgeres planta baixa habitatges. Habitatges de superfície aprox.68,61m2.      
Edifici:  
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges:  12bl.x4plantes x 4hab/ pl.=192 hab. 

 
Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: 1 bloc botiga i altres habitatge. 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: locals: pilars interiors i murs de 
façana portants de 15+10+5. Habitatges: Murs 
portants de 15+10+5 apilastrats de 30cm, a cantonades 
i obertures. Murs interiors i de caixa escala 15cm. 
Estru. vertical plantes pis: Murs portants de 15+10+5 
apilastrats de 30cm, a cantonades i obertures. Murs 
interiors i de caixa escala 15cm. 
Tipus forjat tipus: Bigueta pretesada tipus PPB de la 
casa C.Y.A.S.A. 
Alçada total entre paviments 2,70m a plantes pis.(alç). 

Tipus forjat coberta: Dos aigües fibrociment sobre 
perfils metàl.lics. (sec.)  
Tipus escala: llosa massissa (sec.) 
% buit respecte planta: 335,09m2 – escala  11m2 = 
324,09; 96,72%. 
 
 
Hi ha junta de dilatació: hi ha una junta cada dos blocs 
aprox. 35m. 

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2. Accessos 500 i 
coberta 490 Kg/m2 
Segons doc. gràfica:  

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: Murs interiors de 15cm i 
façanes de 15 portant apilastrades a les obertures. 
Llum mínima: 3,19m interior. 
Llum màxima: 5,63m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: Vol inexistent 
%buit mur respecte ple: (1 escala E:1/100) 
Façana principal:   17,4 x 11,9 -  obertures 18x0.7x1.75 
-  7x3.2x2.6 – porta 2.2x3.5  = 207,06 – 87,99 
=119,07m2,  57,5% ple tancament 
Façana posterior:   17,4 x 14 -  obertures 16x0.7x1.75 -  
8x3.2x2.6 = 243,6 – 86,16 =157,44m2,  64,6% ple 
Tancament 

    
     PB habitatge       Tipus 
 

       
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
 

Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-962, M.V. 201-1972
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Memòria del 52_135b 
“Memoria descriptiva 
Solar.    El solar está ubicado en el término municipal de Sabadell, limitado por las calles:... 
Ordenanzas.    Al acogerse las viviendas de dicho proyecto a la modalidad de subvencionados, se han tenido en cuenta 
al redactar el proyecto las ordenanzas de protección oficial aprobadas por la orden del 20 de mayo de 1.969 y 
modificadas por orden del 4 de mayo de 1.970. En cuanto a la ordenación urbanística de la manzana se han aplicado 
las normas del casco urbano y las ordenanzas municipales de Sabadell. 
Descripción del proyecto. El mismo comprende la construcción de un bloque, en una manzana que reacoge a las 
ordenanzas de abierta del Ayuntamiento de Sabadell con una edificabilidad de 2m por el 1m2 de solar. 
 
Estudio técnico  
Sistema constructivo.   Se ha acogido el sistema tradicional de paredes de carga. 
Calidades.   Las paredes serán de gero de 7´5cm en fachada con cámara de aire y tabique hasta formar los 30cms. 
Forjados pretensados PPB de la casa C.Y.A.S.A. embaldosados con terrazo de 30x30 cms. Cubierta de fibrocemento 
con voladizo y canalón de zinc para recogida de aguas. Enyesado a buena vista. Pintura a la cola. Instalación de agua 
fría y caliente, así como de luz y fuerza doméstica. 
 
Superficie construida.   Su superficie total … 
Importe de la obra…. 
 
ANEXO Nº 1 A LA MEMORIA 
Acciones adoptadas en el cálculo  
(Norma MV-101-1962) 
 
En los cálculos estructurales del edificio se han tenido en cuenta las acciones que se expresan a continuación: 
 
Acción 1. 
Con cargas 
Forjados de pisos cerámicos, con su pavimento y revestimiento inferior de yeso  200 kg 
Forjado bajo cubierta, con tabiquillos, solera machihembrado, y placas de fibrocemento. 350 kg 
Escaleras     200 kg 
 
Acción 2. 
Sobrecarga de Uso y Nieve 
Cubierta. (sobrecarga de nieve + conservación)     140 kg 
Viviendas incluida sobrecarga de tabiquería.     250 kg 
Escalera y accesos.     300 kg 
Balcones volados     150 kg/m2 
Sobrecarga de borde en halconeras.     200 kg/m2 
 
La superposición de 1 y 2 arroja los siguientes valores. 
Suelos de viviendas     450 kg/m2 
Cubierta     490 kg/m2 
Escaleras y accesos     500 Kg/m2 
Balcones volados, no incluida sobrecarga de bordes     150 kg/m2 
 
En el cálculo de los elementos solicitados debidos a varias plantas, se han considerado las reducciones de sobrecargas 
previstas en la Norma MV 101-1962. 
 
Acción 3. 
La presión admitida en los terrenos de fundación por tratarse de terrenos semicompactos, ha sido de 3 Kg/cm2. El tipo 
de cimentación proyectado es de zanjas continuas en hormigón en masa y zapatas de H.A. 
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Acción 4. 
Se ha considerado una presión dinámica.  W = 75 kg/m2 
El coeficiente eólico adoptado es de   e= +1,2 
  e= -0,6 
 
Resultando una presión unitaria de  p=e   W=  90kg/m2 
  W= -45kg/m2 
 
Considerando una sobrecarga horizontal actuando sobre los lienzos de fachada. 
Es preciso tener en cuenta la influencia de esbeltez. 
 
Acción 5. 
Acciones Reológicas 
Se disponen juntas de dilatación entre las torres y los bloques lineales. 
 
Acción 6. 
Acciones sísmicas 
Grado sísmico de Sabadell (estimado)  VII 
Coeficiente sísmico de ser terreno semicompuesto  s= 0,04 
Factor sísmico de reducción de sobrecarga  r= 0,5 
Para nieve  r= 1 
 
P=s Q, donde Q= G+r P, siendo G la con carga, P la sobrecarga vertical y s y r los coeficientes antes evaluados.” 
 
 
Altres: 
Els estats de càrrega superficials els indica en kg, i en canvi només indica kg/m2 quan indica les càrregues totals que 
han de suportar els forjats. 
Els quatre blocs són iguals, l’expedient 52_135b i 52_135c són simètrics per l’eix longitudinal, la línia paral·lela al carrer 
Ovidio pel què fa a la planta baixa. Els mòduls de planta tipus i altres són idèntics. Amb la memòria idèntica. 
Façana interior modificada amb dues finestres menys als extrems, les finestres de 0.7x1.75. 
Façanes laterals juga amb les finestres de 0.7x1.75 posant-les a uns pisos sí i altres no, segons cada bloc. 
La tipologia 52_135c és idèntica la 52_135a. L’única diferència està en la façana principal. El 52_135c té dues finestres 

menys de 0.7x1.75 als blocs extrems. Quan la tipologia 52_135a té finestra a tots els pisos igual, creant una façana 

més regular. 

La tipologia 52_135d és idèntica a la tipologia 52_135b. 
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Codi Biblio: 105_430//1973/631/D04 12072    Any projecte:  Agost 1972        Any const.: 24 abril 1973 
Nom del projecte:  Proyecto de un conjunto residencial compuesto por un garaje, dos locales comerciales y 49 
viviendas de Renta Limitada Grupo 1º para: Bolsa de la Vivienda S.A. 
Adreça:  c/ Agricultura       Barri: La Creu Alta 
Arquitecte/s:  Arquitecte 31.  
Arquitecte tècnic: Aparellador  Promotor: Bolsa de la Vivienda S.A. 
Constructora: Construcciones Cúpula S.A.       
  
 
Codi Biblio: 106_435//1973/630/D04 12071-72    Any projecte:  Agost 1972        Any const.: 2 octubre 1973 
Nom del projecte:  Proyecto de un conjunto residencial compuesto por un garaje, dos locales comerciales y 49 
viviendas de Renta Limitada Grupo 1º para: Bolsa de la Vivienda S.A. 
Adreça:  c/ Domingo Borras      Barri: La Creu Alta  
Arquitecte/s:  Arquitecte 31 
Arquitecte tècnic: Aparellador     Promotor: Bolsa de la Vivienda S.A. 
Constructora: Construcciones Cúpula S.A.     
 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

105_430: Única: c/Agricultura 4 escales,  PB+5 + àtic amb soterrani. Superfície útil de entre   ~95, 26 i  
~80,53m2   49 hab.  

106_435:Bloc petit: c/Domingo Borràs 2 escales,  PB+5 + àtic amb soterrani. Superfície útil de entre   ~78,71 i 
83,72m2   26 hab. 

106_435:Bloc gran: c/Domingo Borràs 2 escales,  PB+5 + àtic amb soterrani. Superfície útil de entre   ~86,37 i 
85,78m2   24 hab.  
 
Total habitatges a analitzar:  total 8 bloc, 98 habitatges i 4 locals.  
 
Documentació facilitada: 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 
X Altres. Plec de condicions 
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Tipologia Única: c/Agricultura, 1 bloc amb 4 escales, PB+5 + àtic amb soterrani. Superfície útil  entre   ~95, 26 i  
~80,53m2   49 hab.  
Núm. Plantes: PB +5+àtic amb soterrani 
Núm. Habitatges: 4esc. x5pl.x 2hab/pl + 4 hab àtic + 5 
hab a PB= 49hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per escala  
Ús planta baixa: habitatge i botigues.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana de 30cm, 15cm de mur 
exterior més càmera i envanet interior. Pilars de 
formigó. Murs interiors de 15cm. (pl). Murs de càrrega 
de gero de 7.5cm. (mem). 
Estru. vertical plantes: Façana de 30cm, 15cm de mur 
exterior més càmera i envanet interior. Murs interiors 
de 15cm.  Amb pilars metàl.lics algunes cantonades 
amb finestra (pl). Murs de càrrega de gero de 7.5cm. 
(mem). 
Tipus forjat tipus: Unidireccional c/60cm. Congrenys 
de reforç. (pl). Pretesat tipus CYASA (mem). 

 Alçada lliure: Alçada plantes. PB i pis 2,5m, sostre de 
~20cm amb paviment (sec.) 
Tipus forjat coberta: Terrassa i a dues aigües de 
fibrociment (sec i mem).  
Tipus escala: Llosa massissa (sec).  
% buit respecte planta (principal): 221,45m2 - escales 
6.05 m2  - ascensors 1.88 – instal.lacions 2x0.2 – 
0.16m2   = 212,96m2; 96,17%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No s’indica cap junta, Lmàx  
34,5m

Congreny perimetral: 
X A nivell de  forjat ( reforç en estintolament 
façana) 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2 i coberta 490 
kg/m2 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Paral.lels a façana principal i 
lateral. 
Perpendiculars a façana: recolzament a la mitgera del 
bloc. 
Llum mínima: 1,4m extrem, 2,2m escala. 
Llum màxima: 5,3m.  
Balcó volat vol màx.: Vol inexistent hi ha pilars 
metàl.lics. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala sense àtic): 17,2 x 19,5 -  
obertures 4x1.7x1.8  - 5x1.7x2.5 - 7x2.5x1.8 – 7x1x2- 
5x0.8x2.5 - 3x1.4x2 -2x1.4x1.6 –  local 3.1x2.9 – 
2.3x2.9 = 335,4 – 117,53 = 217,87m2,  64,96% ple, 
portant i tancament. 
Façana interior (1 escala sense soterrani): 17x 21,6 -  
obertures 6x0.6x1.6 – 12x 0.8x1.8 –àtic 3x2 – terrassa 

àtic 4x2.8 – safareig 7x0.9x2.5 -  local 2x2x2.5 – 2.1x2 
= 367,2- 72,19= 297,01m2,  80,88% ple, tancament. 
Façana lateral (1 escala sense àtic): 14,3x 19,75 -  
obertures 26x0.9x1.8  - 1.8x1.8 – terrasses 3x1.8x1.8 = 
282,42 – 55,08 = 227,34m2,  80,50% ple, tancament i 
portant 
 

  
PB         Tipus 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV 101-1962 
 
 



Fitxa d’anàlisi   105_430, 106_435 
 

620 

 

Bloc petit: c/Domingo Borràs 2 escales,  PB+5 + àtic amb soterrani. Superfície útil de entre   ~78,71 i 83,72m2 , 26 
hab. (molt igual al  105_430)
Núm. Plantes: PB +5+àtic amb soterrani 
Núm. Habitatges: 2escx5pl.x 2hab/pl + 2 hab àtic + 4 
hab a PB= 26hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per escala  
Ús planta baixa: habitatge.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana de 30cm, 15cm de mur 
exterior més càmera i envanet interior. Pilars de 
formigó. Murs interiors de 15cm. (pl). Murs de càrrega 
de gero de 7.5cm. (mem). 
Estru. vertical plantes: Façana de 30cm, 15cm de mur 
exterior més càmera i envanet interior. Murs interiors 
de 15cm.  Amb pilars metàl.lics algunes cantonades 
amb finestra (pl). Murs de càrrega de gero de 7.5cm. 
(mem). 
Tipus forjat tipus: Unidireccional c/60cm. Congrenys 
de reforç. (pl). Pretesat tipus CYASA (mem). 

 Alçada lliure: Alçada plantes. PB i pis 2,5m, sostre de 
~20cm amb paviment (sec.) 
Tipus forjat coberta: Terrassa i a dues aigües de 
fibrociment (sec i mem).  
Tipus escala: Llosa massissa (sec).  
% buit respecte planta (principal): 223,19m2 - escales 
8,36 m2  - ascensors 1.88 – instal.lacions 2x0.2 – 
0.16m2 -0.19m2 = 212,20m2; 95,07%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No s’indica cap junta, Lmàx  
34,5m

Congreny perimetral: 
X A nivell de  forjat ( reforç en estintolament 
façana) 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2 i coberta 490 
kg/m2 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Paral.lels a façana principal i 
lateral. 
Perpendiculars a façana: recolzament a la mitgera del 
bloc. 
Llum mínima: 1,4m extrem, 2,2m escala. 
Llum màxima: 5,3m.  
Balcó volat vol màx.: Vol inexistent hi ha pilars 
metàl.lics. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala sense àtic): 17,2 x 19,5 -  
obertures 5x1.7x2 - 7x2.5x1.8 – 4x1.8x1.8 – 9x1.3x2 - 
5x0.8x2.5 -  local 3.1x2.6 – porta 1.8x3 – 2x1.4x1.5= 
335,4 – 112,52 = 222,88m2,  66,45% ple, portant i 
tancament. 
Façana interior :  és el bloc gran. 

Façana lateral (1 escala sense àtic): 14,3x 19,75 -  
obertures 26x0.9x1.8  - 1.8x1.8 – terrasses 3x1.8x1.8 = 
282,42 – 55,08 = 227,34m2,  80,50% ple, tancament i 
portant 
 

  
PB         Tipus 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV 101-1962 
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Bloc gran: c/Domingo Borràs 2 escales,  PB+5 + àtic amb soterrani. Superfície útil de entre   ~86,37 i 85,78m2   24 
hab.  
Núm. Plantes: PB +5+àtic amb soterrani 
Núm. Habitatges: 2escx5pl.x 2hab/pl + 2 hab àtic + 
2hab a PB= 26hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per escala  
Ús planta baixa: habitatge i local

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana de 30cm, 15cm de mur 
exterior més càmera i envanet interior. Pilars de 
formigó. Murs interiors de 15cm. (pl). Murs de càrrega 
de gero de 7.5cm. (mem). 
Estru. vertical plante:s Façana de 30cm, 15cm de mur 
exterior més càmera i envanet interior. Murs interiors 
de 15cm.  Amb pilars metàl.lics algunes cantonades 
amb finestra (pl). Murs de càrrega de gero de 7.5cm. 
(mem). 
Tipus forjat tipus: Unidireccional c/60cm. Congrenys 
de reforç. (pl). Pretesat tipus CYASA (mem). 

 Alçada lliure: Alçada plantes. PB i pis 2,5m, sostre de 
~20cm amb paviment (sec.) 
Tipus forjat coberta: Terrassa i a dues aigües de 
fibrociment (sec i mem).  
Tipus escala: Llosa massissa (sec).  
% buit respecte planta (principal): 232,99m2 - escales 
8,91 m2  - ascensors 1.88 – instal.lacions 2x0.2 – 
0.16m2 -0.19m2 = 221,45m2; 95,05%. 
 
Hi ha junta de dilatació: No s’indica cap junta, Lmàx  
34,5m

Congreny perimetral: 
X A nivell de  forjat ( reforç en estintolament 
façana) 

 Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 450kg/m2 i coberta 490 
kg/m2 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Paral.lels a façana principal i 
lateral. 
Perpendiculars a façana: recolzament a la mitgera del 
bloc. 
Llum mínima: 1,4m extrem, 2,2m escala. 
Llum màxima: 5,3m.  
Balcó volat vol màx.: 80cm de vol respecta línia de 
pilars. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (sense àtic ): 17x 17,5 -  obertures  
7x0.8x1.8  - 7x2.5x1.5 – 3x1.8x1.8 – 6x1.8x2 – 
3x1.3x1.8 - 0.7x1.5 -5x0.7x2 – 3x0.8x2.5 - sota voladís 
1x1.8 = 297,50- 90,52= 206,98m2,  69,57% ple, 
portant i tancament. 

Façana interior :  és el bloc petit. 
Façana lateral: Inexistent. 
 

 
  
PB         Tipus 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV 101-1962 
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Memòria  105_430 
“Memoria descriptiva 
Solar.-  El solar está ubicado en el término Municipal de Sabadell, limitado por las calles Agricultura, S. Vicente y Pje. 
Llacer. Tiene una superficie de … 
Ordenanzas.- Al acogerse las viviendas de dicho proyecto a la modalidad de Renta Limitada Grupo 1º, se han tenido 
en cuenta al redactar el Proyecto, las Ordenanzas de viviendas de protección Oficial, aprobadas por la orden del 20 
de mayo de 1.969 y modificadas por la orden del 4 de mayo de 1.970. En cuanto a la ordenación urbanística de la 
manzana se han aplicado las normas del casco urbano y las Ordenanzas Municipales de Sabadell. 
Descripción proyecto.- El mismo comprende la construcción de un bloque en una manzana que se acoge a la 
Ordenanza del Ayuntamiento de Sabadell, con una reducción del 20% de la superficie total edificada en manzana 
cerrada. 
Estudio técnico 
Sistema Constructivo.- Se ha escogido los sistemas tradicionales en planta sótano y baja, estructura de hormigón 
armado, en restantes plantas, paredes de carga.  
Calidades.- La paredes serán de gero de 7,5cms en fachadas con cámara de aire y tabique interior, hasta formar los 
30cms. Forjado pretensados PPS de la casa C.Y.A.S.A. embaldosados con terrazo de 30x30. Cubierta de 
fibrocemento. Enyesado a buena vista. Pintura a la cola. Instalación de agua fría y caliente, así como de luz y fuera 
doméstica. Instalación de calefacción. Instalación de ascensor. 
Superficie construida.- La superficie total del conjunto… 
Importe de la obra.- Asciende el presupuesto a… 
 
Anexo nº 1 a la memoria 
Acciones adoptadas en el cálculo 
(Norma MV. 101-1962) 
En los cálculos estructurales del edificio se han tenido en cuenta las acciones que se expresan a continuación. 
 
Acción 1 Concargas 
Forjado de pisos cerámicos, con su pavimento y revestimiento inferior de yeso   200  kg 
Forjado bajo cubierta, con tabiquillos, solera machihembrado, y placas de fibrocemento. 350  kg 
Escaleras.           200  kg 
 
Acción 2. Sobrecarga de Uso y Nieve 
Cubierta (sobrecarga de nieve + conservación)       140  kg 
Viviendas incluida sobrecarga tabiquería.       250  kg 
Escalera y accesos.          300  kg 
Balcones volados.          150  kg/m2 
Sobrecarga de borde de balconeras        200  kg/m2 
 
La superposición de 1 y 2 arroja los siguientes valores. 
Suelos de viviendas          450  kg/m2 
Cubierta           490  kg/m2 
Escaleras y accesos          500  kg/m2 
Balcones volados, no incluida sobrecarga de bordes      150  kg/m2 
 
En el cálculo de los elementos solicitados debido a varias plantas, se han considerado las reducciones de sobrecarga 
presitas en la norma MV 101-1962. 
 
Acción 3 
La presión admitida en los terrenos de fundación por tratarse de terrenos semicompactos, ha sido de 3 kg/m2. El 
tipo de cimentación proyectado es de zanjas continuas en hormigón en masa y zapatas de H.A. 
 
Acción 4. Acción de viento 
Se ha considerado una presión dinámica   W= 75  kg/m2 
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El coeficiente eólico adoptado es de  e=+1.2;  e=-0.6 
Resultando un presión unitaria de  P=e  W=90 kg/m2; W= -45 kg/m2 
 
Considerando una sobrecarga horizontal actuado sobre los lienzos de fachada. 
Es preciso tener en cuenta la influencia de esbeltez. 
 
Acción 5. Acciones Reológicas 
Se disponen juntas de dilatación entre las torres y los bloques lineales. 
 
Acción 6. Acciones sísmicas 
Grade sísmico de Sabadell (estimado)  VII 
Coeficiente sísmico de ser terreno semicompuesto.  S=0,04 
Factor sísmico de reducción de sobrecarga   r= 0,5 
Para la nieve       r=1 
P= sQ, donde Q= G+rP, siendo G la concarga, P la sobrecarga vertical y  s y r  los coeficientes antes evaluados. 
 
Pliego de condiciones que regirá para la construcción del 1 grupo de 49 viviendas de Renta Limitada Grupo 1º, 2 
locales comerciales y 1 garaje, sito en la manzana limitada por las calles: Agricultura, S. Vicente y Pasaje Llacer, 
propiedad de la Bolsa de la Vivienda S.A. 
… 
…Capitulo 0 
Condiciones generales 
Condiciones de índole técnico. 
Art. 0.1. Como condición de índole técnica general deberá cumplirse los comprendidos en las siguientes 
instrucciones disposiciones oficiales y recomendaciones 

- Muros de fábrica de ladrillo    MV 201-1967 
- Obras de hormigón en masa y armado   Instrucción 20-V-68; 5-V-72 
- Recepción conglomerantes hidráulicos   Ordenes 9-IV-68; 24-VI-64, 31-XII-65 
- Ejecución estructuras acero laminado  Decreto 3-VI-67 
- Forjados y estructuras para pisos y cubiertas Decreto 20-I-66; Orden 25-II-66 
- Recepción de yesos    orden 22-II-66; Orden 27-I-72 
- Instalaciones eléctricas    Reglamento electrotécnico para baja tensión 20-VII-55;  

20-VIII-55 
- Fontanería y saneamiento   Recomendaciones del I.E.T. 
- Antenas colectivas    Orden 30-VI-66 
- Antenas colectivas    Orden 25-VII-66 
- Obras varias de la edificación compuesto por el centro experimental de Arquitectura del III-68 y todas las 

normas y reglamentaos en vigor. 
Nota: En la oficina de la obra se deberá disponer de un ejemplar de todas las órdenes antes enunciadas. 

Calidades marcas y patentes 
El Contratista deberá responder de la calidad de los materiales empleado, aparatos e instalaciones. El hecho de 
señalarse una marca en el proyecto no excluirá al Contratista de responsabilidad, ya que este deberá cubrirla 
mediante los certificados correspondientes de garantía. 
…”  
 
Altres:  
 
L’annex 1 d’accions és idèntic al de altres projectes, per exemple el del 86_324 
Els blocs de l’expedient 105_430 i 106_435 són molt iguals tot i no ser idèntics.  
Els blocs semblen simètrics però no ho són per petites variacions. 
Hi ha plantes diferents amb els voladissos de les cuines diferents. 
Mescla d’estructura de murs de càrrega amb pilars de formigó a la planta baixa i amb pilars metàl·lics per suportar els 
voladissos de les plantes pis.
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Codi Biblio: 90_351//1973/87/D04 12056      Any projecte:  setembre 1972       Any const.: 1 març 1973 
Nom del projecte:  Proyecto de  94 viviendas y locales de protección oficial subvencionadas en la calle Urales de 
“La Roureda” Sabadell. 
Adreça: Urales s/nº , Ronda Roureda     Barri: Sector Roureda 
Arquitecte/s:  Arquitecte 5 
Arquitecte tècnic: Aparellador   Promotor: Roig Riba SA           
          
Constructora:  
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Tipologia Extrem locals: c/ Urales cantonada Alcubierre 1bloc, PB+3. Superfície útil 50,81m2 i 59,36m2; 
superfície construïda 64,75m2 i 77,86m2,  14hab. 

Tipologia Extrems: c/ Urales 1bloc, i perpendicular a c/ Alcubierre 2 blocs. PB+3 Superfície útil 50,81m2 i 
59,36m2; superfície construïda 64,75m2 i 77,86m2, 48hab. 

Tipologia Interns: c/Urales 2 blocs, PB+3. Superfície útil 50,81m2 i 59,36m2; superfície construïda 64,75m2 i 
77,86m2, 32 hab. 

Tots són iguals des del punt de vista estructural. 
 
 

 
Total habitatges a analitzar:  total 6 blocs i 94 habitatges.  
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes. 
X Seccions.  
X  Façanes. (1 bloc) 
X Memòria 

 Amidaments 
X Pressupost 

 Informes 
X Altres.  Urbanització de la zona.
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Tipologia Extrem locals: c/ Urales cantonada Alcubierre 1bloc, PB+3. Superfície útil 50,81m2 i 59,36m2; superfície 
construïda 64,75m2 i 77,86m2,  14hab. 
Tipologia Extrem locals: : c/ Urales cantonada Alcubierre 1bloc, PB+3. Superfície útil 50,81m2 i 59,36m2; superfície 
construïda 64,75m2 i 77,86m2,  14hab. 
Núm. Plantes: PB +3 
Núm. Habitatges:  3pl.x 4hab/pl  +2 PB= 14hab. 
Hab. Per planta: 4 habitatges per planta. 

Ús planta baixa: locals i habitatge. Resta de blocs tot 
habitatges.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm Murs 
interiors portants de 15cm de gero. Pilastres a 
l’entrada de suport de jàssera d’entrada. 
Estru. vertical plantes:  Façana murs de 30cm. total, 
portant 15cm exterior, càmera d’aire i envanet per 
l’interior. Murs interiors portants de 15cm de gero. I 
no portants de 10cm. 
Tipus forjat tipus: Sostre ceràmic amb doble parament 
pla. 

Alçada lliure: Alçada 3.2m a PB,  2.5m plantes pis, 
sostre de 25cm amb paviment (sec.) 
Tipus forjat coberta: A dues aigües (pl) de fibrociment 
sobre biguetes de formigó. (mem) 
Tipus escala: llosa de formigó (mem) 
% buit respecte planta : 294,00m2 – escales 5,04 m2  = 
288,96; 98,29%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no indica les juntes els blocs 
són de 18m . i estan agrupats de 2 i 4 blocs.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat (sec i detall façana) 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
500kg/m2; vestíbul 650kg/m2 
Segons doc. gràfica:  Sostre ceràmic de 330kg/m2 més 
pes propi. 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,6 extrem. 2,2 cm escala. 
Llum màxima: 4.5m.  interior. 
Balcó volat vol màx.: Inexistent, vol de coberta amb el 
congreny (sec) vol màxim 1,2m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 bloc): 18 x 13,1-  obertures 
14x0.8x2.1  - 6x1x2.4 – 8x1.8x1.5 – porta 2x3.3– locals 
2x2.5x2.8 = 235,8– 80,12= 155,68m2,  66,02% ple, 
tancament. 
Façana interior (1 bloc): 18x 11,5 -  obertures 
16x0.8x2.1  - 8x0.7x2.1 – pavés PB 2x0.35x1.2 – accés 

escala (secció) 2.2x10.6 = 207,00– 62,8= 144,2m2,  
69,66% ple, tancament. 
Façana  lateral: 2x( 8x (11,1 + 13,1)) – obertures 
2x1.4x10 = 193,6– 28= 165,6m2,  85,54% ple, portant. 

Tipus        PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Tipologia Habitatges PB: c/ Urales 1 + 2bloc, i perpendicular a c/ Alcubierre 2 blocs. PB+3 Superfície útil 50,81m2 i 
59,36m2; superfície construïda 64,75m2 i 77,86m2, 48hab. 
Núm. Plantes: PB +3 
Núm. Habitatges:  5blx 4pl.x 4hab/pl = 80hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per planta. 
Ús planta baixa: habitatge.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm Murs 
interiors portants de 15cm de gero. Pilastres a 
l’entrada de suport de jàssera d’entrada. 
Estru. vertical plantes:  Façana murs de 30cm. total, 
portant 15cm exterior, càmera d’aire i envanet per 
l’interior. Murs interiors portants de 15cm de gero. I 
no portants de 10cm. 
Tipus forjat tipus: Sostre ceràmic amb doble parament 
plà. 

Alçada lliure: Alçada 3.2m a PB,  2.5m plantes pis, 
sostre de 25cm amb paviment (sec.) 
Tipus forjat coberta: A dues aigües (pl) de fibrociment 
sobre biguetes de formigó. (mem) 
Tipus escala: llosa de formigó (mem) 
% buit respecte planta : 294,00m2 – escales 5,04 m2  = 
288,96; 98,29%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no indica les juntes els blocs 
són de 18m . i estan agrupats de 2 i 4 blocs.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat (sec i detall façana) 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
500kg/m2; vestíbul 650kg/m2 
Segons doc. gràfica:  Sostre ceràmic de 330kg/m2 més 
pes propi. 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,6 extrem. 2,2 cm escala. 
Llum màxima: 4.5m.  interior. 
Balcó volat vol màx.: Inexistent, vol de coberta amb el 
congreny (sec) vol màxim 1,2m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 bloc): 18 x 13,1-  obertures 
14x0.8x2.1  - 6x1x2.4 – 8x1.8x1.5 – porta 2x3.3– locals 
2x2.5x2.8 = 235,8– 80,12= 155,68m2,  66,02% ple, 
tancament. 
Façana interior (1 bloc): 18x 11,5 -  obertures 
16x0.8x2.1  - 8x0.7x2.1 – pavés PB 2x0.35x1.2 – accés 

escala (secció) 2.2x10.6 = 207,00– 62,8= 144,2m2,  
69,66% ple, tancament. 
Façana  lateral: 2x( 8x (11,1 + 13,1)) – obertures 
2x1.4x10 = 193,6– 28= 165,6m2,  85,54% ple, portant. 

 
Tipus        PB

  
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  



Fitxa d’anàlisi   90_351 
 

627 

 

MEMORIA  DESCRIPTIVA 
“Objeto del proyecto.-  Construcción de 6 edificios compuestos de bajos y 3 plantes piso, más un anexo, con un total 
de 94 viviendas, 4 locales para comercios o almacenes y 9 garages individuales agrupados en línea. 
Todo ello destinado a la venta para cubrir necesidades de una clase modesta. 
Programa propuesto y solución adoptada.- De acuerdo con la normativa urbanística del Sector en ordenación abierta 
y las posibilidades intrínsecas del solar, las viviendas se han agrupado en seis edificios tipificados con una escalera en 
cada uno de ellos que sirven a 4 viviendas por rellano. El total de inmuebles se agrupan a su vez en dos bloques 
aislados, dispuestos paralelamente a la calle principal y formados por 4 y 2 inmuebles respectivamente. 
Los garages quedan en el anexo perpedincualr al bloque delantero formando fachada a calle lateral. En planta baja 
del edificio extremo de este mismo bloque, con fachada a la plaza ( ver plano emplazamiento) se sitúan los 4 locales 
para negocios… 
Todas las viviendas obedecen a un prototipo con las variantes de vivienda extremos y plantas bajas (ver anexos de 
características). 
Caracteristicas del solar y ordenanzas.- En zona suburbana extensiva en Plan General de Ordenación vigente y en … 
…. 
Sisitema constructivo.- Para conseguir unos costes adecuados al criterio de economía exigido por la propiedad se 
adopta la construcción tradicional. Los edificios presentan configuración de “H” con la escalera central y patios de 
parcela a cada lado. Los dos cuerpos del edificio se resuelven con paredes de carga de crujías perpendiculares a 
fachada. La cimentación es continua y todos lo muros y tabiquería de obra de fábrica de los gruesos indicados en los 
planos. Las jácenas y zunchos serán de hormigón armado al igual que las losas de escalera y voladizos de fachada. 
Los forjados, de techo cerámico a doble paramento plano y la cubierta de fibrocemento (Uralita-gran – onda) sobre 
viguería de H.A. 
En acabados de fachada se alterna el revoco y la obra vista pintada, marcando así cuerpos salientes. En interiores se 
dispone los acabados usuales y las instalaciones normales en este tipo y categoría. … 
Cálculos de la estructura.- Por experiencias recientes en el sector se estima el coeficiente del terreno de 3 kgs/cm2. 
La hipótesis de cálculo para la cimentación es por reparto uniformes de tensiones sobre el terreno (diagrama 
rectangular).  
La estructura propiamente dicha ya se ha indicado que es a base de forjado apoyado sobre los muros de carga. Su 
hipótesis de carga obedece sencillamente a cargas repartidas uniformemente, isostáticas y suplemente apoyadas, 
teniendo en cuenta los pesos propios, sobrecargas y todas las acciones que puedan incidir. Los elementos verticales 
quedan solamente sometidos a carga axial, considerándose los factores de pandeo. 
Los coeficientes de trabajo de los materiales empleados son de 10 kgs/cm2 para obra de fábrica de “gero” y de 8 
kg/cm2 para la obra hueca; de 1.200kgs/cm2 para el H.A. con 350 kg de C.P. y de 30 kg/cm2 para el hormigón en 
masa de 200 kgs de C.P., por m3 de trabajo siempre a compresión. 
Acciones en la edificación.- Las acciones adoptadas para el cálculo de los elementos estructurales descritos se basan 
en los valores que a continuación se indica, dispuestos en la Norma M.V. 101/62: 

a) Con cargas 
Hormigón en masa    2.200kg/m3 
“       armado    2.400  “ 
Fábrica de ladrillo gero    1.500  “ 
“ obra hueca    1.200  “ 
Forjado de viguetas de hormigón y bovedillas cerámicas con relleno de senos y capa de compresión incluido 
pavimentos y tabiquería.      350Kg/m2 
Cubierta de teja árabe incluidos machihembrado, 
tabiquillos y forjado       350  “ 

b) Sobrecargas 
En viviendas        150 Kg/m2 
Vestíbulo y escaleras       300  “ 
Cubierta        150  “ 
  s/ carga repartida     150  “ 
Voladizos 
  s/ carga lineal en bordes   200  kg/ml 

c) Acción eólica 
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Presión del viento    75 kg/m2 
Coeficiente eólico    1,2 

d) Acción sísmica: zonas de grado VII 
Coeficiente      0,04 
e) Acción térmica. Se asegurará mediante revestimientos o cámara de aire una variación de temperatura no 

superior a +- 10º 
f) Acción reológica: Despreciable 

 
Otras normas consideradas.- Además de las Ordenanzas Municipales propias del Sector y las Normas ya reseñadas, 
serán de obligado cumplimiento todos los Decretos, Ordenes y Resoluciones que se detallan en anexo a la presente 
Memoria y que puedan afectar al Proyecto o a la realización de las obras incluidas. 
Pliego de condiciones.- la condiciones de la ejecución se deduce de la descripción de las partidas de obra y 
materiales a emplear según las normas usuales de la buena construcción. No obstante, en general, regirán el Pliego 
de Condiciones Varias compuesto por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos (Madrid 1948), 
complementado por las Normas e Instrucciones que para cada ramo vienen editando el Instituto Eduardo Torroja de 
la Construcción y del Cemento. 
Presupuesto.- La superficie edificada es en total de …. 
 
Anexo 1 

A) Características urbanísticas 
- Plan General de Sabadell. Aprobado 
- Plan Parcial Sector Roureda, en trámite. 
- … 

b) Sujeción del proyecto a als condiciooens urbanísticas anteriormente expuestas: 
 
Otras normas a tener en cuenta si procede: 
(fotocopia) 
 
 
Superficies:” 
 
Altres:  
Hi ha memòria d’urbanització. 
A les obertures crea pilastres. 
Les façanes hi ha un sol alçat per tots els tipus d’edifici, extrem o interior. A la memòria considera que hi ha una sola 
tipologia, la diferència és en el tancament dels blocs extrems i els interiors que són amb mur simple de 15cm o façana 
de 30cm.
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Codi Biblio: 86_324//1973/487/D04 12068      Any projecte:  octubre 1972       Any const.: 5 abril 1973 
Nom del projecte:  Proyecto de un edificio de 24 viviendas de protección oficial grupo 1º y dos locales. 
Adreça:  c/Banyoles, Rodo, Sau     Barri: Torre Romeu 
Arquitecte/s:  Arquitecte 26 
Arquitecte tècnic:       Promotor: Inmobiliarira Goymer SA. 
Constructora: Persona física 
 
Codi Biblio: 86_322//1973/1934/D04 12133      Any projecte:  octubre 1972       Any const.: 5 novembre 1973 
Nom del projecte:  Proyecto de un edificio de 24 viviendas de protección oficial grupo 1º. 
Adreça:  c/Banyoles, prolongació Rodo, i  Sau   Barri: Torre Romeu 
Arquitecte/s:  Arquitecte 26 
Arquitecte tècnic: Aparellador     Promotor: Inmobiliarira Goymer SA. 
Constructora: Persona física 
 
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 
Tipologia bloc:   
86_322//1973/1934/D04 12133  única: c/ interior Paral.lel carrer Banyoles. 1 bloc PB+5. 24 habitatges. 
Superfície útil 68,42m2 i 71,86m2, i superfície construïda entre  82,83m2 i 86,28m2. 
86_324//1973/487/D04 12068       única: c/ interior Paral.lel carrer Banyoles. 1 bloc PB+5. 24 habitatges. 
Superfície útil 68,42m2 i 71,86m2, i superfície construïda entre  82,83m2 i 86,28m2. 
 

 
 
Total habitatges a analitzar:  total 2 blocs i 48 habitatges. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes. 
X Seccions.  
X  Façanes. 
X Memòria 

 Amidaments 

X Pressupost 

 Informes 

 Altres. 
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Única: c/ interior Paral.lel carrer Banyoles. 1 bloc PB+5. Superfície útil 68,42m2 i 71,86m2, i superfície construïda 
entre  82,83m2 i 86,28m2. 
Única: c/ interior Paral.lel carrer Banyoles. 1 bloc PB+5. 24 habitatges. Superfície útil 68,42m2 i 71,86m2, i superfície 
construïda entre  82,83m2 i 86,28m2. 
Núm. Plantes: PB +5 
Núm. Habitatges:  6pl.x 4hab = 24hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges 
Ús planta baixa: habitatges

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm. Murs 
interiors portants de 15cm. Fàbrica de peça massissa 
de “una asta”(mem) 
Estru. vertical plantes: : Façana murs de 30cm. Murs 
interiors portants de 15cm. Fàbrica “tocho doble 
hueco de media asta” (mem) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional, bigueta  pretesada y 
revoltó prefabricat intereix 50cm. Amb 2cm de capa 
de compressió. (mem).  
Alçada lliure: Alçada 2.8m a PB i 2.6 plantes pis, sostre 
de 25cm amb paviment.  

Tipus forjat coberta: Quatre agües, bigueta pretesada 
i tauló encadellat i teula àrab. (mem) 
Tipus escala: llosa massissa (mem) 
% buit respecte planta (1 bloc) : 342,75m2 – escales 
6,558m2   – ascensors 1,82 – instal.lacions 2 x(0,18 + 
0,285) m2 = 333,44; 97,28%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no indica les juntes però els 
blocs són de 30m. A la memòria indica que no cal tenir 
en compte els temes reològics ni tèrmics.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat (mem) 

 Sota forjat 
 Inexistent 

 No identificat. 
 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
480kg/m2, coberta 380kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,9m interior. 2,2m escala. 
Llum màxima: 5,85m.  extrem. 
Balcó volat vol max.: 2m.enfront 3,9m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: 30 x (18,6+19) -  obertures 
36x1.5x1.25  - 12x2.1x1.24 – safareig 12x1.9x1.7 –  
porta 1.6x3.4 – escala 1.2x 12.5 = 564– 157,95= 
406,05m2,  71,99% ple, portant. 
Façana posterior: 30 x (18,5+19) -  obertures 
36x1.5x1.25  - 12x2.1x1.24 – safareig 6x4.8x1.7  = 
562,5– 147,70= 414,80m2,  73,74% ple, portant. 
Façana  lateral: 10,60 x 18,5 + (Cob 3.3x2 + 3.65x2)  -  
obertures 12x0.7x0.8  = 210,00– 6,72= 203,28m2,  
96,8% ple, tancament. 

   
Tipus 

 
Tipus 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
 
Marc normatiu: Normativa vigent: M.V. 201-1972 
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Memòria   
“MEMORIA  DESCRIPTIVA 
El presente Proyecto es relativo a la construcción de un immueble de seis plantas en un solar de forma trapezoidal 
con frente a tres calles. Todo este solar es edificables por bloques aislados, según las Ordenanzas Municipales es 
permisible la construcción de planta baja y cinco plantas piso. La planta baja se desarrolla a la cota + 0,10m.l. sobre 
la rasante de la acera y se detina a vivienda y se distribuye de la siguiente forma: un recibidor, un comedor estar, 
tres dormitorios, una cocina,… 
… 
Solución constructiva 
Los cimientos se rellenarán con hormigón ciclópeo con un 30% de mampuesto y de las dimensiones que se 
especifican en los plantos. Las paredes de la planta bajaserán de ladillo macizo y las plantas restantes serán de 
fábrica de tocho doble hueco en gruesos de una y media asta respectivamente, como se indica en los plantos. Las 
jácenas serán de acero laminado de perfiles normales doble T, de las dimensiones que se especifican en los planos. 
En la coronación de las paredes de cada planta, embebido la entrega de los forjados, se construirá un zuncho de 
hormigón armado de 0,15 x 0,20m. y cuatro varillas de acero ordinario de Ø 120mm. Los forjados de los pisos serán 
de viguetas de hormigón pretensado, con una separación entre ejes de 0,50ml y bovedillas cerámicas prefabricadas 
de un tipo aprobado por la DGA y TO, con una capa de compresión de dos centímetros de espesor. La cubrición se 
realizará a doble pendiente, con viguetas de hormigón pretensado, cocándose sobre la misma un tablero de 
machihembrado y encima la teja árabe. La escalera estará formada por unas losas de hormigón armado. Los 
tabiques serán de ladillo hueco de ¼, tomados con yeso o cemento rápido. La red de aguas pluviales y residuales 
estará formada por bajantes de fibrocemento del tipo Drena de Ø 125mm y los albañales de cemento centrifugado 
de los Ø20 y 30 cm, con su correspondiente arquetas de registro. 
Pavimentos y recubrimientos 
… 
Fontaneria, sanitarios, electricidad y varios 
… 
Presupuesto 
 
Acción gravitatoria – 1,41 
Cargas adoptadas para los elementos resistentes de este edificio. 
Forjados de piso:  Peso propio y carga permanente: 180 kg/m2 
   Sobrecarga de uso: 200kg/m2 y sobrecarga tabiquería 100kg/m2.  

TOTA DE CARGA: 480kg/m2 
Forjados de cubierta y azotea: 
   Peso propio y carga permanente: 180 kg/m2 
   Sobrecarga de uso: 150kg/m2 y sobrecarga de nieve 50kg/m2.  

TOTA DE CARGA: 380kg/m2 
Acción de viento – 1,42 
Presión dinámica: W=75kg/m2 sobrecarga unitaria 
P=C.W. = 0,4 x 75 =30 kg m2. Siendo C el coef. eólico de valor 0,4 
Acción térmica  -1,43 
Por ser la variación de temperatura no superior a -10º prescindimos de esta consideración. 
Acción reológica  - 1,44 
Despreciamos esta consideración 
Acción sísmica – 1,45 
Zona sísmica de grado VII adoptamos coef. sísmico 0,04. La carga vertical: Q=G + r P (G = con carga y P =  sobrecarga, 
y r= efecto sísmico de reducción  = 0,5). 
Acción del terreno – 1,46 
Por los ensayos realizados adoptamos una resistencia de 2 kg/cm2 después de aplicar coef. de seguridad igual a 15.” 
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Altres:  
Hi ha dos projectes al mateix expedient. Els locals comercials tenen una memòria a part. 
Hi ha l’annex de les accions, amb paper diferent aportat posteriorment. 
Els dos expedients són idèntics, memòria i plànols de la mateixa base, amb els mateixos errors geomètrics, i ortogràfics.
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Codi Biblio: 66_175//1973/1720/ D04 12095-96 Any projecte: octubre 1972       Any const.: 22 maig 1973 
Nom del projecte:  Proyecto de 38 viviendas de Grupo 1º de Renta Limitada locales comerciales y garafe en Paseo 
Paraires  Via Aurelia . 
Adreça:  Avinguda Paraires 20 i Via Aurelia 1    Barri: Can Borguño/ La Concòrdia 
Arquitecte/s: Arquitecte 23, Arquitecte 24 
Arquitecte tècnic: Aparejador      Promotor: Promotor 
Constructora:  
 
Codi Biblio: 67_162//1973/654/ D04 12073 Any projecte: novembre 1972       Any const.: 30 març 1973 
Nom del projecte:  Proyecto de 84 viviendas de Grupo 1º de Renta Limitada locales comerciales y garage en Paseo 
Paraires  c/ Mauritania y c/ Apulia en Sabadell 
Adreça:  carrer Apulia i Mauritania     Barri: Can Borguño/ La Concòrdia 
Arquitecte/s:  Arquitecte 23, Arquitecte 24 
Arquitecte tècnic: Aparellador      Promotor: Promotor  
Constructora:  
 
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Bloc A. Pilars. 
Tipologia  66_175 bloc A:  1 bloc de PB+12. Avinguda dels Paraires. Pilars i jàsseres metàl.liques. Pilars compostos per 
2 U 
Tipologia 67_162 bloc A:  1 bloc de PB+12. Avinguda dels Paraires. Pilars i jàsseres metàl.liques. Pilars compostos per 
2 U 
Bloc tipus B 
Tipologia 66_175 bloc B: 1 bloc de PB+8 Via Aurelia  Superficie útil habitatges de 83,2m2; superfície construïda de 
109,18 6m2. 16 habitatges cada bloc, total 16 habitatges. PB locals. 
Tipologia 67_162 bloc B1,2,3: 3 blocs de PB+8 carrer Mauritania.  Superficie útil habitatges de 83,2 – 87,46m2; 
superfície construïda de 104,92 – 109,18m2. 16 habitatges cada bloc, total 48 habitatges. PB  habitatges. 
Tipologia 67_162  bloc B4: 1 bloc de PB+8 carrer Apulia.  Superficie útil habitatges de 83,2 m2; superfície construïda de 
104,92m2. 16 habitatges cada bloc, total 16 habitatges. PB locals. Idèntic a la resta de blocs B analitzats de la mateixa 
illa. 
Total habitatges a analitzar:  total 80 habitatges, 4 locals 6 blocs. 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 
X Amidaments 

X Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres.
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Tipologia 66_175 bloc B: 1 bloc de PB+8 Via Aurèlia  Superfície útil habitatges de 83,2m2; superfície construïda de 
109,18 6m2. 16 habitatges cada bloc, total 16 habitatges. PB locals. 
Tipus. PB+8. situats: Via Arcàdia s/n. 
Núm. Plantes: PB + 8 
Núm. Habitatges: 1bl. x 8pl. x 2hab/ pl =16hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: locals 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de 30cm massissos tant 
façana com mur de càrrega paral.lel (pl i mem) 
Estru. vertical plantes 1er - 3er: Murs portants de 
30cm i façana massis de 30cm. (pl i mem) 
Estru. vertical plantes 4rt- 8e: Murs portants de 15cm 
i façana de 15+ càmara+ envanet. (pl i mem) 
Tipus forjat tipus: forjat ceràmic (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m. PB 3,65m. forjat amb 
paviment 20cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: a coberta plana de 15cm amb 
coberta a la catalana. (sec) Coberta de formigó lleuger 
i tela asfàltica (mem).  
Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: 224,18m2 – escala  6,82m2 – 
ascensor  1,89m2 – patis  2x 4,39m2 – instal.lacions  
2x0,1m2 = 206,49; 92,11%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no s’indica Lmàx. 41m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 
X Sota forjat (mem i pl) 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge 
500kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:  sobrecàrrega total habitatge 
500kg/m2 (pl) 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Murs de càrrega de 30 de PB a 3er 
pis i de 15cm planta 4rta-8a. 
Perpendiculars a façana: Murs del menjador de 15cm. 
Llum mínima: 3,7m amb voladís de 2m. 
Llum màxima: 4,25m.  
Balcó volat vol màx.: 2m sortint la bigueta interior en 
voladís sobre congreny. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:   20,5x27 -  obertures 14 x1.2x1.7 – 
16x2.1x2.5 – 2x1.2x2.5 – safareig 16x2.5x2.5 - porta 
2.2x3.2 – locals 2.4x 3 – 3.2x3 – 3.5x3 – 3.2x3 – 2.5x3  
= 553,5 – 270 =283,5m2,  51,21% ple portant excepte 
balcons. 
Façana posterior: 20,5x27,25 -  obertures 48x1.0x1.8 - 
16x0.4x1.0 – escala 8x2.2x1.2 – locals 3x1x0.6 = 
558,62 – 115,72= 442,9m2,  79,28% ple tancament 

Tester: 100% opac, mitgera de bloc. 

 
Pantes superiors 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Tipus 67_162 B1,B2,B3 PB+8. situats: carrer Mauritània 
Edifici:3 blocs  PB+8, 16 habitatges. Superfície útil de 83,2 – 87,46m2; superfície construïda de 104,92 – 109,18m2.
Núm. Plantes: PB + 8 
Núm. Habitatges: 3 escales x 8pl. x 2hab/ pl =48hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de 30cm massissos tant 
façana com mur de càrrega paral.lel (pl i mem) 
Estru. vertical plantes 1er - 3er: Murs portants de 
30cm i façana massis de 30cm. (pl i mem) 
Estru. vertical plantes 4rt- 8e: Murs portants de 15cm 
i façana de 15+ càmara+ envanet. (pl i mem) 
Tipus forjat tipus: forjat ceràmic (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m. PB 3,65m. forjat amb 
paviment 20cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: a coberta plana de 20cm amb 
coberta a la catalana. (sec) Coberta de formigó lleuger 
i tela asfàltica (mem).  
Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: 225,18m2 – escala  6,82m2  - 
ascensor  1,82m2  - patis 2x 4,06m2 = 208,24; 92,48%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no s’indica Lmàx. 3 blocs 
20,8m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 
X Sota forjat (mem i pl) 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge 
500kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:  sobrecàrrega total habitatge 
500kg/m2 (pl) 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Murs de càrrega de 30cm de PB a 
3er pis i de 15cm planta 4rta-8a. 
Perpendiculars a façana: Murs del menjador de 15cm. 
Llum mínima: 3,4m amb voladís de 2m. 
Llum màxima: 4,25m.  
Balcó volat vol màx.: 2m sortint la bigueta interior en 
voladís sobre congreny. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:   20,8x (25 + 23,5) -  obertures 13 
x1.2x1.7 – 14x2.1x2.5 – 2x1.2x2.5 – 2x2.1x1.5 – 
2.1x1.2 – safareig 14x2.5x2.5 – 2x2.5x1.75- porta 
2.2x3.2  = 504,4 – 218,13 =286,27m2,  56,75% ple 
portant excepte balcons. 
Façana posterior: 20,8x26,75 -  obertures 47x1.0x1.8 - 
15x0.4x1.0 – 0.6x0.8 – escala 8x2.2x1.2 – locals 
2x3.2x3 – 2x4.4x3 – porta 2.1x2 = 556,4 – 162= 
394,4m2,  70,88% ple portant 
Tester: 100% opac, mitgera de bloc. 
 

 
Pantes superiors 

 
Pantes inferiors 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 

 
 

Marc normatiu: Normativa vigent:  
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Tipus 67_162 B4 PB+8. situats: carrer Apúlia 
Edifici:1 bloc  PB+8, 16 habitatges. Superfície útil de 83,2 m2; superfície construïda de 104,92m2.
Núm. Plantes: PB + 8 
Núm. Habitatges:  8pl. x 2hab/ pl =16hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: locals

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de 30cm massissos tant 
façana com mur de càrrega paral.lel (pl i mem) 
Estru. vertical plantes 1er - 3er: Murs portants de 
30cm i façana massís de 30cm. (pl i mem) 
Estru. vertical plantes 4rt- 8e: Murs portants de 15cm 
i façana de 15+ càmara+ envanet. (pl i mem) 
Tipus forjat tipus: forjat ceràmic (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m. PB 3,65m. forjat amb 
paviment 20cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: a coberta plana de 20cm amb 
coberta a la catalana. (sec) Coberta de formigó lleuger 
i tela asfàltica (mem).  
Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: 225,18m2 – escala  6,82m2  - 
ascensor  1,82m2  - patis 2x 4,06m2 = 208,24; 92,48%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no s’indica Lmàx. 3 blocs 
20,8m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 
X Sota forjat (mem i pl) 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge 
500kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:  sobrecàrrega total habitatge 
500kg/m2 (pl) 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Murs de càrrega de 30cm de PB a 
3er pis i de 15cm planta 4rta-8a. 
Perpendiculars a façana: Murs del menjador de 15cm. 
Llum mínima: 3,4m amb voladís de 2m. 
Llum màxima: 4,25m.  
Balcó volat vol màx.: 2m sortint la bigueta interior en 
voladís sobre congreny. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:   20,8x(23,2 +24,2)  -  obertures 
42x1.0x1.8 - 14x0.4x1.0 – escala 7x2.2x1.2 – locals 
3.25x3.5 – 4.5x3.2 – 2x2.7 – 3.4x2.6 – porta 2.1x2.3 = 
492,96 – 144,52= 348,43m2,  70,68% ple portant 
Façana posterior: 20,8x (24,2 + 23,2) -  obertures 14 
x1.2x1.7 – 14x2.1x2.5 – 2x2.5x1.4 – safareig 
14x2.5x2.5 – locals 2.25x2.5 – 3.4x2.8 – 3.4x3 – 
2.1x3.5  = 492,96 – 229,25 =263,70m2,  53,49% ple 
portant excepte balcons. 
Tester: 100% opac, mitgera de bloc. 

 
Pantes superiors 

 
Pantes inferiors 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Tipus 68_234 B PB+7. situats: carrer Apúlia 1 
Edifici:1 blocs  PB+7, 15 habitatges. Superfície útil de 78,7 – 84,63m2; superfície construïda de 98,75 – 102,26cm2.
Núm. Plantes: PB + 7 
Núm. Habitatges:  7pl. x 2hab/ pl +1pb=15hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge i local

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de 30cm massissos tant 
façana com mur de càrrega paral.lel (pl i mem). Pilars 
de formigó com a suport de les jàsseres metàl.liques 
del local. 
Estru. vertical plantes 1er - 3er: Murs portants de 
30cm i façana massis de 30cm. (pl i mem) 
Estru. vertical plantes 4rt- 7e: Murs portants de 15cm 
i façana de 15+ càmara+ envanet. (pl i mem) 
Tipus forjat tipus: forjat ceràmic (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m. PB 3,65m. forjat amb 
paviment 20cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: a coberta plana de 20cm amb 
coberta a la catalana. (sec) Coberta de formigó lleuger 
i tela asfàltica (mem).  
Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: 224,17m2 – escala  6,82m2  - 
ascensor  1,82m2  - patis 2x 4,38m2 = 206,77; 92,23%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no s’indica  dimensió del bloc 
20,75m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 
X Sota forjat (mem i pl) 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge 
500kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:  sobrecàrrega total habitatge 
500kg/m2 (pl) 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Pilars de formigó al local. Murs de 
càrrega de 30cm de PB a 3er pis i de 15cm planta 4rta-
7a. 
Perpendiculars a façana: Murs del menjador de 15cm. 
Llum mínima: 3,4m amb voladís de 1,5m. I aïllada. 
Llum màxima: 4,25m.  
Balcó volat vol màx.: 2m sortint la bigueta interior en 
voladís sobre congreny. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal: 20,2x (23,5+ 25,75) -  obertures 
45x1.0x1.8 - 15x0.4x1.0 – escala 7x2.2x1.2 – locals 
3.2x4.4 – 1.6x4.1 – porta 2.1x3.7 = 497,43 – 133.89= 
363,54m2,  73,08% ple portant 
Façana posterior:    20,7x (23,6 + 25) -  obertures 
15x1.2x1.7 – 14x2.1x2.5 – 2.1x1.75 – 2.5x1.5 – 
safareig 14x2.5x2.5 – 2.5x1.75- porta 2.2x3.5 – 1.5x4   
= 503,01 – 217,1 =285,91m2,  56,83% ple portant 
excepte balcons. 

Tester: 100% opac, mitgera de bloc. 
 

   
Pantes inferiors  Plantes superiors 

 
PB- semi soterrani. 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Memòria 66_175  
“MEMORIA  
Este proyecto de 38 viviendas está compuesto por dos bloques de viviendas formando parte del conjunto definido 
por la manzana  del Paseo Els Paraires, la Vía Aurelia, y las calles Apulía y  Mauritania. Está situado en la urbanización 
el Borguñó, cerca del campo de fútbol de la Nova Creu Alta. 
Los dos bloques se distribuyen así: 
Bloque “A” 
Con fachada al paseo Els Paraires, tiene una altura de 12 plantas de las cuales la planta baja está destinada a dos 
locales comerciales y a paso al interior de manzana. Once plantas pisos destinadas a viviendas. TOTAL 22 viviendas y 
2 locales. 
Bloque “B” 
Con fachada Vía Aurelia. Dispone de 9 plantas. En planta baja hay dos locales comerciales y viviendas en las restantes 
plantas. TOTAL 16 viviendas y 2 locales. 
Garage 
Situado en el interior de la manzana. Es una planta sótano con acceso desde el Pase Els Paraires… 
Local Comercial 
… 
Los boques A y B tiene una estructura distribución muy parecidas. Ambos son bloques abiertos, sin patios de 
ventilación y por lo tanto de doble crujía. Cada vivienda dispone de  vestíbulo, sala de estar-comedor,…. Cabe señalar 
la solución dada a lo tendederos de ropa que ocasionan problemas en los bloques abiertos. Se ha solucionado 
formando un patio especial abierto a fachada pero semicerrado mediante una celosía de piezas de hormigón en la 
zona de tendido de ropa.  
La única diferencia entre ambos bloques radica en la situación del cuarto de baño y aseo. En el bloque A ventilan a la 
fachada testero… 
… 
BLOQUE “A” 
La planta baja y la planta primera están tratadas con revoco y un estuco especial,… 
… 
El bloque es de estructura metálica con pórticos paralelos a vahadas a excepción de la zona de cocina y lavadero. Las 
paredes de la caja de escalera son de hormigón armado y en pared medianera y testero hay un pórtico triangulardo 
para absorber los esfuerzos del viento. 
 
BLOQUE “B” 
El tratamiento de fachada es con ladrillo visto de 5 cm de espesor. Las jambas de las ventanas tienen un galce de 
15x15cm (o de 7x7cm) formado por el ladrillo quijal) y hay un dentado de 15x15 cms en los retranqueos de fachada. 
Hormigón visto en la cornisa, que está muy acusada en el espesor del voladizo de los lavaderos, así como en la faja 
de que separa la planta baja de las demás. Cajones de persiana y vierteaguas de ventanas de granito artificial lavado 
al ácido. Terrazas con barandilla… 
La planta baja tiene estructura de pilares de hormigón y jácenas metálicas de PNN. El resto del bloque es de 
estructura de paredes de carga. Las primeras plantas son de paredes de 30 cm y de 15 cm las cinco últimas plantas. 
En éstas, a la pared de carga de 15cm se añade, en fachadas, la cámara de aire y el tabique interior. 
Cimentación en zapatas de hormigón armado de 300kg/m3 con una profundidad de 1,4m Dichas zapatas se apoyan 
sobre una base de grava compacta y hormigón pobre. Riostras de hormigón armado unirán las zapatas en todo el 
perímetro de los bloques. 
Estructura de paredes de carga de ladrillo con crujías paralelas a fachada y perpendiculares en zona comedores. En 
planta baja pilares de hormigón armado y jácenas metálicas a base de 2 PN sobre las que apoyan las paredes de 
carga de 0,30 y jácenas 1 PN sobre las que apoyan las paredes de 0,15. Obra vista en fachadas. 
Hormigón armado en jácenas patios tendederos losas escalera, así como en zunchos. 
Forjado de techo cerámico para una carga y sobrecarga de 500 kg/m2. Cubierta de hormigón celular, tela asfáltica un 
grueso de rasilla común y otro de rasilla recortada, mimbel en todo el perímetro de azotea y sumideros con rejilla 
metálica para recogida de aguas. 
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Tabicones de 10cm de ladrillo doble hueco  “tochana” en separación cocinas-baños, cocinas-lavaderos, aseos-
dormitorios, locales comerciales y cuadro contadores. En portal de entrada y paredes de planta 7ª y 8ª serán de 
15cm, Tabiques de ladrillo hueco ¼ con mortero rápido de las tres primeras hiladas y las restantes con yeso. 
GARAJE 
… 
LOCAL COMERCIAL 
… 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
Acciones en la edificación 
En este proyecto se han tenido en cuenta las especificaciones contenidas en la Norma M.V. 101-1.962 tanto en lo 
que afecta a pesos propios como a sobrecargas de uso. Carga total de 500 kg/m2 en viviendas. 
BLOQUE “A” 
…. 
BLOQUE “B” 
Estructura de paredes de carga Y se ha previsto un zuncho de hormigón armado en cada planta, de 20cm de altura, 
colocado bajo apoyo de forjado a lo largo de todas las paredes de 15 y 30 cm sean o no de carga. 
Cimentación con zapatas armadas. El método seguido ha sido la Instrucción Española que bajo hipótesis de reparto 
uniforme de tensiones admisibles que las zapatas con vuelos en las direcciones podrán calcularse como dos 
ménsulas ortogonales considerando en cada una la totalidad de la carga o reacción del terreno. Se ha considerado 
una fatiga del terreno de 2kg/cm2. 
El proyecto está situado en zona B, grado sísmico VII. Se han hecho distintas comprobaciones para averiguar 
sobrecargas sísmicas horizontales tomando como coeficiente sísmico el valor 0,0525 y como factor de corrección el 
valor de 1,50. En ningún caso se han sobrepasado las tensiones admisibles. 
Superficies 
 
Presupuesto.- 
…” 
 
Altres:  
Excepte la fonamentació la memòria de l’estructura és molt igual a l’expedient 64_163. 
És el mateix arquitecte que el 64_163 i aquí el voladís el fa amb perfils metàl.lics i en canvi a l’anterior sortien les 
biguetes volades. Canvia els murs de càrrega.  
 
Expedient 67_162 
Els plànols són els mateixos que el projecte 65_174 (que no és de R.L), pel què fa al Bloc B4, en canvi el bloc B1,2 i 3 
tenen la planta baixa diferent i això significa que la planta baixa i la planta primera són diferents i els seus alçats també 
al no haver locals. A la pràctica és com si tingués un pis menys, segons alçats seria PB+7. 
La façana principal dels Blocs B1,2,3 és la posterior del bloc B4 però sense balcó a la planta primera. I la façana posterior 
dels blocs B 1,2,3 és la principal del Bloc B4. 
 
Hi ha dos expedients que a la seva caràtula i a la documentació administrativa no indica que  són de Renta Limitada i 
els altre dos sí, encara que entre tots formen l’illa de cases i tenen les tipologies són les mateixes. 
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Codi Biblio: 140_608//1973/151/D04 12057-58   Any projecte:  octubre 1972      Any const.: 7 octubre 1973 
Nom del projecte:  Proyecto de 7 locales comerciales y 113 viviendas de R.L. Grupo 1o 
Adreça:   Paseo Rubio y ors, Tirso de Molina, Daoiz y Velarde. Barri: Sant Oleguer 
Arquitecte/s: Arquitecte 21 
Arquitecte tècnic: Aparellador  Promotor: ARBO SA 
Constructora:      
 
 
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 

O1: c/Tirso Molina, 1 escala PB+ 5. 12 habitatges. Superfície útil entre 89,7m2  i 95,8m2. 
O2: c/ Daoiz 1 escala PB+3, 8 habitatges. Superfície útil entre 89,7m2  i 95,8m2. 
 
P1: c/Tirso Molina, 1 escala PB+ 5. 18 habitatges. Superfície útil entre 76,65m2  i 96,55m2. 
P2: c/Daoiz, 1 escala PB+ 3. 12 habitatges. Superfície útil entre 77,4m2  i 93,90m2. 
 
Q1: c/Tirso Molina, 1 escala PB+ 5. 20 habitatges. Superfície útil entre 92,15m2  i 96,95m2. 
Q2: c/Daoiz, 1 escala PB+ 3. 18 habitatges. Superfície útil entre 90,95m2  i 96,95m2. 
 
R: c/Velarde, 1 escala PB+ 3. 11 habitatges. Superfície útil entre 81,45m2  i 86,15m2. 
 
Bloc O  de PB+7 de pilars. 
 
 

Total habitatges a analitzar:  total 7 blocs, 1 escales 99 habitatges, locals en PB i garatge en semisoterrani. 
 
Documentació facilitada: 
 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria.  

 
 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres 
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O1: c/Tirso Molina, 1 escala PB+ 5. 12 habitatges. Superfície útil entre 89,7m2  i 95,8m2. 
O2: c/ Daoiz 1 escala PB+3, 8 habitatges. Superfície útil entre 89,7m2  i 95,8m2. 
Núm. Plantes: PB +5/PB+3 
Núm. Habitatges: 1 blx6pl.x 2hab/pl +1 blx4pl.x 
2hab/pl = 20hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façanes de mur de 30cm. Pilastres 
de 30x30 i murs interiors de 15cm. Façana amb 
càmera d’aire, ceràmica gero (mem). 
Estru. vertical plantes pis : Façanes de 30cm. i murs 
interiors de 15cm, ceràmica gero (mem).  
Estru. vertical dos últimes plantes : Façanes de 30 amb 
càmera, interior de 15cm. Totxana (mem) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional  cada 60cm aprox. 
(pl). Ceràmica armada . 
 Alçada lliure: Alçada PB 2.50m i plantes pis 2.7m,  
sostre de 25cm amb paviment (sec.)  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües de 
fibrociment sobre biguetes metàl·liques. 
Tipus escala: llosa de formigó.  
% buit respecte planta: 235,22m2 –escales 7,31 m2– 
instal·lacions 2x0,27 – 2x0,08 (– ascensor 1,88 m2) = 
227,21m2; 96,59%. (225,33m2; 95,79%.) 
 
Hi ha junta de dilatació. Indica que la junta està amb 
el bloc alt,  Lmax=45m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: total 450kg/m2(mem). 
Segons doc. gràfica: coberta càrrega de 490kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: paral.lels façana darrera 
Perpendiculars a façana: a façana principal 
Llum mínima: 1,9m extrem i interior. 
Llum màxima: 4,4m, extrem.  
Balcó volat vol max.: 1m amb jàssera de suport. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (PB+5, E:1/100): 16 x 19 -  obertures 
12x1.2x1.1 - 12x2.2x2 – 10x2x2.2 – 2x1.6x2.2 - porta 
1.6x2.8 = 304 – 124,16= 179,84m2,  59,16% ple 
tancament. 
Façana posterior (PB+5, sense PB):  14,8 x 17,9 -  
obertures 24x1.2x1.2 - 12x0.8x1.2 = 264,92 – 46,08= 
218,84m2,  82,60% ple, portant. 
Façana mitgera:  tancament i portant. 

  
O PB+3: PB  Tipus 

   
O PB+5: PB  Tipus   
          

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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P1: c/Tirso Molina, 1 escala PB+ 5. 18 habitatges. Superfície útil entre 76,65m2  i 96,55m2. 
P2: c/Daoiz, 1 escala PB+ 3. 12 habitatges. Superfície útil entre 77,4m2  i 93,90m2. 
Núm. Plantes: PB +5/PB+3 
Núm. Habitatges: 1 blx6pl.x 3hab/pl +1 blx4pl.x 
3hab/pl = 30hab. 

Hab. Per planta: 3 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Pilars i murs interiors de 15cm. 
Façana de 30cm amb càmera d’aire, ceràmica gero 
(mem). 
Estru. vertical plantes pis : Façanes de 30cm. i murs 
interiors de 15cm, ceràmica gero (mem).  
Estru. vertical dos últimes plantes : Façanes de 30 amb 
càmera, interior de 15cm. Totxana (mem) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional  cada 65cm. (pl). 
Ceràmica armada . 
 Alçada lliure: Alçada PB 2.50m i plantes pis 2.7m,  
sostre de 25cm amb paviment (sec.)  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües de 
fibrociment sobre biguetes metàl·liques. 
Tipus escala: llosa de formigó.  
% buit respecte planta: 329,88m2 –escales 6,82 m2– 
instal·lacions 0,27 – 0,22 (– ascensor 1,88 m2) = 
322,57m2; 97,98%. (320,69m2; 97,00%.) 
 
Hi ha junta de dilatació. Indica que la junta està amb 
el bloc alt,  Lmax=45m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: total 450kg/m2(mem). 
Segons doc. gràfica: coberta càrrega de 490kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: paral.lels façana darrera 
Perpendiculars a façana: a façana principal 
Llum mínima: 1,5m extrem i interior. 
Llum màxima: 4,7m, extrem.  
Balcó volat vol max.: 0,5m. amb 3,3m darrera. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (PB+5, E:1/100): 22,7 x (19 +19,6) -  
obertures 6x1.2x1.1 – 11x1.1x1.2 - 12x2.2x2 – 
10x2.2x2.2 – 2x1.6x2.2 - porta 1.6x2.8 = 438,11 – 
135,16= 302,95m2,  69,15% ple portant i tancament. 
Façana lateral (PB+5, E1:100):  14,0 x (19,4+20) -  
obertures 12x1.2x1.2 - 12x0.8x1.2 – 6x2.1x2= 275,8 – 
54,0= 221,8m2,  80,42% ple, tancament 
Façana mitgera:  tancament i portant. 

  
Tipus PB+3   PB+5 

  
PB PB+3   PB+5     

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Q1: c/Tirso Molina, 1 escala PB+ 5. 20 habitatges. Superfície útil entre 92,15m2  i 96,95m2. 
Q2: c/Daoiz, 1 escala PB+ 3. 18 habitatges. Superfície útil entre 90,95m2  i 96,95m2. 
Núm. Plantes: PB +5/PB+3 
Núm. Habitatges: 1 blx6pl.x 3hab/pl +1 blx4pl.x 
3hab/pl + plantes superiors pilars= 38hab. 

Hab. Per planta: 3 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge / local

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Pilars 30x30 i murs interiors de 
15cm. Façana amb càmera d’aire, ceràmica gero 
(mem). 
Estru. vertical plantes pis: Façanes de 30cm. i murs 
interiors de 15cm, ceràmica gero (mem).  
Estru. vertical dos últimes plantes : Façanes de 30 amb 
càmera, interior de 15cm. Totxana (mem) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional  cada 65cm. (pl). 
Ceràmica armada . 

 Alçada lliure: Alçada PB 2.50m i plantes pis 2.7m,  
sostre de 25cm amb paviment (sec.)  
Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües de 
fibrociment sobre biguetes metàl.iques. 
Tipus escala: llosa de formigó.  
% buit respecte planta: planta compartida amb pilars. 
 
Hi ha junta de dilatació. Indica que la junta està amb 
el bloc alt,  Lmax=20m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: total 450kg/m2(mem). 
Segons doc. gràfica: coberta càrrega de 490kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: paral·lels façana darrera 
Perpendiculars a façana: a façana principal 
Llum mínima: 1,8m extrem i interior. 
Llum màxima: 4,7m, extrem.  
Balcó volat vol max.: 1m amb jàssera de suport. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (PB+5, E:1/100): 7,8 x 19 -  obertures 
6x1.2x1.1 - 6x2.2x2 – 6x2x2.2  = 148,2 – 60,72= 
87,48m2,  59,02% ple tancament. 
Façana posterior (PB+5, sense PB):  7,8 x 17,5 -  
obertures 12x1.2x1.2 - 6x0.8x1.2 = 136,5 – 23,04= 
113,46m2,  83,12% ple, portant. 
Façana mitgera:  tancament i portant. 

  
Tipus 

 
PB      
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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R: c/Velarde, 1 escala PB+ 3. 8 habitatges. Superfície útil entre 81,45m2  i 86,15m2. 
Núm. Plantes: PB +3 
Núm. Habitatges: 1 blx3pl.x 3hab/pl + 2 hab a PB= 
11hab. 

Hab. Per planta: 3 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge / local

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Pilars 30x30 i murs interiors de 
15cm. Façana amb càmera d’aire, ceràmica gero 
(mem). 
Estru. vertical plantes pis: Façanes de 30cm. i murs 
interiors de 15cm, ceràmica gero (mem).  
Estru. vertical dos últimes plantes : Façanes de 30 amb 
càmera, interior de 15cm. Totxana (mem) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional  cada 65cm. (pl). 
Ceràmica armada . 
 Alçada lliure: Alçada PB 2.70m i plantes pis 2.7m,  
sostre de 25cm amb paviment (sec.)  

Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües de 
fibrociment sobre biguetes metàl.iques. 
Tipus escala: llosa de formigó.  
% buit respecte planta: 310,87m2 –escales 7,81 m2– 
instal.lacions 2x0,25 – 0,28 – 0,16 - 0,46   m2= 
301,66m2; 97,00%.  
 
 
Hi ha junta de dilatació. No indica que hi hagi junta 
però el bloc té  Lmax=23m

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: total 450kg/m2(mem). 
Segons doc. gràfica: coberta càrrega de 490kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: paral.lels façana darrera 
Perpendiculars a façana: a façana principal 
Llum mínima: 2.1m extrem i interior. 
Llum màxima: 5m, extrem.  
Balcó volat vol max.: 0.5m amb jàssera de suport. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (E:1/100): 23,4 x (13+14) -  obertures 
21x1.2x1.1 - 3x2.2x2 – 3x3.2x2.2  - PB garatge 4.5x3.5 
– 4.5x3 – porta 1.5x2.75= 315,9 – 95,41= 220,48m2,  
69,79% ple tancament i portant. 
Façana posterior (sense soterrani):  22,5 x 13,5 -  
obertures 8x1.2x1.2 - 8x0.8x1.2 – 11x1x1 – 8x2.2x2 – 
porta 1.2x2.5= 303,75 – 68,4= 235,35m2,  77,48% ple, 
tancament 
Façana mitgera:  portant. 

  
Tipus 

 
PB      
       

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Memòria  
“Memoria Descriptiva 
Solar.- El solar esta ubicado en el termino Municipal de Sabadell y comprende el conjunto de una pequña manzana 
delimitada por las calles Rubio y Ors, Tirso de Molina, Daoiz y Velarde. Tiene forma rectangular… 
Ordenanzas.- Se ha acogido el proyecto a las ordenanzas del Excmo. Ayuntamiento de Sabadell.- … 
Descripción del proyecto.- El mismo comprende la construcción de 8 bloques destinadas a viviendas, con la planta 
baja de los bloques de fachada a Rubio y Ors destinado a locales comerciales.- El patio de manzana se destina a 
Garaje en sótanos y a jardines para uso de la comunidad la planta baja. Por la superficie y acabados, dichas viviendas 
serán del tipo medio y la superficie será sensiblemente igual para dodos ellos. 
Estudio técnico 
Sistema constructivo.- Los bloques con fachada a la calle Rubio y Ors se construirán con estructura de hormigón 
armado, en pilares y jácenas, techos cerámicos y cierre de los paramentos con cerámica. Los restantes bloques serán 
de paredes de carga de gero y techos cerámicos realizándose las dos últimas plantas con paredes de tochana. 
El garaje en sotano se realizará con estructura de hormigón armado. 
 
Calidades.- Las paredes de cierre en fachada serna de 15cm, cámara de aire y tabique interior formando el conjunto 
30cms. de furor. Embaldosado en terrazzo de 30x30… 
Superficie construida.-… 
 
Anexo nº 1 a la Memoria 
Acciones adoptadas en el cálculo (Norma MV 101-1962) 
En los cálculos estructurales del edificio se han tenido en cuanta las acciones que se expresan a continuación: 
Acción 1 Concargas 
Forjado de pisos cerámicos, con su pavimento y revestimiento inferior de yeso   200  kg 
Forjado bajo cubierta, con tabiquillos, solera machihembrado, y placas de fibrocemento. 350  kg 
Escaleras.           200  kg 
Acción 2. Sobrecarga de Uso y Nieve 
Cubierta (sobrecarga de nieve + conservación)       140  kg 
Viviendas incluida sobrecarga tabiquería.       250  kg 
Escalera y accesos.          300  kg 
Balcones volados.          150  kg/m2 
Sobrecarga de borde de balconeras        200  kg/m2 
La superposición de 1 y 2 arroja los siguientes valores. 
Suelos de viviendas          450  kg/m2 
Cubierta           490  kg/m2 
Escaleras y accesos          500  kg/m2 
Balcones volados, no incluida sobrecarga de bordes      150  kg/m2 
 
En el cálculo de los elementos solicitados debido a varias plantas, se han considerado las reducciones de sobrecarga 
presitas en la norma MV 201-1972. 
 
Acción 3 
La presión admitida en los terrenos de fundación por tratarse de terrenos semicompactos, ha sido de 2 kg/m2. El 
tipo de cimentación proyectado es de zanjas continuas en hormigón en masa y zapatas de H.A. 
 
Acción 4. Acción de viento 
Se ha considerado una presión dinámica   W= 75  kg/m2 
El coeficiente eólico adoptado es de  e=+1.2;  e=-0.6 
Resultando un presión unitaria de  P=e  W=90 kg/m2; W= -45 kg/m2 
 
Considerando una sobrecarga horizontal actuado sobre los lienzos de fachada. 
No es preciso tener en cuenta la influencia de esbeltez. 
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Acción 5. Acciones Reológicas 
Se disponen juntas de dilatación entre las torres y los bloques lineales. 
 
Acción 6. Acciones sísmicas 
Grade sísmico de Sabadell (estimado)  VII 
Coeficiente sísmico de ser terreno semicompuesto.  S=0,04 
Factor sísmico de reducción de sobrecarga   r= 0,5 
Para la nieve       r=1 
P= sQ, donde Q= G+rP, siendo G la concarga, P la sobrecarga vertical y  s y r  los coeficientes antes evaluados. 
 
Anexo 2 a la memoria 
Estudio de superficies a efectos y según criterio del I.N.V. 
 
Altres:  
 
L’annex 1 de la memòria és igual que altres expedients del mateix arquitecte i la mateixa època, la diferència amb el 
81_283 és que en present indica que no és necessari tenir en compte l’esveltesa en canvi en el 81_283 sí que o té en 
compte. 
Hi ha un bloc P i un bloc O de PB +3 sense ascensor i un bloc P i un bloc O de PB+5 amb ascensor, on la diferència és 
l’ascensor. Els dos blocs P són simètrics. 
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Codi Biblio:   46_70//1972/2820/D04 12044- D04 12045- D04 12046       Any projecte:13/12/1972    Any const.: 
Nom del projecte:  Construir edificios 480 viviendas y 20 locales Comerciales R.L. (Can Oriach) 
Adreça:  Carretera Matadepera sin núm.          Barri: Can Oriach 
Arquitecte/s: Arquitecte 22 (només autor del projecte) 
Arquitecte tècnic:     Promotor: Viviendas Municipales de Sabadell S.A. (VIMUSA) 
Constructora: 
Núm. Blocs: tipus A 11 blocs pb+4  Núm. Tipologies d’habitatge: blocs amb dues tipologies, pb i tipus. 
  Tipus B1, 4blocs pb+6  Núm. Tipologies d’habitatge: blocs amb dues tipologies. 

Tipus B2 pb+5   Núm. Tipologies d’habitatge: blocs amb dues tipologies.. 
Tipus C_ PILARS    

   
Tipologia d’habitatge d’anàlisi:  

Tipus A:  11 blocs pb+4 (11bl.x5pl.x 4hab/planta), 220hab. 22hab 2dormitoris de 63.39m2, 3 habitatges 
planta baixa 72.42m2, i habitatge tipus 3dormitoris 74.26m2 amb balcó. 
Tipus B1: 4 blocs pb+6 (4bl.x 7pl. x 2hab/planta) 56hab. ( 6hab de 3 dormitoris sense balcó 79.98m2, 8 hab. 
de 3 dormitoris plantes pis sense balcó 78.57m2. 
Tipus B2: 3 blocs pb+5 (3bl.x 6pl. x 2hab/planta) 36hab. ( 4hab de 3 dormitoris sense balcó a planta pis 
79.98m2, 8 hab.  de 3 dormitoris plantes pis sense balcó 78.57m2. 
Tipus C: Edifici amb estructura de pilars. No s’analitza.  

 
Total habitatges a analitzar:  total 18 bloc, 328  habitatges 
       
 
Documentació facilitada: 

X Plantes 
X Seccions 
X Façanes 
X Memòria 
X Amidaments 

X  Pressupost 

 Informes posteriors 

 Entrevista amb el tècnic 
X Altres: Plec de condicions i estudi geotècnic 
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TIPOLOGIA A 
 
Edifici:  Tipus A 11 blocs. (perpendicular a carretera Matadepera al darrera) 
Núm. Plantes: PB+4 
Núm. Habitatges: 11blocs x 5 plantes x 4hab/ 
pl.=220hab 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatge.

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: Façana de 30cm i interior de 15 (pl). 
10cm (gero)(mem) 
Estru. vertical pisos: Façana de 30cm i interior de 15 
(pl). 10cm (gero) (mem) 
Tipus forjat tipus: sostre ceràmic per 450kg/m2(mem) 
Tipus forjat coberta: envanets conillers i encadellat 
ceràmic de 3cm.(mem) 

Tipus escala: llosa de formigó (mem).  
% buit respecte planta: (descomptant patis, escales,..) 
302,52m2 – escala 3,85 m2 = 298,67 m2 98,73% (escala 
exempta entre dos blocs). 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 
X Sota forjat (mem) 
 

 Inexistent 

 No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 450kg/m2  total forjats(mem). 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: (mem) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2.4m. 
Llum màxima: 5.4m. 
Balcó volat vol màx.: 1.6m surt paral.le a biguetes 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal.14.5x17.15-obertures 
10x1.4x1.2+8x1.4x1.5+8x2.5x.7+4x1.35x0.7+1x2.5x1.5 
= 248.67-55.13, 77.8% ple Portant. 
Façana posterior.14.5x17.15-obertures 
10x1.4x1.2+10x1.4x1.5+8x2.5x.7+2x1.35x0.7+1x2.5x1.
5= 248.67-57.44, 76.9% ple. Portant 
 
 
 

 
Esquema: 
Tot forjat, escala excepte. 

  
PB   Tipus

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

 
Normativa vigent: M.V. 101-1962
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TIPOLOGIA B1 
 
Edifici:  Tipus B1 4 blocs. (Carretera de Matadepera) 
Núm. Plantes: PB+6 
Núm. Habitatges: 4blocs x 7 plantes x 2 hab/ 
plan=56hab 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: habitatge.

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: 10cm (gero)(mem). Façana de 
30cm, i interiors de 30cm  tres primeres plantes. 
Estru. vertical pisos: 10cm (gero) (mem). Façana 30 i 
interiors de 15cm les 4 últimes plantes. 
Tipus forjat tipus: sostre ceràmic per 450kg/m2(mem) 
secció 20cm tot el sostre. Alçada lliure pisos 2.5m 
(sec) 

Tipus forjat coberta: envanets conillers i encadellat 
ceràmic de 3cm.(mem) 
Tipus escala: llosa de formigó (mem).  
% buit respecte planta: (descomptant patis, escales,..) 
186.5m2-escala i ascensor = 175.37, 94% 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 
X Sota forjat (mem) i secc. 
 

 Inexistent 

 No identificat 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: 450kg/m2 carrega total forjats. 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: (mem) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2.4 extrem 
Llum màxima: 3.6m central, segons esquema 
estructura, totes biarticulades. 
Balcó volat vol màx.: No hi ha balcó hi ha retranqueix 
de tota la planta. 
 
%buit mur respecte ple:  
F. Principal.20x15.6m2- finestres i portes 
14x1.35x1.5+8x1.35x0.75+6x1.8x0.75+6x2.5x1.2+1x1.
7x1.2+1x2.8x2.25= 312m2- finestres71.59=240.41m2, 
77.05% tancament 
F. posterior 20x16.2m2 – finestres 
8x1.9x1+6x1.5x0.7+14x1.4x1.1+7x3.5x2.2=324m2-
96.96=227.04, 70.07% tancament 
 
 
Esquema:(murs portants i de trava, localització de 
patis o forats d’escala, simetria? Ben compensat?) 

 
Tipus 

 
PB 

 
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe:
 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
 
Descripció de la reparació: 

Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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TIPOLOGIA B2 
 
Edifici:  Tipus B2 3 blocs. (Paral.lel a carretera de Matadepera) 
Núm. Plantes: PB+5 
Núm. Habitatges: 3blocs x 6 plantes x 2 hab/ 
plan=36hab 

Hab. Per planta:  2 habitatges per replà 
Ús planta baixa: lliure.

 
Tipus d’estructura: 
Estru. vertical PB: pilars de formigó, i pòrtics de PN 
recoberts de formigó. 
Estru. Vertical 1-3er: 10cm (gero) (mem). Façana de 
30cm murs interiors de 30cm. 
Estru. Vertical 4-5e: 10cm (gero) (mem). Façana 30 i 
interior  15cm 
Tipus forjat tipus: sostre ceràmic per 450kg/m2(mem), 
secció 20cm tot el sostre. 

Tipus forjat coberta: envanets conillers i encadellat 
ceràmic de 3cm.(mem) 
Tipus escala: llosa de formigó (mem).  
% buit respecte planta: (descomptant patis, escales,..) 
186.5m2-escala i ascensor = 175.37, 94% 
 
 
Hi ha junta de dilatació: blocs petits.

 
Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 
X Sota forjat (mem) i Secc. 
 

 Inexistent 

 No identificat 

 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: 450kg/m2 carrega total forjats. 
Segons doc. gràfica: 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

 
Murs portants: 
Paral.les a façana: (mem) 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2.4 extrem 
Llum màxima: 3.6m central, segons esquema 
estructura, totes biarticulades. 
Balcó volat vol màx.:  No hi ha balcó hi ha retranqueix 
de tota la planta. 
%buit mur respecte ple: 
Façana principal: 20.4x16.4-finestres 
7x1.2x0.7+5x1.9x0.7+12x1.4x1.2+6x2.4x1+1.5x1+16.5
x3= 334.56-98.09= 236.47, 70.68% 
Façana darrera: 20.2x16.4-finestres 
6x1.2x0.7+6x1.9x0.7+12x1.6x1.5+6x2x3.6+14.5x3= 
331.28-128.52=202.76, 61.20% 
 
Esquema: 

 
 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
Marc normatiu: 

Normativa vigent: M.V. 101-1962
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Memòria: 
“Tipologia A,  
…3.2 Construcción 
Ceimentación en zanjas… 
.. Estructura de paredes de carga de ladrillo paral.elas a las fachadas. De ladrillo de GERO de 10cm de espesor en todas 
las plantas. 
Forjado de techo cerámico para una carga total de 450kg/m2. 
Cubierta formada con solera de machihembrado cerámico de 3cm. Apoyada sobre tabiques conejeros y rematada con 
teja árabe amorterada. 
Hormigón armado en losas de escaleras y en zunchos que estarán en todas las plantas y a lo largo de todas las paredes 
de 15 o 30cm. Sean o no de carga. Correa especial de hormigón armado de 10x20cm en el perímetro exterior de los 
balcones. 
Firme de hormigón de 10cm de espesor en zona de portal de entrada y cuarto de contadores de agua. 
Ladrillo “Tochana” en divisorias de viviendas, en pared de formación de cumbrera de cubierta, separación de patios 
de planta baja, separación cocina-aseo, separación de portal con vivienda de planta baja….” 
 
Tipologia B 
“Es un bloque de dos viviendas por planta con estructura de paredes de carga perpendiculares a fachada. En 
orientación Sur está la escalera, el comedor…. 
En urbanización hay dos soluciones distintas: los bloques B1, B2, B3, B4, son de siete plantas todas ellas dedicadas a 
viviendas incluida la planta baja. En cambio los boques B5, B6, B7, la planta baja es excenta, están construidos 
únicamente los portales de acceso a cada bloque. El resto de la planta son pilares. 
Las paredes de carga son de 30cm en las tres primeras plantas y de 15cm en las cuatro restantes. Esta solución 
constructiva queda acusada en fachada en la crujía comedor-dormitorio principal. EN efecto, en las plantas superiores 
al tener menor superficie de muros se le da una longitud menor por lo que queda retranqueada respecto a las plantas 
inferiores….. 
.. Estructura de paredes de carga de ladrillo perpediculares a fachadas. De ladrillo de Gero de 10cm. De espesor en 
todas las palntas. 
…..Pilares de hormigón armado en planta baja. El hormigón será de 350kg/m3. En las plantas bajas se dispone de caja 
de escalera y vestíbulo de entrada y el resto del porche cubierto, los pilares serán de hormigón visto. Las jácenas 
formando pórticos perpendiculares a fachada serán de P.N. revestidos de hormigón. La estructura de las plantas de 
pisos serán de paredes de carga de ladrillo sobre pórticos de planta baja. De ladrillo de Gero de 10cm de espesor en 
todas las plantas pisos. 
En todos los bloques: 
Forjados de techo cerámico para un carga total de 450kg/m2. 
Cubierta formada con solera de machihembrado cerámico de 3cm. Apoyada sobre tabiques conejeros y rematada con 
teja árabe amortarada. 
Hormigón armado en las losas de escalera y en zunchos que estarán en todas las plantas a lo largo de godas las paredes 
de 15 o 30cm sean o no de carga. 
 
TIPOLOGIA C 
… Estructura de hormigón armado sistema structurapid con nueve crujías perpendiculares a fachada. 
 
.. 7. Acciones de la edificación: 
En este proyecto se han tenido en cuenta las especificaciones contenidas en la Norma M.V. 101-1962. 
En la cimentación se han seguido las conclusiones apartadas por el estudio geotécnico del terreno en cuanto a 
profundidad…. 
… La carga totales den los forjados de viviendas ha sido de 450kg/m2. Considerando una sobrecarga de uso de 
150kg/m2, 200kg/m2 de pedo propio y 100kg/m2 de sobrecarga de tabiquería. 
Los bloques A y B son de estructura de paredes de carga de ladrillo. En ellos se ha previsto un zuncho de hormigón 
armado en cada planta de 20cm de altura, colocado bajo apoyo de forjados a lo largo de todas las paredes de 15 y 
30cm. Sean o no de carga. En el bloque B, de siete plantas, las tres primeras las paredes de carga de 30cm, las cuatro 
restantes tienen un espesor de 15cm de pared central y de 15cm cámara y tabique las paredes de fachada. 
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En cuanto al bloque C, de estructura de hormigón armado, el cálculo se ha efectuado por el “Método en rotura de la 
Parabola-Rectangulo” aprobado por la Instrucción para el Proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado, de 20 de Septiembre de 1.968. No se ha realizado reducción de sobrecargas para el cálculo de pilares. 
Para el cálculo de viento se han tomado los siguientes coeficientes-valores características: presión dinámica de viento 
W=100kg/m2 y coeficiente eólico c=1.2. las características del edificio son de situación topográfica expuesta y una 
altura e 33.4m. 
El proyecto está situado a la zona B, grado sísmico VII. Se han hecho distintas comprobaciones para averiguar 
sobrecargas sísmicas horizontales tomando como coeficiente sísmico el valor.0.0525 y como factor de corrección el 
valor 1.5. En ningún caso se han sobrepasado las tensiones admisibles. 
8. Presupuesto….” 
 
 
Altres: 
 
Hi ha tipologia de pilars que no s’analitza 
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Codi Biblio: 58_152//1973/2426/ D04 12161 Any projecte: setembre 1973       Any const.: 16 febrer 1974 
Nom del projecte:  Proyecto de un edificio compuesto por un garaje, 2 locales comerciales y 92 viviendas de Renta 
Limitada, grupo 1º, en la calle Lucrecia, Plutarco, Juvencial y Sócrates de Sabadell, para EUDOR SA 
Adreça:  Manzana limitada por las calles Plutarco, Lucrecio, Socrates y Juvenal  Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecte 32  
Arquitecte tècnic: Aparellador       Promotor: EUDOM SA 
Constructora: Consar SA         
 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 
Tipologia C : c/Sòcrates i c/Plutarco, 4 edificis amb 2 escales, cada escala amb  8 habitatges, locals i habitatges en 
planta baixa. Superfícies: ~77 m2 de superfície construïda. (62 habitatges) 
Tipologia LL :  c/Lucrecio i c/ Juvenal2 blocs amb 2 escales, cada escala amb 8 habitatges, locals i habitatge en planta 
baixa. Superfícies: ~77 m2 de superfície construïda. (30 hab) 
 
 
 
Total habitatges:  total 92 habitatges 2 locals 8 blocs. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres.
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Tipologia C: c/ Sòcretes i c/ Plutrarco.  Soterrani +PB+3:  4 blocs amb 2 escales (6 escales amb 8 hab i 2 escales amb 7 
habitatges) sot+PB+3 62 hab.  Tipus habitatge amb una superfície construida ~77m2 . 
Tipus C. Sot+PB+3. situat als carrers c/ Sòcretes i c/ Plutrarco  
Edifici:4 blocs  Sot+PB+3, 8 habitatges per bloc.  Superfície cosntruida de  ~77m2 . 

Núm. Plantes: Sot + PB + 3 
Núm. Habitatges:  4 ed.x 2esc x 4pl. 2hab/ pl – 2 local 
a PB =62 hab. 

Hab. Per planta: 2habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatges, 2 escales tenen 2 locals.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Zona locals: pilars de formigó de 
30x40. Els habitatges murs exteriors façana de 30cm, 
amb alguna pilastra i altres de 15+10+5 mur portant 
exterior, interiors de 15cm. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm, 
amb alguna pilastra i altres de 15+10+5 mur portant 
exterior, interiors de 15cm. (pl) 
Tipus forjat tipus: biguetes o semibiguetes, 
unidireccional. (pl) 

Alçada lliure  pisos 2,5m. forjat amb paviment 
25cm.(sec).  
Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües. Amb 
Uralita Gran onda(mem) 
Tipus escala: no identificada. 
% buit respecte planta: 387,40m2 – escala 2x 6,82m2  – 
instal.lacions 4x 0,15m2  - 0,81m2 = 372,35; 96,11%. 
 
Hi ha junta de dilatació: S’indica la junta de dilatació 
amb Lmax=33,80ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat. Indicació amb detall a memòria. 

 

 Inexistent 

 No indentificat.
Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
450kg/m2; vestíbul 500kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: Façanda de 15cm amb 
reforços tipus pilastres de 30cm. Murs interiors de 
15cm. 
Llum mínima: 2,85m interior.  
Llum màxima: 5,25m. extrem.  
Balcó volat vol max.: galeria volada 57cm. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:   33,75x(13,0+ 11,75) -  obertures 
12x1.4x1.5 – 15x1.4x1.5 – 15x0.9x1 – 14x0,9x2.1 – 
3x1.4x2.1  –porta 2x1.6x3.2 - garatges/locals 2.6x3 – 
2.5x3.5 = 417,65– 132,27 =285,38m2,  68,32% ple 
tancament 
Façana posterior: Façana posterior no definida. 
Tester: mitgera el 100% opac.        

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Tipologia L: c/Lucrecio i c/ Juvenal.  Soterrani +PB+3:  2 blocs amb 2 escales (2 escales amb 8 hab i 2 escales amb 7 
habitatges) sot+PB+3 30 hab.  Tipus habitatge amb una superfície construida ~77m2 . 
Tipus L. Sot+PB+3. situat als carrers c/Lucrecio i c/ Juvenal. 
Edifici: 2 blocs  Sot+PB+3, 8 habitatges per bloc.  Superfície cosntruida de  ~77m2 . 

Núm. Plantes: Sot + PB + 3 
Núm. Habitatges:  2 ed.x 2esc x 4pl. 2hab/ pl - 2 locals 
=30 hab. 

Hab. Per planta: 2habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatges, 2 escales tenen 2 locals.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Zona locals: pilars de formigó de 
30x40. Els habitatges murs exteriors façana de 30cm, 
amb alguna pilastra i altres de 15+10+5 mur portant 
exterior, interiors de 15cm. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm, 
amb alguna pilastra i altres de 15+10+5 mur portant 
exterior, interiors de 15cm. (pl) 
Tipus forjat tipus: biguetes o semibiguetes, 
unidireccional. (pl) 

Alçada lliure  pisos 2,5m. forjat amb paviment 
25cm.(sec).  
Tipus forjat coberta: Coberta a dues aigües. Amb 
Uralita Gran onda(mem) 
Tipus escala: no identificada. 
% buit respecte planta: 405,23m2 – escala 2x 6,82m2 – 
instal.lacions 0,81m2  = 390,78; 96,43%. 
 
Hi ha junta de dilatació: S’indica la junta de dilatació 
amb Lmax=37,00ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat. Indicació amb detall a memòria. 

 

 Inexistent 

 No indentificat.
Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge  
450kg/m2; vestíbul 500kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: Façana de 15cm amb 
reforços tipus pilastres de 30cm. Murs interiors de 
15cm. 
Llum mínima: 2,85m interior.  
Llum màxima: 5,7m. interior.  
Balcó volat vol max.: galeria volada 1.7cm. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 escala):   18,5x(12,7+ 11,5) -  
obertures 4x1.4x1.5 – 4x1.6x1.5 – 4x0.9x1 – 4x0.9x1.2 
– 3x2.4x2.1  – escala 3x1.6x0.6 – porta 1.6x3.2 - 
garatges/locals 3.4x3.6 – 3x3.4 = 223,85– 71,48= 
152,37m2,  68,06% ple tancament 
Façana posterior: Façana posterior no definida. 
Tester: 11x(12,3+ 11,6) -  obertures 6x1.4x1.5 – 
6x0.9x1.5 – local 2.4x2.6 – 2.1x2.6 = 131,45– 31,64 
=99,81m2,  75,93% ple portant 
 

 
 
Tipus

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Memòria  
“MEMORIA DESCRIPTIVA 
Solar.-… 
Ordenanzas.- Al acogerse las viviendas de dichos proyecto a la modalidad de Renta Limitada, Grupo 1º, se han tenido 
en cuenta al redactar el proyecto las Ordenanzas de viviendas de protección Oficial aprobadas por mla orden del 20 
de mayo de 1969 y modificadas por la del 4 de mayo de 1970. En cuanto a la Ordenación urbanística de la manzana 
se han aplicado las normas del casco urbano y las Ordenanzas Municipales de Sabadell. 

Descripción del proyecto.- El mismo comprende la construcción de una manzana que se acoge a la Ordenanza de … 
del Ayuntamiento de Sabadell. 
 
Estudio tecnico 
Sistema constructivo.- Se ha escogido el sistema de hormigón ¿? en planta sótano y paredes de carga en planta tipo. 
Calidades.- En fachada serán formadas por pared de 15cms, cámara de aire y tabique, revocadas y pintadas. Cubierta 
de Uralita Gran Onda. Embaldosado con terrazo 30x30. 
Enyesado a buena vista. Pintura a la cola. Instalación de agua fria y caliente, así como de luz y fuerza doméstica. 
Superficie contruida.- La superficie total.. 
Importe de la obra.- … 
 
Anexo 1 a la memoria 
Acciones adoptadas en el cálculo (Norma MV 201-1972) 
En los cálculos estructurales del edificio se han tenido en cuenta las acciones que se expresan a continuación: 
 
Acción 1. 
 Concargas 
 Forjado de pisos cerámicos, con su pavimento y revestimiento inferior de yeso.   200 kg 
 Forjado bajo cubierta, con tabiquillos, solera machihembrado, y placas de fibrocemento. 350 kg 
 Escaleras.           200 kg 
 
Acción 2. 
 Sobrecarga de Uso y Nieve 
 Cubierta. (sobrecarga de nieve + conservación)       140 kg 
 Vivienda incluida sobrecarga de tabaquería.       250 kg 
 Escaleras y accesos.          300 kg 
 Balcones volados.          150 kg/m2 
 Sobrecarga de borde en balconeras.        200 kg/m2 
  
La superporsición de 1 y 2 arroja los siguientes valores. 
 
 Suelos de viviendas          450 kg/m2
 Cubierta           490 kg/m2 
 Escaleras y accesos          500 kg/m2
 Balcones volados, no incluida sobrecarga de bordes      150 kg/m2 
 
En el cálculo de los elementos solicitados debidos a varias plantas, se han considerado las reducciones de sobrecarga 
previstas en la Norma MV 201-1972. 
 
 
Acción 3. 
 La presión admitida en los terrenos de fundación por tratarse de terrenos semicopactos, ha sido de 3 
kg/cm2. El tipo de cimentación proyectado es de zanjas continuas en hormigón en masa y zapatas de H.A. 
 
Acción 4.  Acción del viento 
 Se ha considerado una presión dinamica.  W= 75 kg/m2 
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 El coeficiente eólico adoptado es de    e= + 1,2  e= - 0,6 
Resultando una presión unitaria de  p=e  w= 90 kg/m2  w= -45 kg/m2 
 Considerando una sobrecarga horizontal actualdo sobre los lienzos de fachada. 
 Es preciso tener en cuenta la influencia de esbeltez. 
 
Acción 5. 
 Acciones Reológicas 
 Se disponen de juntas de dilatación entre las torees los bloques lineales. 
 
Acción 6. 
 Acciones sísmicas 
 Grado sísmico de Sabadell (estimado)     VII 
 Coeficiente sísmico de ser terreno semicopaesto.  S=0,04 
 Factor sísmico de reducción de sobrecarga.   r= 0,5 
 Para la nieve       r= 1 
  
 P=s Q, donde Q = G+rP, siendo G la concarga, P la sobrecarga vertical y s y r los coeficientes antes evaluados. 
 
Aplicación de la Norma M V 201 -1972 sobre muros resistentes de fabrica de Ladrillo (Decreto de Abril de 1972) 
 
 
Ladrillo: Tipo de ladrillo: 
 Macizo:  M 1º  Perforado: P 1º   Hueco:  H 1º 
Formatos:  29 x 14 x 10 
Resistencia a compresión en kg/cm2 
 Macizo:  150  Perforado: 150  Hueco:  70 
Mortero: tipo:   M-5/a  (1:12) 
Aparejo: Clase: Aparejo de sogas 
Juntas:  Tendeles de 10mm, llagas de 5mm 
Clase:  Enrasadas” 
 
  
    
 
Altres: 
Fotocòpia del plànol d’estructura planta baixa on s’indica que existeix congreny, però no indica col·locació. 
Indica que cal col·locar 1ø12 c/ biga amb pota fins arribar al congreny on es recolza la bigueta que està per sota 
forjat. 
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Codi Biblio: 109_440//1974/1257/D04 12185    Any projecte:  Setembre 1973       Any const.: 1974 (renuncia Aparell) 
Nom del projecte:  Proyecto edificio destinado a viviendas de Renta Limitada. 
Adreça:  c/ Picañol      Barri: Sector Cataluña./La Creu Alta 
Arquitecte/s:  Arquitecte 33 
Arquitecte tècnic: Renuncia  Promotor: PROBIRSA 
Constructora: Casa Muns       
 
Codi Biblio: 110_433//1976/1698/D04 10759    Any projecte:  Gener 1976       Any const.: 22 juny 1977 
Nom del projecte:  Proyecto edificio destinado a viviendas. 
Adreça:  c/ Picañol cantonada Agricultura    Barri: Sector Cataluña.  
Arquitecte/s:  Arquitecte 33 
Arquitecte tècnic:  Promotor: (PROBYR SA) 
Constructora:         
  
 
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Bloc A: 
109_440: c/Picañol, 1 bloc PB+5 Superfície útil de entre  64,82 i 80,32m2   17 hab. 
Bloc B:  
109_440: c/Picañol 1 bloc  PB+5. Superfície útil de entre   65,15  i 83,82m2  , 17 hab.  
Bloc C:  
109_440: c/Picañol cantolada Agricultura NO ES CONSTRUIEX hi ha expedient (110_443) 
110_443: c/Picañol cantonada Agricultura, 1 bloc PB+5, Superfície útil de entre  ~49,25 i ~ 91,85m2   16 hab. i 

dos locals. 
 

El bloc A i B pràcticament són iguals, però no tenen les mateixes dimensions al llarg de la façana del carrer Picañol. 
Total habitatges a analitzar:  total 3 bloc 50 habitatges i trasters.  
Documentació facilitada: 

X Plantes.  
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria 
 

 
X Amidaments 
X Pressupost 

 Informes 
X Altres. Plec de condicions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fitxa d’anàlisi   109_440,110_433 

 

659 

 

Bloc A: c/Picañol, 1 bloc PB+5 Superfície útil de entre  64,82 i 80,32m2   17 hab. 
Núm. Plantes: PB +5 
Núm. Habitatges: 1escx5pl.x 3hab/pl +2hab a PB = 
17hab. 

Hab. Per planta: 3 habitatges per replà  
Ús planta baixa: 2 habitatges i trasters.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana de 30cm a l’alineació de 
façana i profunditat edificable, sortints de façana i 
murs interiors de 15cm. Pilastres a l’entrada costat 
ascensor. 
Estru. vertical plantes: Façana de 30cm a l’alineació de 
façana i profunditat edificable, sortints de façana i 
murs interiors de 15cm. 
Tipus forjat tipus: Unidireccional jàsseres i biguetes 
prefabricades. (mem). 
 Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.7m, sostre de 
25cm amb paviment (sec.) 

Tipus forjat coberta: Terrat amb morter cel·lular de 
pendents (min. 10cm) i paviment ceràmic amb morter 
asfàltic. 
Tipus escala: Llosa massissa (sec).  
% buit respecte planta: 255,08m2 - escales 6,15 m2  - 
ascensor 1,56m2 m2  - instal.laicons 2x0,48 – 0,3m2 = 
246,11m2; 96,48%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no indica junta però els dos 
blocs Lmàx=28m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat (segons secció projecte) 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 580kg/m2 L<5m i 630 
kg/m2 L>5m (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façana posterior portant 
Perpendiculars a façana: Mitgeres i murs interiors 
portants 
Llum mínima: 2,9m interior 
Llum màxima: 5,8m, extrem.  
Balcó volat vol màx.: Balcó volat 1,5 respecte 6m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (volat 12,7x16,3): 13,6 x 19,5 -  
obertures 10x1.4x1.2 - 10x2.0x2.2 – planta baixa  
2x2x1.2 – porta 2.1x2.8= 265,2 – 71,48 = 193,72m2,  
73,05% ple, tancament i volat. 
Façana interior (E:1/100): 13,5 x 18,8 -  obertures 
7x1.4x1.2 - 12x1x1.2 – 5x2x1.2 – 6x 0.6x0.8 – porta 
0.7x2.4 = 253,8 – 42,72 = 211,08m2,  83,17% ple, 
portant. 

 
Façana lateral: mitgera,  portant i tancament. 
 

  
PB   Tipus        

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV 101-1962 
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Bloc B: c/Picañol 1 bloc  PB+5. Superfície útil de entre   65,15  i 83,82m2  , 17 hab.  
Núm. Plantes: PB +5 
Núm. Habitatges: 1escx5pl.x 3hab/pl +2hab a PB = 
17hab. 

Hab. Per planta: 3 habitatges per replà  
Ús planta baixa: 2 habitatges i trasters.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana de 30cm a l’alineació de 
façana i profunditat edificable, sortints de façana i 
murs interiors de 15cm. Pilastres a l’entrada costat 
ascensor. 
Estru. vertical plantes: Façana de 30cm a l’alineació de 
façana i profunditat edificable, sortints de façana i 
murs interiors de 15cm. 
Tipus forjat tipus: Unidireccional jàsseres i biguetes 
prefabricades. (mem). 
 Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.7m, sostre de 
25cm amb paviment (sec.) 

Tipus forjat coberta: Terrat amb morter cel·lular de 
pendents (min. 10cm) i paviment ceràmic amb morter 
asfàltic. 
Tipus escala: Llosa massissa (sec).  
% buit respecte planta: 266,78m2 - escales 6,15 m2  - 
ascensor 1,56m2 m2  - instal.laicons 2x0,48 – 0,3m2 = 
257,81m2; 96,64%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no indica junta però els dos 
blocs Lmàx=28m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat (segons secció projecte) 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 580kg/m2 L<5m i 
630kg/m2 L>5m (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façana posterior portant 
Perpendiculars a façana: Mitgeres i murs interiors 
portants 
Llum mínima: 2,9m interior 
Llum màxima: 5,8m, extrem.  
Balcó volat vol màx.: Balcó volat 1,5 respecte 6m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (volat 14,5x16,3): 14,5 x 19,5 -  
obertures 10x1.4x1.2 - 10x2.0x2.2 – planta baixa  
2x2x1.2 – porta 2.1x2.8= 282,75 – 71,48 = 211,27m2,  
74,72% ple, tancament i volat. 
Façana interior (E:1/100): 14,5 x 18,8 -  obertures 
7x1.4x1.2 - 12x1x1.2 – 5x2x1.2 – 6x 0.6x0.8 – porta 
0.7x2.4= 272,6 – 42,72 = 229,88m2,  84,33% ple, 
portant. 

 
Façana lateral: mitgera,  portant i tancament. 
 

   
PB   Tipus        

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent: MV 101-1962 
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Bloc C: c/Picañol cantonada Agricultura, 1 bloc PB+5,  Superfície útil de entre  ~49,25 i ~ 91,85m2   16 hab. i dos 
locals. 
Núm. Plantes: PB +5 
Núm. Habitatges: 1escx5pl.x 3hab/pl +1hab a PB = 
16hab. 

Hab. Per planta: 3 habitatges per replà  
Ús planta baixa: 1 habitatge 2 locals i una ET

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Pilars de 30x30 i murs de càrrega 
interiors de 15cm. Façana de 30cm portant un tram, 
amb pilars als costats. 
Estru. vertical plantes: Pilars a façana i 3 pilars al pati 
interior. Façana portant de 30cm i 2 divisoris de 15cm 
portants. 
Tipus forjat tipus: Unidireccional jàsseres i biguetes 
prefabricades. (mem). 
 Alçada lliure: Alçada PB i plantes pis 2.7m, un tram de 
la PB a 3,3m, sostre de 25cm amb paviment (sec.) 

Tipus forjat coberta: Coberta inclinada amb envanets 
(mem), coberta plana (sec) 
Tipus escala: No indicada. 
% buit respecte planta: 322,04m2 - escales 4,25 m2  - 
ascensor 1,87m2 m2  - instal.laicons  2x0,36 – 0,58 m2 = 
314,62m2; 97,70%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no indica junta el bloc té una 
dimensió màxima de Lmàx=23m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat. 

 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria: habitatge 580kg/m2 L<5m i 63 
L>5m (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Façana posterior portant 
Perpendiculars a façana: Mitgeres i murs interiors 
portants 
Llum mínima: 3,5m interior, escala 2,15m 
Llum màxima: 5,3m, extrem.  
Balcó volat vol màx.: Balcó volat 1 respecte 5,3m. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (Picañol E:1/100; volat 15,8x16,9): 
15,8x 19,8 -  obertures 5x1.4x1.2 - 5x2.0x2.2 – 
10x1.2x1.2 – 5x1.4x2.2 –  planta baixa   locals 4.8x2.2 -
4.5x2.2 - 2x2x1.2 – porta 2.1x2.2 – sota balcó 1.5x3.2= 
312,84 – 94,88= 217,96m2,  69,67% ple, tancament i 
volat. 
Façana lateral ( Agricultura E:1/100; volat 3,7x16,2): 
23,2 x 19,4 -  obertures 10x1.2x1.2 - 3x1.5x1.2 – 
6x2.4x1.2 – 5x 2x2 – porta 1x2.2 – local 5.8x2.1 – 
5.4x2.1 – sota balcó 1.5x3.5 – àtic 3.7x6.8 = 450,08 – 
113,21 = 336,87m2,  74,85% ple, pilars. 

 
Façana lateral: mitgera,  portant i tancament. 

 
Tipus  

 
PB         

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Memòria 109_440  
 
Memoria Descriptiva 
 
“3. Materiales y ejecución de los trabajos.- 
3.1 Cimentación.- Se practicará el vaciado de zanjas de cimientos, procediéndose al macizado de la mismas, con 
mortero de hormigón de cemento portland con 200 kgs. Por m3 de arena y grava, toda la cimentación sellevará 
hasta el firme del terreno. 
3.2 Formaci´pon de lechos para solados y asientos de tuberías.- Al formar los lechos de hormigón hidráuloco, bien 
sea para recibir pavimentos ó bien asientos de tuberías, se observarán las mismas condiciones que en el articulo 
anterior, enrasandolas por medio de hormigón. 
3.3 Ejecución de la fábrica de ladrillo.- Serán de ladrillo tomado con mortero mixto de cal y cemento en la proporción 
de 350 kgs de cemento por m3,  de arena y los dinteles serán de hormigón armado en las aberturas que pasen de 
0,90mts. Haciendo las demás un arco de descarga de tres gruesos de ladrillos. 
3.4 Entramados.- Las jacenas y viguerías, serán de tipo prefabricado, existentes en el mercado. 
3.5 Cubierta.- Será cubierta con azotea a la catalana ó bien a base de tierra volcánica, tela asfáltica y rasilla. 
3.6 Tabiques.- Todos los tabiques serán de ladrillo de ¼ tomados con yeso a juntas encontradas. 
3.7 Boveda de escalera.- Las bóvedas de escalera serán ejecutadas a la catalana, ó bien con el mismo forjado, 
formando una losa, los peldaños serán de fábrica de ladrillo revestidos con mármol. 
3.8 Carpintería.- Será de pino del país, de buena calidad bien seca sin nudos ni alabeos y con los gruesos 
reglamentarios. 
3.9 Pintura.- 
… 
5.- Materiales. 
Los materiales previstos para llevar a cabo las citadas obras son aproximadamente de 90 kg/m2 cemento y 5kg/m2 
de hierro. 
 
6. Acciones adoptadas en el calculo 
En el cálculo de los elementso  resistentes y en la trasmisión de cargas para la cimentación de la finca, se ha tenido 
en cuenta las acciones fijadas en el caso I (art. 15) a justándose a la norma M.V. 101-1962 Los valores aplicado son: 
6.1 Concargas: 
Elementos de ladrillo macizo     1.800.-  kg/m3 
Id.       Id.        Hueco      1.400.-     “ 
Id.       Id.        Hormigón armado    2.400.-     “ 
Id.       Id.        Hormigón en masa    2.200.-     “ 
Forjado de viguetas de hormigón y bov cemento      250.-  Kg/m2 
Pavimento de baldosa hidráulica de 5cm         80.-    “ 
Cubierta de azotea          150.-    “ 
6.2 Sobrecargas de uso: 
Azotea no accecible          100.-    “ 
Viviendas hasta 5mts de luz         150.-    “ 
    “            de más de 5mts de luz        200.-    “ 
Escaleras           300.-    “ 
Tabiqueria           100.-    “ 
Balcón (igual a la habitación a la que comunica más una  
sobrecarga líneas actuando en su borde de 200 Kgs/cm2)       
Nieve 
6.3 Asientos de apoyo y empuje del terrno 
No es necesario considerlo en este caso. 
 
Aplicación de la norma M.V. sobre muros resistentes de fábrica de ladrillo (decreto 20 de abril de 1972) 
… 
Cadenas…” 
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Altres:  
En el mateix solar hi ha tres expedients, un primer expedient que no es dur a terme i que seria un avant projecte, 
1972/2531/ D04 12799 (00_428). Seguidament hi ha el present expedient d’anàlisi. Amb documentació de renuncia 
de les obres amb data del 1982 i indicant que no s’ha construït. I finalment hi ha l’expedient 1976/ 1698/ D04 10759 
(110_433) on es descriu el bloc C, no realitzat com indica l’expedient109_440. 
La planta tipus té cotes i s’ha dibuixat a partir d’aquestes i agafant amb escalímetre les que no queden identificades. 
La planta baixa s’ha dibuixat a partir de la tipus perquè no hi ha cotes. La fonamentació no concorda amb la planta 
tipus, així que s’han baixat els murs de la planta baixa. 
La tipologia A i B són pràcticament simètriques, només canvia alguna mesura en la direcció paral.lela al carrer. Fent 
que els dos blocs no es divideixin a la meitat de la llargada de la façana, però tant els forats d’escala com instal.lacions, 
les llums màximes i mínimes,... són idèntics. 
La diferència més important entre l’expedient 110_443 i 109_440 és que hi ha pilars combinats amb els murs de 
càrrega. La memòria és pràcticament la mateixa, però més completa, ja que hi ha definit el tipus de fàbrica amb la 
fitxa típica. 
 
“Macizo M1º; Perforado P1a; Formatos 29x14x5;  
Resistencia a compresión Macizo 200kg/cm2; Perforada 200kg/m2 
 Mortero tipo : M-20/a (1:8) 
Aparejo clase: Aparejo de soga 
Juntas: Tendeles de 10mm Llagas de 5mm 
Clase Enrasadas” 
 
Hi ha plànol d’estructura tant de sostres com de bigues. Indica que les bigues poden ser de formigó amb 
l’especejament indicat o poden ser perfils metàl.lics Grey XX 
A la memòria hi ha fitxa d’identificació de l’obra de fàbrica i tipus de trobades. 
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Codi Biblio: 44_123b//1973/2237/D4 12150 Any projecte: setembre 1973       Any const.: 10 setembre 1973 
Nom del projecte:  Proyecto de un bloque de viviendas, compuesto por 6 locales comerciales y 42 viviendas de 
Renta Limitada, Grupo 1º, para Inmobiliaria Batllevell S.A. 
Adreça: Carrer Mendez y Pelayo cantonada c/ Aribau    Barri: Sector Sud 
Arquitecte/s:  Arquitecte 30 
Arquitecte tècnic: Aparellador      Promotor: Inmobiliaria Batllevell S.A. 
Constructora: Persona física 
  
Codi Biblio: 44_123c//1973/486/D4 12068 Any projecte: Enero 1973       Any const.: 22 octubre 1973 
Nom del projecte:  Proyecto de un bloque  entre medianeras, compuesto por doce garajes individuales, 4 locales 
comerciales y 36 viviendas, para Inmobiliaria Batllevell. 
Adreça: Passeig Comerç a 35mts de c/ Campoamor.    Barri: Campoamor/ Sector Sud 
Arquitecte/s:  Arquitecte 30 
Arquitecte tècnic: Aparellador      Promotor: Inmobiliaria Batllevell S.A. 
Constructora: Persona física  
 
 
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia única 
44_123B: B+3 :  3blocs de PB+3  situat al carrer Mendez y Pelayo amb cantonada c/ Aribau. Superfície útil ~74,34m2 
44_123C: B+4 :  2blocs de PB+4  situat al carrer Comerç proper c/ Aribau. Superfície útil ~77,73m2 
 
  
Total habitatges:  total 78 habitatges 5 bloc. 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres. 
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Tipus. (44_123B)  PB+3. Carrer Méndez y Pelayo cantonada c/ Aribau. 
Edifici: 3blocs  PB+3,   42 habitatges.  Superfície útil 78,15m2 i de superfície construïda 91,22m2.
Núm. Plantes: PB+3 
Núm. Habitatges:  3 blocs x (3plantes x 4hab/ pl  +1 
planta x 2hab/pl)=42 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: Habitatge, i locals.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana de 30cm (gero 10) i 
murs interiors 15cm (mem). Murs de façana de 25cm 
(gero 15+5+5) (pl). Als locals pilars de formigó i 
jàsseres de formigó. 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm 
(gero 10) i murs interiors 15cm de gero i totxana les 
dues últimes plantes (mem). Murs de façana de 25cm 
(gero 15+5+5) i interiors de 15 cm. (pl).  
Tipus forjat tipus: forjats unidireccionals, intereix 
~50cm.(pl) 
Alçada lliure 2,5m. (sec). Forjat de 25cm amb 
paviment. (sec.) 

Tipus forjat coberta: A la catalana recull aigües a 
l’interior(secc). De fibrociment (mem). 
Tipus escala: llosa massissa suportada per perfils HEB-
160. 
% buit respecte planta: 374,25m2 – escala  4,31m2 = 
369,94; 98,85%. 
 
Hi ha junta de dilatació: està indicada la junta de 
dilatació separant el bloc de la cantonada amb els 
altres dos blocs. (pl. Sec. Faç.)

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. S’indica en planta congreny de 
lligada, no s’indica el nivell. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega habitatge 450kg/m2 i 
escales 500 kg/m2. 
Segons doc. gràfica:  Forjats per una càrrega i 
sobrecàrega de 500kg/m2 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: Façanes laterals i mitgeres 
igual que murs interiors de 15cm.  
Llum mínima: 3,2m interior. Escala 2,5m 
Llum màxima: 5,3m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: Balcó amb vol màxim 1,1m.  
%buit mur respecte ple: (1 escala intermitja) 
Façana principal (locals):   17,4x13,1 -  obertures 
12x0.9x1.8 – 6x3.2x2.1 – locals 2x2.4x2.8 – 2.8x2.8 - 
porta 2.8x2.8 = 227,94– 88,88 =139,06m2,  61,00% ple 
tancament. 
Façana posterior / pati : 17,4x13,2 -  obertures 
16x0,9x1.4 – balcó 8x2.9x2.5 – accés nucli 
comunicacions  4x2,4x2.5= 229,68– 102,16=127,52m2,  
55,52% ple tancament. 

Tester / façana lateral (E:1/100): 24,4x13,1 – 
obertures 7x0.9x1.8 – 8x0.9x1.4 – local 2.9x3 = 
319,64-30,12 = 289,52m2,  90,57% ple portant. 
 

     
PB     Tipus 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
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Tipus. (44_123C) PB+4 i semisoterrani. Carrer Comerç prop c/ Aribau. 
Edifici: 2blocs  PB+4,   36 habitatges.  Superfície útil ~77,73m2 .
Núm. Plantes: PB+4 amb semisoterrani a una zona. 
Núm. Habitatges:  2 blocs x (4plantes x 4hab/ pl  +1 
planta x 2hab/pl)=36 hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges per replà. 
Ús planta baixa: Habitatge, i locals. I sota habitatge al 
semisoterrani garatges (6 garatges individuals)

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de façana de 30cm (gero 7,5) i 
murs interiors 15cm (mem). Murs de façana de 25cm 
(gero 15+5+5) (pl). Als locals pilars de formigó i 
jàsseres de formigó. Semisoterrani amb murs de 30cm 
Estru. vertical plantes pis: Murs de façana de 30cm 
(gero 7,5) i murs interiors 15cm (mem). Murs de 
façana de 25cm (gero 15+5+5) i interiors de 15 cm. 
(pl).  
Tipus forjat tipus: forjats pretesat tipus TEPSA, infereix 
~50-60cm.(pl) 

Alçada lliure PB 3,1 i pisos 2,5m. (sec). Forjat de 25cm 
amb paviment. (sec.) 
Tipus forjat coberta: A la catalana recull aigües a 
l’interior(sec.). De fibrociment (mem). 
Tipus escala: llosa massissa (sec.) 
% buit respecte planta: 364,40m2 – escala  4,87m2 = 
359,53; 98,66%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no està indicada 34,9m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat 

 Inexistent 
X No identificat. S’indica en planta congreny de 
lligada, no s’indica el nivell. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total 600kg/m2. 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: Façanes laterals i mitgeres 
igual que murs interiors de 15cm. Excepte planta 
soterrani de 30cm 
Llum mínima: 3,2m interior. Escala 2,3m 
Llum màxima: 5,3m. extrem.  
Balcó volat vol màx.: Balcó amb vol màxim 1,2m. 
Estintolat per jàsseres de formigó del local.  
%buit mur respecte ple: (1 escala intermitja) 
Façana principal (locals):   17,4x17,2 -  obertures 
16x0.9x1.8 – 8x3.2x2.1 – locals 2x2.8x3.0 – 1.9x3.2 - 
porta 2.8x3.5 = 299,28– 112,36 =186,92m2,  62,46% 
ple tancament. 
Façana posterior garatges : 17,4x17,2 -  obertures 
20x0,9x2.2 – balcó 10x2.5x2.2 – garatges  6x2,4x2.2= 
299,28– 126,28=173,0m2,  57,80% ple tancament. 

Tester / façana lateral : Inexistent al projecte. Mur 
portant. 

        
PB       Tipus 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: Normativa vigent:  
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Memòria  44_123B 
 
“MEMORIA DESCRIPTIVA 
Solar.- El solar está situado en el termino Municipal de Sabadell, en la calle Mendez y Pelayo, esquina c/ Aribau. 
Tiene una superficie de… 
Ordenanzas.- Al acogerse las viviendas de dicho proyecto a la modalidad de Renta Limitada, Grupo 1º, se han 
tenido en cuenta al redactar el proyecto las Ordenanzas de Vivienda de Protección Oficial, aprobadas por la orden 
del 20 de mayo de 1969 y modificadas por la del 4 de mayo de 1970. En cuanto a la ordenación Urbanística de la 
manzana, se han aplicado las ordenanzas Municipales de Sabadell. 
Descripción del proyecto.- El mismo comprende la construcción de un bloque de planta baja y 3 plantas piso, 
con acceso mediante 3 cajas de escaleras. En planta baja se ubican los 6 locales comerciales y 6 viviendas a diferente 
nivel y en cada planta 12 viviendas. 
ESTUDIO TECNICO 
Sistema constructivo.- Se ha escogido el sistema tradicional de paredes de carga. 
Calidades.- las paredes exteriores será de obra vista, gero de 10 cms, con cámara de aire y tabique interior, 
hasta formar los 30cms. Interiores de gero y de tochana en las dos últimas plantas. Embaldosado con terrazo 30x30. 
Cubierta de placas de fibrocemento. Enyesado a buena vista. Pintura a la cola y al esmalte. Instalación de agua fria y 
caliente, así como de luz y fuerza domestica. 
Superficie Construida.-  La superficie total… 
Importe de la obra.- Asciende… 
ANNEXO  
Acciones adoptadas en el cálculo 
(Norma MV. 201-1972) 
En los cálculos estructurales del edificio se han tenido en cuenta las acciones que se expresan a continuación: 
Acción 1 
Con cargas 
Forjados de pisos cerámicos, con su pavimento y revestimiento inferior de yeso.  200  kg 
Forjado bajo cubierta, con tabiquillos, solera machihembrado, y placas de fibrocemento. 350  Kg 
Escaleras           200  Kg 
Acción 2 
Sobrecarga de Uso y Nieve 
Cubierta (sobrecarga de nieve + conservación)       140  kg 
Viviendas incluida sobrecarga de tabiquería.       250  kg 
Escaleras y accesos.          300  kg 
Balcones volados.          150  kg/m2 
Sobrecarga de borde de halconeras.        200  kg/m2 
La superposición de 1 y 2 arroja los siguientes valores. 
Suelos de viviendas.          450  kg/m2 
Cubierta.           490  kg/m2 
Escaleras y accesos.          500  kg/m2 
Balcones volados, no incluida sobrecarga de borde      150  kg/m2 
 
En el cálculo de los elementos solicitados debidos a varias plantas, se han considerado las reducciones de 
sobrecargas previstas en la Norma 201-1972. 
Acción 3. 
La presión admitida en los terrenos de fundación por tratarse de terrenos semicompactos, ha sido de 3 Kg/cm2. El 
tipo de cimentación proyectado es de zanjas continuas en hormigón en masa y zapatas de H.A. 
Acción 4. Acción del viento 
Se ha considerado una presión dinámica   W= 75  kg/m2 
El coeficiente eólico adoptado es de     e= + 1,2 
        e= -  0,6 
Resultando una presión unitaria de     p=e W=  90  Kg/m2 
         W= -45  Kg/m2 
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Considerando una sobrecarga horizontal actuando sobre los lienzos de fachada. 
Es preciso tener en cuenta la influencia de esbeltez. 
 
Acción 5. 
Acciones Reológicas. 
Se disponen juntas de dilatación entre las torres y los bloques lineales. 
Acción 6. 
Acciones sísmicas. 
Grado sísmico de Sabadell (estimado)   VII 
Coeficiente sísmico de ser terreno semicompuesto. s=  0,04 
Factor sísmico de reducción de sobrecarga.  r=  0,05 
Para la nieve.      r=   1 
P=s Q, donde Q= G+r, siendo G la con carga, P la sobrecarga vertical y s y r los coeficientes antes evaluados. 
Aplicación de la norma M.V. 201-1972 sobre muros resistentes de fabrica de ladrillo (Decreto 20 Abril de 1972). 
Ladrillo 
Tipo de ladrillo… 
…. 
Formatos: 
… 
Resistencia a compresión en kg/cm2 
… 
Mortero 
… 
Aparejo: 
… 
Juntas 
… 
Cadenas 
… 
 
Rozas 
Sin autorización expresa del Director de la obra se prohíbe en muros de carga la ejecución de rozas horizontales no 
señaladas en los planos. 
Siempre que sea posible, se evitará hacer rozas en los muros después de levantados, permitiéndose únicamente 
rozas verticales o de pendiente no inferior a 70º, siempre que su profundidad no exceda de 1/6 del espesor del 
muro, y aconsejándose que en estos casos se utilicen cortadoras mecánicas.” 
 
Memòria  44_123C 
“MEMORIA DESCRIPTIVA 
Solar.- El solar está situado en el termino Municipal de Sabadell, en la calle Paseo Comercia, a 35mts de la c/ 
Campoamor. Tiene una superficie de… 
Ordenanzas.- Al redactarse el proyecto, se han tenido en cuenta las ordenanzas municipales de Sabadell, 
aplicándose las estipuladas en dicha manzana. 
Descripción del proyecto.- El mismo comprende la construcción de un bloque, aprovechándose como garajes, 
los semisótanos de la parte trasera del mismo, en planta baja se ubican 4 locales comerciales con fachada al paseo 
Comercio, y 4 viviendas con fachada posterior, las restantes viviendas se han distribuido ocho por planta. 
ESTUDIO TECNICO 
Sistema constructivo.- Se ha escogido el sistema tradicional de paredes de carga. En la planta baja correspondiente 
a locales comerciales, su estructura se realiza mediante pórticos de hormigón armado. 
Calidades.- Las paredes de fachada serán de gero 7,5cms para ir visto, con cámara de aire y tabique interior, 
hasta formar los 30 cms., asi como las paredes de carga interiores; forjados pretensados, tipo TEPSA o similar; 
embaldosado terrazo 30x30 cms. Cubierta de fibrocemento. Enyesado a buena vista. Pintura a la cola. Instalación de 
agua fría y caliente, así como de luz y fuerza domestica. 
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Superficie Construida.-  La superficie total… 
Importe de la obra.- Asciende… 
 
Norma 101 1962 MV.- 
Acciones gravitatorias.- 
Peso propio fábrica de ladrillo     1.800  Kg/m3 
Peso propio hormigón armado    2.400  Kg/m3 
Peso propio acero     7.800  Kg/m3 
Forjados.- 
Peso propio         130  Kg/m2 
Carga permanente        170  Kg/m2 
Sobre carga de uso        300  Kg/m2 
Acción de viento.- 
Presión dinámica     w=  75 Kg/m2 
Coeficiente eólico     e=  1,2 
Acción sísmica.-     s=   0,05 
Presión sobre el terreno de cimentación.- 
Resistencia del terreno máxima admitida        2  Kg/cm2” 
 
 
Altres: 
Les dues llicències són  per la mateixa promotora i del mateix arquitecte, la diferència és que el 44_123C està 
redactat al gener-febrer del 1973 i el de l’expedient B va ser redactat al setembre del 1973. Les normatives aplicades 
segons la memòria del projecte són diferents.  
La planta tipus entre els dos expedients són pràcticament iguals. La diferència és d’algun centímetre entre un 
rebedor i altres,... La diferència més important és l’escala i que el C té una planta més.  
La memòria de les dues llicències és diferent en quan als detalls tècnics, el 44_123B indica que les dues últimes 
plantes són de totxana, en canvi el C són totes de de gero. A la C indica que els sostres són forjats pretesats tipus 
TEPSA i en la B no està indicat el tipus de forjat. 
Fins i tot l’annex de càlcul amb els estats de càrrega és molt diferents. Un projecte està redactat al gener del 73 i 
l’altre el setembre del mateix any, però afectant normes diferents. 
 
 
44_123B 
Al plànol de fonaments s’indica que tots els fonaments de càrrega seran de 70cm i els de trava de 40 i que la 
profunditat dels de càrrega serà fins trobar un terreny de G=2,5 kg cm2.  
Tot i que sembla que siguin simètrics els blocs, no ho són. No hi havia cotes a la PB. 
A l’annex hi ha un detall de les trobades de les biguetes i el mur resistent amb congreny per sota forjat.Hi ha una 
pàgina on hi ha tots els tipus de fàbrica possibles perquè es marqui el què és, però no hi ha res mercat. 
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Codi Biblio: 62_159//1973/2293/ D04 12153 Any projecte: octubre 1973       Any const.: 20 novembre 1973 
Nom del projecte:  Proyecto de 56 vivendas de Grupo 1º de Renta Limitada y 8 locales comerciales en la Plaza 
Olimpia c/Serra Camaró. 
Adreça:  Plaça Olimpia sense numero (cantonada Serra Camaró)  Barri: Can Borguño 
Arquitecte/s:  Arquitecte 23, Arquitecte 24 
Arquitecte tècnic: Aparellador       Promotor: Promotor 
Constructora:  
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 
Tipologia única:  4 bloc de PB+7. plaça Olimpia, un bloc en cantonada amb carrer serra de Camaró. Pilars PB i murs a 
la resta de plantes.  Superficie útil 79,31m2, superfície construida 101,39m2, superfície construida amb zones comuns 
104,61m2. 14 habitatges per bloc, i dos locals per bloc. 
 
Total habitatges a analitzar:  total 56 habitatges 4 bloc i 8 locals. 
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres.
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Tipus. PB+8. situats: Plaça Olimpia 
Edifici:4 blocs  PB+7, 14 habitatges per bloc. Superfície útil de 79,31m2

Núm. Plantes: PB + 7 
Núm. Habitatges:  4blx 7pl. 2hab/ pl =56hab. 

Hab. Per planta: 2habitatges per replà.  
Ús planta baixa: locals

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Pilars de formigó que suporten les 
jàsseres metàl.liques d’estintolament de la façana. El 
núcli de comunicacions murs de 30 cm. (pl i mem) 
Estru. vertical plantes 1er i 2on pis: Murs portants i de 
façana de 30cm.(pl i mem) 
Estru. vertical plantes 3er i 7e pis: Murs portants de 
15cm i façana de 15 + càmara + envà.(pl i mem). 
Últimes dues plantes de totxana. 
Tipus forjat tipus: biguetes pretesades i revoltó 
ceràmic.(mem) 

Alçada lliure  pisos 2,7m. forjat amb paviment 
20cm.(sec).  
Tipus forjat coberta: Coberta plana sobre forjat.  
Tipus escala: llosa massissa (mem). 
% buit respecte planta: 208,68m2 – escala  6,4m2 – 
ascensor 1,96m2 – escala 2x0,17m2 = 199,98 ; 95,83%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no s’indica cada bloc té una 
longitud de 20,9m.Els quatre blocs Lmax> 80ml.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat. Memòria i secció 
 

 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge 
500kg/m2 (mem) 
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana:  
Perpendiculars a façana: Façana 1er i 2on gero de 
30cm. Del 3er al 7è gero de 15cm + càmara + 5 envà, 
total 30cm. dues últimes plantes de totxana. Murs 
interiors de 30 cm de PB a 2on i de 15cm la resta de 
plantes. 
Llum mínima: 2,4m interior amb forat d’escala. 
Llum màxima: 3,7m. interior. Sense continuitat segons 
plànta estructura. 
Balcó volat vol max.: 1,3m resolt amb perfils 
metàl.lics. Vols de 50cm resolts amb “planche” de 
formigó. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:   20,8x25,3 -  obertures 14x1.5x1.7 – 
14x0.6x1.0 – 14x2x2 – safareig 14x2.0x1.75 –porta 
2.4x3.4 – locals 2x2.5x3.3 – 3x3.5x3.3 – 0.6x3.5  = 
526,24 – 210,51= 315,73m2,  59,99% ple tancament 
Façana posterior: 20,8x25,3 -  obertures 28x0.7x2 – 
16x0,6x1.0 – 14x1.25x1.75 – escala 7x2.2x1.2 – locals 
4x2.5x3.5  – 2x 0.8x3.5  = 526,24 – 138,50= 387,73m2,  
73,68% ple tancament 

Tester: 100% opac, mitgera de bloc. 

 
Tipus 

 
 
PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria  
“MEMORIA  
Este proyecto de 56 Viviendas está formado por cuatro bloques iguales cada uno de los cuales dispone de 4 
viviendas y 2 locales comerciales en planta baja. Está situado en la plaza Olimpia frente al Estadio Municipal de 
Fútbol de “Nova Creu Alta”. 
Los bloques tienen una altura de ocho plantas y son abiertos, sin patios de ventilación. Cada vivienda dispone de 
vestíbulo, cala de estar-comedor,… 
… 
Las fachadas se han tratado con ladrillo visto (Gero de 5cms espesor), a excepción de la última planta que será de 
tochana e irá revozada y pintada. Una hilada de ladrillo al sardinel que sobresaldrá siete cms del paramento de 
fachada separará el resto de fachada de ladrillo visto. Otra hilada al sardinel situada a nivel de forjado de la tercera 
planta servirá para separar el distinto aparejo del ladrillo de las plantas 1ª y 2ª (aparejo flamenco por ser pared 
maciza de 30cms) y de las restantes planta (aparejo de soga pues es pared de 15cms cámara y tabique) 
Construcción  
La planta baja tiene estructura de pilares de hormigón y jácenas metálicas de P.N. El resto del bloque es de 
estructura de paredes de carga. La planta 1ª y 2ª son paredes de 30cms y de 15cms en las últimas 5 plantas. En éstas 
a la pared de carga de 15 se añade, en fachada, la cámara de aire y el tabique interior. 
Cimentación con zapatas de hormigón armado con una profundidad de 1,50cms Dichas zapatas se apoyan sobre una 
sub-base de hormigón pobre. Zuncho –riostra. Estructura de paredes de carga de ladrillo con crujías perpendiculares 
a las fachadas. En planta baja pilares de hormigón armado y jácenas metálicas a base de 2 PN sobre las que se 
apoyan las paredes de 30 cms y jácenas de 1PN sobres las que se apoyan las paredes de 15cms. 
Hormigón armado en losas de escalera y zunchos. 
Forjados de viguetas pretensadas y bovedillas cerámicas para una carga y sobrecarga de 500kg/m2. Cubierta de 
hormigón celular, tela asfáltica, un grueso de rasilla común y doblado de rasilla recortada, mimbre en todo el 
perímetro de azotea y sumideros con rejilla metálica para recogida de aguas. 
Tabicones de 10cms de ladrillo doble hueco “tochana” en cocina y separación baños y cuarto contadores. Tabiques 
de ladrillo hueco de ¼ con mortero de cemento rápido en las tres primeras hiladas y las restantes con yeso. 
Revoco con mortero de Pórtland en fachadas tendederos, paredes y techos de lavaderos y terrazas, zonas 
alicatado,… 
 
Acciones de la edificación 
En este proyecto se han tenido en cuenta las especificaciones en la NORMA M.V. 101-1962 tanto en lo que afecta a 
los pesos propios como a sobrecargas de uso. Carga total de 500kg/m2 en viviendas. 
Estructura de paredes de carga y se ha previsto zuncho de hormigón armado en cada planta de 20cm de altura, 
colocado bajo apoyo de forjado a lo largo de todas las paredes de 15 y 30 cms sean o no de carga. 
Cimientos con zapatas armadas. El método seguido ha sido la Instrucción Española que bajo hipótesis de reparto 
uniforme de tensiones admisibles, las zapatas con vuelos en dos direcciones podrán calculares como dos ménsulas 
octogonales considerando en cada una la totalidad de la carga o reacciones del terreno. Se ha considerado una fatiga 
del terreno de 2kgs/cm2. 
El proyecto está situado en la zona B, grado sísmico VII. Se han hecho distintas comprobaciones para averiguar 
sobrecargas sísmicas horizontales tomando como coeficiente sísmico el valor 0,0525 y como factor de corrección el 
valor de 1,5. En ningún caso se han sobrepasado las tensiones admisibles. 
 
Muros resistentes de fabrica de ladrillo 
Conforme a lo señalado en el epígrafe anterior las acciones previstas se ajustan a la Norma M.V. 101. La tensión de 
cálculo de la fábrica de ladrillo empleada en los muros de carga y de fachadas es de 16kgs/cm2 puesto que se trata 
de ladrillo P2º 29x14x6,5-R100 con mortero M-80-a de plasticidad magra. 
Dado que las paredes de carga son perpendiculares a fachada resulta que éstas solo soportan su propio peso por lo 
que las cargas se reparten más uniformemente a lo largo de todas las paredes de 15 ó 30 cms. De esta forma, la 
tensión  de las secciones más cargadas es sensiblemente inferior a la de cálculo. 
Superficies 
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… 
Presupuesto 
… 
Anexo a la memoria 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo al Decreto 3.650/1970 de la Presidencia del Gobierno, se indican a 
continuación las fórmulas polinómicas elegidas de entre las vigentes aprobadas para el año 1971.” 
 
 
Altres:  
No hi ha annex d’accions tot i ser un projecte del 1973. 
Utilitza diferents cantells de mur i tipus de fàbrica al construir per tal de suportar diferents càrregues, les dues últimes 
plantes de totxana. 
Seccions molt detallades de la col·locació de la fàbrica. (fotocopia) 
Fotocopies de plànols i justificació càlcul fàbrica. 
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Codi Biblio: 92_343//1974/398/D04 12168      Any projecte:  26 juny 1974       Any const.: 14 octubre 1974 
Nom del projecte:  Proyecto de 27 viviendas de Renta Limitada G-I para INCOSA Sabadell 
Adreça:  c/ Bonaigua, c/ Montgarri     Barri: Can Oriach 
Arquitecte/s:  Arquitecte 36 
Arquitecte tècnic: Aparellador  Promotor: Inmobiliaria Constructiva SA           
Constructora: Construcciones J. Suquet      
 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Única: c/ Bonaigua blocs, PB+7. Superfície construïda entre 77,07m2  i 103,76m2 per habitatge, 27hab. 
 
Total habitatges a analitzar:  total 1 bloc i 27habitatges.  
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes. 
X Seccions.  
X  Façanes.  
X Memòria (1 full) 

 Amidaments 
X Pressupost 

 Informes 

 Altres. 
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Única: c/ Bonaigua blocs, PB+7. Superfície construïda entre 77,07m2  i 103,76m2 per habitatge, 27hab. 
Tipologia Única: c/ Bonaigua blocs, PB+7. Superfície construïda entre 77,07m2  i 103,76m2 per habitatge, 27hab. 
Núm. Plantes: PB +6+àtic 
Núm. Habitatges: 6pl.x 4hab/pl + 3 àtic= 27hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges, a l’àtic 3 
Ús planta baixa: locals

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30 i 15cm. Murs 
interiors de l’ascensor i entrada de 15cm. Pialrs als 
locals i a les mitgeres. 
Estru. vertical plantes:  Façana murs de 30cm i murs 
intriors de 15cm. 
Tipus forjat tipus: Unidireccional amb intereix 70cm 
(pl) 
Alçada lliure: Alçada PB 3,2m i plantes pis 2.7m,sostre 
de 25cm amb paviment (sec.) 

Tipus forjat coberta: A dues aigües, sobre envanets 
(pl)  
Tipus escala: llosa massissa (secc) 
% buit respecte planta : 417,06m2 – escales 4,05 m2  – 
ascensor 1,5 m2  – pati 2x12,25 m2  = 387,01; 92,79%. 
 
Hi ha junta de dilatació: És un sol bloc amb una 
amplada total de   24,7m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat (secció detall només persiana) 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Cada crugia està girada. 
Perpendiculars a façana: Cada crugia està girada. 
Llum mínima: 1,7m interior, passadís, 2m escala. 
Llum màxima: 3,8m.  extrem. 
Balcó volat vol màx.: 0,8m amb 3,4m al darrera. 
Balcó carrer no volat. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal ( sense àtic 1/100): 17,1 x 21,2-  
obertures 12x1.0x1.2  - 12x1.0x1.1 – 12x3.5x2.5 – 
porta 2.2x3– locals 2x2.6x3 – 2x1.5x3 = 362,52– 
163,8= 198,72m2,  54,82% ple, portant i tancament. 
Façana  lateral: mitgera. 

 
PB     Tipus          Àtic 

 
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
 
Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962, MV201-1972 Compliment normatiu: 
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Memòria   
“MEMORIA  DESCRIPTIVA 
Acciones de la edificación.- Todos los datos de cálculo se realizarán teniendo en cuenta las Normas M.V. 101 del 
1962, y cuyo detalle es: 
Sobrecarga de uso.-  Sobrecarga en pisos    200 kg/m2 
   Sobrecarga en cubierta   100 Kg/m2 
   Sobrecarga en azotea   200 kg/m2 
   Sobrecarga en escalera   300 kg/m2 
   Terraza voladizo   200 kg/m2 
   Sobrecarga nieve   120 kg/m2 
   Sobrecarga tabiquería    100 kg/m2 
Pesos específicos.- Fábrica de ladrillo macizo             1.800 kg/m3 

Fábrica de ladrillo hueco             1.500 kg/m3 
Hormigón armado              2.400 kg/m3 
Forjado cerámico                160 kg/m2 
Soldado incluido mortero                  80 kg/m2 
Cubierta                  100 kg/m2 

 
La presión dinámica del viento se calculará sobre 75 kg/m2 tomado un coeficiente eólico de sobrecarga total de 1’2. 
La acción térmica no se tendrá en cuenta, salvo en construcciones especiales que ya requerirían una memoria más 
detallada. Se pedirá efectos de la acción reológica en las características de todos los elementos prefabricados que 
intervengan en la obra. 
En toda la zona sísmica VII nos moveremos con unos coeficientes de reducción entre 0’03 y 0’05 según la calidad del 
terreno. 
Los cálculos de cimentación se realizarán, sobre prueba en el terreno sobre la base de 2 kg/cm2. De resistencia, en 
todas las construcciones que no sobrepasen las cinco plantas. En edificios de mayor altura exigirá un estudio precio 
del terreno para poder realizar los cálculos. Ladrillos y morteros según Norma M.V. 201-72 
 
Obras.- Toda la construcción se efectuará empleando materiales de buena calidad y usuales en la localidad, que 
podrán ser rechazados  por el director de la obra de no ser correctos. La mano de obra será cuidada, y los 
procedimientos normales dentro del ramos de la construcción. En los casos en que la obra lo requiera, se 
acompañaría una memoria más detallada, con estado de mediciones, presupuesto y pliego de condiciones. 
 
Presupuesto.- Se estima en la cantidad de … 
 
Programa.- Se trata de un edificio de 8 plantas, destinándose la baja a 2 locales. En las plantas tipo se ubican 4 
Viviendas en cada una, compuesta por: Vestíbulo, Comedor – Estar, Cocina, Lavadero y 4 Dormitorios. En la última 
planta solo hay 3 Viviendas de 3 Dormitorios.” 
 
 
Altres:  
Memòria descriptiva d’una sola pagina. Pàgina tipus que es reomple aquells punts que canvien a cada projecte com 
és el programa, el pressupost i la localització entre d’altres. El full és el mateix que s’utilitza per l’expedient 91_349. 
La memòria indica que cal fer uns càlculs específics del terreny si l’edifici té més de 5 plantes, el present projecte 
l’edifici és de PB+7, i no indica com és la fonamentació amb aquests càlculs específics. 
Àtic es recolza al mig de la crugia inferior. 
S’indica als plànols que les dues façanes són idèntiques, excepte la planta baixa, que la posterior no té locals. 
A la secció es veu com la façana posterior s’estintola amb dues bigues metàl·liques. 
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Codi Biblio: 77_258//1974/2100/D04 12252 Any projecte:  julio 1974       Any const.: 31 octubre 1974 
Nom del projecte:  Proyecto de un edificio compuesto por 9 locales comerciales y 232 viviendas de Renta Limitada, 
Grupo 1º, Para Inm, Junqueras SA. 
Adreça:  c/Socrates, Plinio, Juvenal, Tito Livio      Barri: Can Rull 
Arquitecte/s:  Arquitecta 32, Arquitecte 30 
Arquitecte tècnic: Aparellador    Promotor: Inmobiliaria Junqueras SA 
Constructora:  
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Tipologia A: Cantonada Sòcrates/ Juneval. PB+4. 1 bloc, 18 hab. Superfície útil ~82m2.  
Tipologia B: Blocs centrals c/Sòcrates. PB+4. 3 blocs, 20 hab. Superfície útil ~82m2. 
Tipologia C: Cantonada Sòcrates/ Livio. PB+4. 1 bloc, 18 hab. Superfície útil ~82m2.  
 

 
Total habitatges a analitzar:  total 5 blocs i 96 habitatges. 
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes. 
X Seccions.  
X  Façanes. 
X Memòria 
 

X Amidaments 
X Pressupost 

 Informes 

 Altres 

 

 
 
 
 
 
 
 



Fitxa d’anàlisi   77_258 
 

678 

 

Tipologia A: Cantonada Sòcrates/ Juneval. PB+4. 1 bloc, 18 hab. Superfície útil ~82m2.  
Tipus  PB+4 (amb semi-sot). situats: Cantonada Sòcrates i Juvenal. 
Edifici:1 bloc  18 habitatges. Superfície útil ~82m2.
Núm. Plantes: PB + 4 
Núm. Habitatges: 1blx  4pl. x 4hab + 1pl x 2hab 
=18hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges 
Ús planta baixa: habitatge i locals.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30 amb càmera 
d’aire. Murs exterior de 15cm. Suport balcó amb 
pilastra de 30cm.Local amb pilars i façana de 30cm. 
Mitgeres i murs interiors de 15cm(pl) 
Estru. vertical plantes Façana murs de 30 amb càmera 
d’aire. Murs exterior de 15cm. Mitgeres i murs 
interiors de 15cm. Patis interiors de 15cm.(pl) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional intereix 50cm (pl) 
reticulado un bloque i biguetes de fibrocemento en el 
otro. (mem) 

Alçada lliure: Planta baixa 3.8 i pisos 2.7m.  
Tipus forjat coberta: A dues aigües amb biguetes 
metàl.liques. (pl) 
Tipus escala: es desconeix. 
% buit respecte planta : 414,40m2 – escales  6,49m2  - 
patis 2x9m2  – ascensor  1,96m2  = 387,95; 93,6%. 
 
Hi ha junta de dilatació: indica que no té en compte  
accions tèrmiques perquè col.loca J.D. I es grafia 
d’aquesta manera als plànols. Lmàx ~24m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
450kg/m2,  coberta 490 kg/m2 i escales i evacuació 
500 kg/m2.(mem)  

Segons doc. gràfica:   
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Murs de façana i paral.lels. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,7m amb continuïtat. 
Llum màxima: 4,3m. Amb continuïtat. (entrebigat no 
indica continuïtat). 
Balcó volat vol màx.: Vol de 75cm respecte alineació 
façana. Vola 1.5 respecta mur portant amb 3m llum al 
darrera. Reforç a nivell de façana. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100): 24,10 x (14,5+ 16,1) -  
obertures 9x1.4x1.30  - 1.5x1.3 – 9x0.9x1.3 – 9x2x1.3 
– 8x1.4x1.75 – porta 1.7x2.2 – locals 2x2.3x2.6 = 
368,73 – 87,56= 281,17m2,  76,25% ple, portant . 
Façana posterior (1/100, deduït respecte façana bloc 
pilars, i secció; sense PB):  24,10 x 14,4 -  obertures 
9x1.4x1.30  – 9x0.9x1.3 – 9x2x1.3 – 9x1.4x1.75 = 
347,04 – 72,36= 274,68m2,  79,15% ple, portant . 
Façana lateral (1/100): 16,7x(16,9+19,2) – obertures 
locals 4x2x2.5 – ventilació patis 2x0.9x11.4 = 301,43 – 
40,52 = 260,91m2, 86,56% ple, tancament. 

 
Tipus 

 
PB

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu:
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Tipologia B: Blocs centrals c/Sòcrates. PB+4. 3 blocs, 20 hab. Superfície útil ~82m2. 
Tipus  PB+4 (amb semi-sot). situats: c/Sòcrates. 
Edifici:3 blocs  20 habitatges. Superfície útil ~82m2.
Núm. Plantes: PB + 4 
Núm. Habitatges:  3bl x 5pl. x 4hab =60hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges 
Ús planta baixa: habitatge.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30 amb càmera 
d’aire. Murs exterior de 15cm. Suport balcó volat de 
30cm. Mitgeres i murs interiors de 15cm(pl) 
Estru. vertical plantes Façana murs de 30 amb càmera 
d’aire. Murs exterior de 15cm. Mitgeres i murs 
interiors de 15cm. Patis interiors de 15cm.(pl) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional intereix 50cm 
(pl).reticulado un bloque i biguetes de fibrocemento en 
el otro. (mem) 
Alçada lliure: Planta baixa 3.8 i pisos 2.7m.  

Tipus forjat coberta: A dues aigües amb biguetes 
metàl.liques. (pl) 
Tipus escala: es desconeix. 
% buit respecte planta : 410,16m2 – escales  6,35m2  - 
patis 2x9m2  – ascensor  1,96m2  = 383,85; 93,58%. 
 
Hi ha junta de dilatació: indica que no té en compte  
accions tèrmiques perquè col.loca J.D. I es grafia 
d’aquesta manera als plànols. Lmàx ~24m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
450kg/m2,  coberta 490 kg/m2 i escales i evacuació 
500 kg/m2.(mem)  

Segons doc. gràfica:   
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Murs de façana i paral.lels. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,7m amb continuïtat. 
Llum màxima: 4,3m. Amb continuïtat. (entrebigat no 
indica continuïtat). 
Balcó volat vol màx.: Vol de 75cm respecte alineació 
façana. Vola 1.5 respecta mur portant amb 3m llum al 
darrera. Reforç a nivell de façana. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100): 24,10 x (14,5+ 16,1) -  
obertures 10x1.4x1.30  - 3x1.5x1.3 – 9x0.9x1.3 – 
9x2x1.3 – 8x1.4x1.75 – porta 1.7x2.2 = 368,73 – 
81,32= 287,41m2,  77,94% ple, portant . 
Façana posterior (1/100, deduït respecte façana bloc 
pilars, i secció; sense PB):  24,10 x 14,4 -  obertures 
10x1.4x1.30  – 10x0.9x1.3 – 10x2x1.3 – 10x1.4x1.75 = 
347,04 – 80,4= 266,64m2,  76,83% ple, portant . 
Façana taster: opac mitgera, 100% ple, tancament. 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 

 
 

Marc normatiu: 
Normativa vigent: 
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Tipologia C: Cantonada Sòcrates/ Livio. PB+4. 1 bloc, 18 hab. Superfície útil ~82m2.  
Tipus  PB+4 (amb semi-sot). situats: Cantonada Sòcrates i Livio 
Edifici:1 bloc  18 habitatges. Superfície útil ~82m2.
Núm. Plantes: PB + 4 
Núm. Habitatges:  4pl. x 4hab + 1pl x 2hab =18hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges 
Ús planta baixa: habitatge i locals.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30 amb càmera 
d’aire. Murs exterior de 15cm. Suport balcó amb 
pilastra de 30cm.Local amb pilars i façana de 30cm. 
Mitgeres i murs interiors de 15cm(pl) 
Estru. vertical plantes: Façana murs de 30 amb càmera 
d’aire. Murs exterior de 15cm. Mitgeres i murs 
interiors de 15cm. Patis interiors de 15cm. (per 
assimilació) 
Tipus forjat tipus: Unidireccional intereix 50cm (pl) 
reticulado un bloque i biguetes de fibrocemento en el 
otro. (mem) 

Alçada lliure: Planta baixa 3.8 i pisos 2.7m.  
Tipus forjat coberta: A dues aigües amb biguetes 
metàl.liques. (pl) 
Tipus escala: es desconeix. 
% buit respecte planta (PB) : 405,70m2 – escales  
6,49m2  - patis 1x9m2  – ascensor  1,96m2  = 388,25; 
95,7%. 
 
Hi ha junta de dilatació: indica que no té en compte  
accions tèrmiques perquè col.loca J.D. I es grafia 
d’aquesta manera als plànols. Lmàx ~24m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
450kg/m2,  coberta 490 kg/m2 i escales i evacuació 
500 kg/m2.(mem)  

Segons doc. gràfica:   
Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Murs de façana i paral.lels. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 2,7m amb continuïtat. 
Llum màxima: 4,3m. Amb continuitat. (entrebigat no 
indica continuïtat). 
Balcó volat vol màx.: Vol de 75cm respecte alineació 
façana. Vola 1.5 respecta mur portant amb 3m llum al 
darrera.  
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1/100): 24,10 x (14,5+ 16,1) -  
obertures 9x1.4x1.30  - 1x1.5x1.3 – 9x0.9x1.3 – 
9x2x1.3 – 8x1.4x1.75 – porta 1.7x2.2 – locals 
2x2.2x2.6 = 368,73 – 87,04= 281,69m2,  76,39% ple, 
portant . 
Façana posterior (1/100, deduït respecte façana bloc 
pilars, i secció; sense PB):  24,10 x 14,4 -  obertures 

9x1.4x1.30  – 9x0.9x1.3 – 9x2x1.3 – 9x1.4x1.75 = 
347,04 – 72,36= 274,68m2,  79,15% ple, portant . 
Façana lateral (1/100): 16,7x(15,6+18) – obertures 
locals 4x2x2.5 – ventilació patis 2x0.9x11.4 = 280,56 – 
40,52 = 240,04m2, 86,56% ple, tancament. 
 
Tipus: Inexistent 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 

 

Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
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Memòria   
“MEMORIA  DESCRIPTIVA 
Solar.- El solar está ubicado en el término Municipal de Sabadell, en la manzana limitada por las calles Socrates, 
Juvenal, Plinio y Titio Livio. Tiene un superficie de …. 
Ordenanzas.- Al acogerse las viviendas de dicho proyecto a la modalidad de Renta Limitada, Grupo 1º, se han tenido 
en cuenta al redactar el proyecto las Ordenanzas de Vivienda de Protección Oficial aprobadas por la orden del 10 de 
mayo de 1969 y modificadas por la orden del 4 de mayo de 1970. En cuanto a la Ordenación Urbanística de la 
manzana se han aplicado las mismas normas del caso urbano y las ordenanzas Municipales de Sabadell. 
Descripción del proyecto.- El mismo comprende la construcción de un bloque de manzana que se acoge a las 
Ordenanzas de cerrada del Ayuntamiento de Sabadell.. 
Estudio Técnico 
Sistema Constructivo.- Se ha escogido el sistema mixto de paredes de carga y estructura de forjado reticulado. 

Calidades.- las predes de carga de ladrillo de gero 10cm en fachadas de 30cm espesor, formadas por pared … 
cámara de aire y tabique interior. Forjado reticulado en un bloque y el otro con viguetas de fibrocemento. 
Embaldosado con terrazo 30x30 cms. Acabados exteriores, revoque y pintado de Jal-Ribex. Enyasado a buena vista. 
Pintura a la cola… 
Superficie construida.- La superficie… 
Importe de la Obra.- El presupuesto … 
 
Anexo nº1 a la memoria 
Acciones adoptadas en el cálculo (Norma MV 201-1972) 
En los cálculos estructurales del edificio se han tenido en cuenta las acciones que se expresan a contunación: 
Acción 1 Concargas 
Forjado de pisos cerámicos, con su pavimento y revestimiento inferior de yeso   200  kg 
Forjado bajo cubierta, con tabiquillos, solera machihembrado, y placas de fibrocemento. 350  kg 
Escaleras.           200  kg 
Acción 2. Sobrecarga de Uso y Nieve 
Cubierta (sobrecarga de nieve + conservación)       140  kg 
Viviendas incluida sobrecarga tabiquería.       250  kg 
Escalera y accesos.          300  kg 
Balcones volados.          150  kg/m2 
Sobercarga de borde de balconeras        200  kg/m2 
La superposición de 1 y 2 arroja los siguientes valores. 
Suelos de viviendas          450  kg/m2 
Cubierta           490  kg/m2 
Escaleras y accesos          500  kg/m2 
Balcones volados, no incluida sobrecarga de bordes      150  kg/m2 
 
En el cálculo de los elementos solicitados debido a varias plantas, se han considerado las reducciones de sobrecarga 
presitas en la norma MV 201-1972. 
 
Acción 3 
La presión admitida en los terrenos de fundación por tratarse de terrenos semicompactos, ha sido de 3 kg/m2. El 
tipo de cimentación proyectado es de zanjas continuas en hormigón en masa y zapatas de H.A. 
 
Acción 4. Acción de viento 
Se ha considerado una presión dinámica   W= 75  kg/m2 
El coeficiente eólico adoptado es de  e=+1.2;  e=-0.6 
Resultando un presión unitaria de  P=e  W=90 kg/m2; W= -45 kg/m2 
 
Considerando una sobrecarga horizontal actuado sobre los lienzos de fachada. 
Es preciso tener en cuenta la influencia de esbeltez. 
 



Fitxa d’anàlisi   77_258 
 

682 

 

Acción 5. Acciones Reológicas 
Se disponen juntas de dilatación entre las torres y los bloques lineales. 
 
Acción 6. Acciones sísmicas 
Grade sísmico de Sabadell (estimado)  VII 
Coeficiente sísmico de ser terreno semicompuesto.  S=0,04 
Factor sísmico de reducción de sobrecarga   r= 0,5 
Para la nieve       r=1 
P= sQ, donde Q= G+rP, siendo G la concarga, P la sobrecarga vertical y  s y r  los coeficientes antes evaluados. 
 
Anexo 
Aplicación de la norma MV 201-1972 sobre muros resistentes de fabrica de ladrillo (Decreto 20 abril de 1972) 
(indica la fàbrica utilitzada i assenyala la següent) 
Tipo de ladillo: 
Perforado P 1º 
Hueco H 1º 
Formatos: 27x14x10 
Resistencia a compresión en kg/cm2. Perforado 150; Hueco 100. 
Mortero: 
Tipo M-40 /a (1:6) 
Aparejo: clase: Aparejo de sogas; aparejo de tizones 
Juntas: Tendeles de 10mm. Llagas de 5mm 
Clase: enrasadas. 
 
Anexo 
Indicació dels detalls dels recolzaments de les biguetes amb el mur 
Cadenas 
Con viguetas semirresistentes tipo VEYGA 
(S’observa que el congreny va a sota vigueta) 
 
Rozas 
Sin autorización expresa del Director de la Obra se prohíbe en muros de carga la ejecución de rozas horizontales no 
señaladas en los planos. 
Siempre que sea posible, se evitará hacer rozas en los muros después de levantados, permitiéndose únicamente 
rozas verticales o de pendiente no inferior a 70º, siempre que su profundidad no exceda a 1/6 del espesor del muro, 
y aconsejándose que en estos casos se utilicen cortadoras mecánicas. 
 
Pliego de condiciones 
… 
… 
Condiciones generales 
Condiciones de índole técnico. Art. 0.01.- Como condición de índole técnico general deberán cumplirse os 
comprendidos en las siguientes instrucciones, disposiciones oficiales y recomendaciones. 

- Muros de fábrica de ladrillo MV 201-1972 
- Obras de hormigón en masa y armado Instrucción 20-V-68; 5-V-72 
- Recepción conglomerantes hidráulicos: Ordenes 9-IV-64; 24-VI-64; 31-XII-65 
- Ejecución estructuras acero laminado: Decreto 3-VI-67 
- Forjados y estructuras para pisos y cubiertas: Decreto 20-I-66; Orden 25-II-66 
- Recepción de yesos: Orden 22-II-66; Orden 27 -I-72 
- Instalación eléctrica… 
- … 
- Obras varias de la edificación compuesto por el centro experimental de Arquitectura del III-68 y todas las 

normas y reglamentos en vigor. 
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Nota: En la oficina de la obra se deberá disponer de un ejemplar de todas las órdenes antes enunciadas. 
Calidades, marcas y patentes. Art. 0.2. El contratista deberá responder de la calidad de los materiales empleados,… 
… 
…” 
 
Altres:  
El primer expedient que indica que utilitza el sistema mixt “Se ha escogido el sistema mixto de paredes de carga y 
estructura de forjado reticulado.” 
Segons les plantes generals el carrer Sòcrates és amb murs de càrrega PB+4 i el carrer Plinio pilars, PB+6; però les 
tipologies i les façanes són idèntiques.  
Els testers, façanes interiors són tancaments però es tracten com mitgeres completament opaques, sense canviar 
obertures a les plantes. 
Del bloc C només hi ha informació de la planta baixa. Les cotes dels plànols no són suficients per dibuixar i s’agafen 
cotes amb escalímetre. 
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Codi Biblio: 64_163//1975/546/ D04 10647 Any projecte: juliol 1975       Any const.: 19 febrer 1976 
Nom del projecte:  Proyecto de 20 viviendas grupo 1º de Renta Limitada en Via Arcadia de Sabadell . 
Adreça:  Via Arcadia a 42,35m de c/ Serra Camaró    Barri: Can Borguño 
Arquitecte/s:  Arquitecte 23, Arquitecte 24 
Arquitecte tècnic: Aparellador      Promotor: Dalmases 
Constructora:  
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 
Tipologia única:  2 blocs de PB+4. Via Arcadia s/n.  Superficie útil habitatges de 72,12 – 77,26m2; superfície construida 
de 91,11 – 93,10m2. 10 habitatges cada bloc, total 20 habitatges. PB habitatges. 
 
Total habitatges a analitzar:  total 20 habitatges 2 blocs. 
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes  
X Seccions.  
X Façanes 
X Memòria 
X Amidaments 

X Pressupost 

 Informes posteriors. 

 Altres.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fitxa d’anàlisi   64_163 
 

685 

 

Tipologia única:  2 blocs de PB+4. Via Arcadia s/n.  Superfície útil habitatges de 72,12 – 77,26m2; superfície construïda 
de 91,11 – 93,10m2. 10 habitatges cada bloc, total 20 habitatges. PB habitatges. 
Tipus. PB+4. situats: Via Arcadia s/n 
Edifici:2 blocs  PB+4, 20 habitatges. Superfície útil de 72,12 – 77,26m2; superfície construïda de 91,11 – 93,10m2.
Núm. Plantes: PB + 4 
Núm. Habitatges:  2bl. x 5pl. x 2hab/ pl =20hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges per replà.  
Ús planta baixa: habitatge.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Murs de 30cm massissos tant 
façana com murs de càrrega perpendiculars (pl i mem) 
Estru. vertical plantes: Murs portants de 15cm i façana 
de 15+ càmera+ envanet. (pl i mem) 
Tipus forjat tipus: biguetes (pl) 
Alçada lliure  pisos 2,65m. PB 3,25m. forjat amb 
paviment 25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: a coberta plana. (sec)  
Tipus escala: llosa massissa (sec). 
% buit respecte planta: 198,57m2 – escala  6,82m2 – 
ascensor 3,71m2 = 188,04; 94,70%. 
 
Hi ha junta de dilatació: no s’indica Lmax 45m.

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 
X Sota forjat 

 Inexistent 

 No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge 
500kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:  sobrecàrrega total habitatge 
500kg/m2 (pl) 

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral·lels a façana: Murs de càrrega de 30 a PB i de 
15cm paral·lels a façana a la zona balconada. 
Perpendiculars a façana: Murs de càrrega de 30 a PB i 
de 15cm perpendiculars a façana (zona no volada). 
Llum mínima: 2,8m interior amb forat d’escala. 
Llum màxima: 4,25m. Amb voladís i sense continuïtat.  
Balcó volat vol màx.: 1,5m sortint la bigueta interior 
en voladís sobre congreny. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal:   22,5x16,7 -  obertures 10 x1.5x1.7 – 
8x2x2.4 – 10x0.75x1.1 – 2x2x1.7 – safareig 10x2x2 - 
porta 1.9x3.4  = 375.75 – 125.41 =250,34m2,  66,62% 
ple tancament i portant als balcons. 
Façana posterior: 22,5x16,7 -  obertures 20x1.1x2.2 - 
10x0.5x1.2 – 10x1.5x1.7 –  escala 4x1x2.7  = 375,75 – 
90,7= 285m2,  75,86% ple tancament 
Tester: 100% opac, mitgera de bloc. 

 
Tipus 

 
PB 

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica: Segons mem. 16kg/m2 Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal·lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 
 
 

 
 
 

Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 101-1962 
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Memòria   
“MEMORIA  
…  
Las fachadas se han resuelto con ladrillo visto. Una hilada a sardinel situada a nivel del forjado de la primera planta 
servirá para separar el distrinto aparejo de ladrillo  de la planta primera (aparejo flamenco por ser pared maciza de 
30cms.) de las restantes plantas (aparejo de zona ya que es parede de 15cms. cámara y tabique). 
 
Construcción.- La estructura de paredes de carga. La planta primera es de muro de 30 cms de espesor y de 5cms la 
cinco plantas restantes. En estas a la pared de carga de 15 cm se añade, en fachadas, una cámara de aire y el tabique 
interior. 
Cimentación con zapatas corridas bajo muros con una profundidad de 1,50 mts. Dichas zapatas se apoyan sobre una 
sub-base de hormigón pobre. Estructura de paredes de carga de ladrillo con crujías perpendiculares a la fachada en 
la zona comedor-estar y paralelas a las fachadas en el resto del bloque. 
Hormigón armado en losas de escalera y zunchos. 
Forjados de viguetas pretensazas y bovedillas cerámicas para una carga y sobrecarga de 500 kgs/m2. Cubierta de 
hormigón celular, tela asfáltica, un grueso de rasilla común y doblado de rasilla recortada, minbel en todo el 
perímetro de azotea y sumideros con rejilla metálica para recogida de aguas. El forjado de apoyo de la cubierta, en 
sus partes voladas, se ha resuelto con planché de hormigón. 
Tabicones de 10cm espesor de ladrillo doble hueco “tochana” en cocina y separación aseo. Tabiques de ladrillo 
hueco ¼ recobido con mortero de cemento rápido en las tres primeras hiladas y con yeso en las restantes. 
Revoco con mortero Pórtland en las paredes y techos en lavaderos y terrazas, zonas de alicatado, foso ascensor y 
enfoscado exterior obra vista. Enlucido de yeso blanco común en interiores de viviendas, caja escalera y hueco 
ascensor. Angulo recto en unión de paredes y techos. 
Cajones de persianas enrollables y vierteaguas de granito artificial lavado al ácido en fachadas. Peldaños de escalera 
de granito… 
 
Acciones en la edificación 
En este proyecto se han tenido en cuenta las especificaciones contenidas en la Norma M.V. 101-1.962 tanto en lo 
que afecta a pesos propios como a sobrecargas de uso. Carga total de 500 kg/m2 en viviendas. 
Estructura de paredes de carga se ha previsto un zuncho de hormigón armado en cada planta, de 20cm de altura, 
colocado bajo apoyo de forjado a lo largo de todas las paredes de 15 y 30 cm sean o no de carga. 
Cimentación con zapatas rígidas y de hormigón en masa. El método seguido ha sido la Instrucción Española que bajo 
hipótesis de reparto uniforme de tensiones admisibles la altura de la zapata ha de ser al meno igual al vuelo de esta 
con relación al muro que soporta. Se ha considerado una fatiga del terreno de 2kg/cm2. 
El proyecto está situado en zona B, grado sísmico CII. Se han hecho distintas comprobaciones para averiguar 
sobrecargas sísmicas horizontales tomando como coeficiente sísmico el valor 0,0525 y como factor de corrección el 
valor de 1,50. En ningún caso se han sobrepasado las tensiones admisibles. 
Muros resistentes de fabrica de ladrillo 
Conforme a lo señalado en el epígrafe anterior las acciones previstas se ajustan a la Norma M.V. 101. La tensión de 
cálculo de la fábrica de ladrillo empleada en los muros de carga y de fachadas es de 16 kg/cm2 puesto que se trata d 
ladrillo P-2ª 29x14x6,5 cms. R-100 con mortero M-80-a de plasticidad magra. 
Dado que las paredes de carga son perpendiculares a fachada, resulta que éstas solo soportan su propio peso – por 
lo que las cargas se reparten más uniformemente a lo largo de todas las paredes de 15 ó 30 cms. De esta forma, la 
tensión de las secciones más cargadas es sensiblemente inferior a la de cálculo. 
Superficies … 
 
Altres:  
Es fa sol.licitud de fer 28 habitatges i com que superen l’edificabilitat permeses redueixen a 20 habitatges. 
Plànols de detalls dels murs de fàbrica, indica com si hi haguessin 7 plantes: les dues primeres de murs de 30cm, les 
2a-6a gero de 15 i la 7a de totxana. A plànols de planta i memòria: només planta baixa murs de 30 i no indica totxana. 
Fotocòpies de les trobades de la fàbrica. 
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Codi Biblio: 80_277//1977/828/D04 10793 Any projecte:  maig 1977       Any const.: 14 julio 1977 
Nom del projecte:  Proyecto de garaje en planta semisótano y planta baja c/ Via Julia 7-9 para Dn  
Proyecto de adición de 18 viviendas en pisos 1º, 2º, 3º y 4º c/ Via Jula nº 7-9 para D.  
Adreça:  Via Julia 7-9       Barri: Can Borguño/ La Concòrdia  
Arquitecte/s:  Arquitecte 36 
Arquitecte tècnic: Aparellador      Promotor: Promotor  
Constructora:  
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Tipologia única: Via Jula 7-9. Pb+4, amb semisoterrani 2 bloc, 18 hab. Superfície útil entre  ~74,95m2 i 
~82,95m2. 

 
 
Total habitatges a analitzar:  total 2 blocs i 18 habitatges. 
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes. 
X Seccions.  
X  Façanes. 
X Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 
X Altres. Plec de condicions.
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Tipologia única: Via Jula 7-9. Pb+4, amb semisoterrani 2 bloc, 18 hab. Superfície útil entre  ~74,95m2 i ~82,95m2. 
Tipus Única  PB+4 situats: Via Jula 7-9. 
Edifici:2 blocs  18 habitatges. Superfície útil entre  ~74,95m2 i ~82,95m2.
Núm. Plantes: PB + 4 
Núm. Habitatges: 2bl x 4pl. x 2hab + 2hab a PB=18hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges 
Ús planta baixa: habitatge  i locals.

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30cm. Mitgeres i 
murs interiors de 15cm(pl) 
Estru. vertical plantes 1 i 2: Façana murs de 30cm. 
Gero (mem). Mitgeres, murs interiors i façana volada 
de 15cm(pl).  
Estru. vertical plantes 3 i 4: Façana murs de 30cm. No 
gero (meme). Mitgeres, murs interiors i façana volada 
de 15cm(pl). 
Tipus forjat tipus: Unidireccional, bigueta i revoltó 
ceràmic. (mem). Intereix 60cm (pl) 

Alçada lliure: Alçada 3.25m a PB, 2.7m resta plantes 
sostre amb paviment 25cm.  
Tipus forjat coberta: Plana a la catalana sobre forjat 
estructural (mem i pl). 
Tipus escala: llosa massissa (pl). 
% buit respecte planta (2 blocs) : 435,87m2 – escales  
2x 5,83m2   - ascensor 2x 1.82m2 – patis 2x 9m2 – 
instal.lacions 4x 0.375 – 4x0.06= 400,83; 91,96%. 
 
Hi ha junta de dilatació: Sembla que hi hagi junta 
entre  els dos blocs (pl) Lmàx ~16m, locals 25m.

Congreny perimetral: 
X A nivell de forjat. (llum >= 6m) 
X Sota forjat. (biguetes autoresistents) 
 

 

 Inexistent 

 No identificat.

Estat de càrregues: 
Segons memòria: Sobrecàrrega d’habitatges 
880kg/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Murs de façana i paral.lels. 
Perpendiculars a façana:  
Llum mínima: 3,8m amb continuïtat. (entrebigat no 
indica continuïtat). 2.2m a l’escala. 
Llum màxima: 4,2m. Amb continuïtat. (entrebigat no 
indica continuïtat). 
Balcó volat vol màx.: Vola 1.2m respecta mur portant 
amb 3,8m llum al darrera. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (1 bloc): 15,8 x (16,3+17,7) -  
obertures 8x2x1.5  - 8x2x2.5 – 2x1.7 – 2.2x1.7 – 
1.4x1.7 – escala 75% de 2.2x12.5 – 1.4x1.25  – garatge 
3.6x2.5 -  porta 1.8x2.5 = 268,6 – 109,4= 159,2m2,  
59,27% ple, portant . 

Façana posterior (1 bloc 1/100 sense PB):  16 x 12,5 -  
obertures 16x1.5x1.25  – 8x0.7x1.2 – 8x0.7x2.1 = 200 
– 48,48= 151,52m2,  75,76% ple, portant. 
Façana tester: mitgera 100% opac, tancament. 

       
PB   Tipus

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 

 
 

Marc normatiu: 
Normativa vigent: 
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Memòria   
“MEMORIA   
Objeto.-  Construcción de un edificio de 18 viviendas. 
Emplazamiento.- La obra se llevara a cabo en el solar sito en la Via Jula nº 7-9 a 23,02 de la Via Aurelia. Plan Parcial 
sector Plaza Cataluña. Aprobado inicialmente. Profundidad edificable 12mts., Altura Reguladora màxima 15,25mts. 

Propiedad.-  promociona la construcción en régimen de propietario del solar por cesión de permuta. 
Materiales i procedimientos constructivos.- 1) Los cimientos: se construirán de hormigón armado, con zapatas para 
los pilares y corridos para las paredes. 
2) Estructura: Sera mixta, a base de hormigón armado, obra de ladrillo macizo, jacenas metálicas, pilares de 
hormigón armado, en planta semisótano, y paredes de fabrica en planta baja y pisos, utilizando Gero hasta la 
segunda planta. 3) Forjados: Seran los tradicionales de viguetas de hormigón con bovedilla ceramica, con una 
resistencia garantizada de 450kg/m2. 
4) Cubierta: Se realizara a base de azotea a la Catalana, utilizando material aislante fibra de vidrio, y colocación de 
tela asfáltica, sobre el ultimo forjado, formando con las barandillas un retranqueo respecto a la línea de fachada, una 
pendiente rematada con placas onduladas de fibrocemento. 
Acabados interiores: Tabiqueria con mahón ¼ tomado con mortero de C.P., pavimento con terrazo e 30x30 pulido… 
… 
Electricidad: Conducciones empotradas, con enchufes e interruptores en todas las habitaciones, instalaciones según 
las normas aprobadas por el Ministeriode Industria. 
.. 
Acabados exteriores: La estructura de fachada tambien esta diferenciada, con salientes y retranqueos, que forman 
unos fuetes contrastes en sentido vertical, los salientes de la fachada llevan huecos mientras que la zona central de 
las escaleras, van acristalados finalmente se ha obtenido una diferenciación secundaria mediante unos ligeros 
cambios de pocas pulgadas la profundidad de los salientes, la fachada muestra un claro énfasis vertical de modulos 
refundidos, aplacados de losa de piedra caliza. 
… 
… 
Acciones adoptadas para el calculo.- En el calculo de los restantes elementos y cimentación del adjunto proyecto, se 
ha tenido en cuenta las acciones fijadas al caso Articulos 1 al 5. Ajustandose totalmente a la Norma del Ministerio de 
la Vivienda M.V. 101 de 1.962 y teniendo igualmente presente la Nomra M.V. 201 “Muros resistentes de fábrica de 
ladrillo”. 
Los valores que se han aplicado son: 
 
Cargas: Elementos ladrillo perforado    1.500  kg/m3 
   “                    “         hueco    1.200  kg/m3 
   “                    “         macizo    1.800  kg/m3 
   “                 hormigón armado    2.400  kg/m3 
   “                 pavimento terrazo          80  kg/m2 

Peso propio del forjado         100  kg/m2 
Chapa de compresión hormigón 
De 4 cm de espesor         100  kg/m2 

  
Sobrecargas: Sobrecarga de uso         500  kg/m2 
    “                  Tabiqueria        100  kg/m2 
    “                  nieve        200  kg/m2 
 
Las acciones sísmicas se tendrán en cuenta solamente en el calculo de cimientos, afectando a la carga vertical total 
del coeficiente 1,5. Esto es debido a que la estructura a base de muros de carga ofrece una resistencia minima a los 
efectos ismicos y por tantoes inútil plantearse este problema siendo como es insoluble des del momento de usar la 
estructuta a base de muros de carag. Los efectos debidos al viento los despreciamos, debido al perfecto 
arriostramiento y a que zunchamos en cada planta. 
Pliego de condiciones 
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1. Materiales y mano de obra 
Los materiales a emplear en la construcción de la obra, objeto de este contrato, serán todos de primera calidad, 
dentro de las características de cada unidad de obra, ajustándose a los planos y memoria del proyecto y al pliego 
de condiciones de la Dirección General de Arquitectura y Obras Públicas, vigentes en España. 
Las unidades de obra a construir, vendrán especificadas en el presupuesto, …” 

 
 
Altres:  
Indica que no té en compte la norma sismoresistent perquè els murs de càrrega no poden suportar el sisme i és 
irrellevant fer un càlcul que els murs no poden suportar. 
Sobrecàrrega de neu 200kg/m2, i ús 500kg/m2. 
Junta de dilatació a les plantes superior i no hi ha junta a la planta d’estructura de la semi soterrani. 
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Codi Biblio: 93_341//1978/511/D04 10079     Any projecte:  (visat) novembre 1977       Any const.: 28 abril 1978 
Nom del projecte:  Proyecto de 27 viviendas de Renta Limitada G-I para INCOSA Sabadell 
Adreça:  c/ Bonaigua 20      Barri: Can Oriach 
Arquitecte/s:  Arquitecte 36  
Arquitecte tècnic:  Promotor: Inmobiliaria Constructiva SA           
Constructora:        
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisi: 
Tipologia bloc:   

Única: c/ Bonaigua 20, 1 blocs, PB+7. Superfície construïda entre 78,7m2  i 127,40m2 per habitatge, 27hab. 
 
Total habitatges a analitzar:  total 1 bloc i 27habitatges.  
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes. 
X Seccions.  
X  Façanes.  

 Memòria 

 Amidaments 

 Pressupost 

 Informes 

 Altres. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fitxa d’anàlisi   93_341 
 

692 

 

Única: c/ Bonaigua 20, 1 blocs, PB+7. Superfície construïda entre 78,7m2  i 127,40m2 per habitatge, 27 hab. 
Tipologia Única: c/ Bonaigua 20, 1 blocs, PB+7. Superfície construïda entre 78,7m2  i 127,40m2 per habitatge, 27 hab. 
Núm. Plantes: PB +6+àtic 
Núm. Habitatges: 6pl.x 4hab/pl + 3 àtic= 27hab. 

Hab. Per planta: 4 habitatges, a l’àtic 3 
Ús planta baixa: locals

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30 i 15cm. Murs 
interiors de l’ascensor i entrada de 15cm. Pilars als 
locals i a les mitgeres. 
Estru. vertical plantes:  Façana murs de 30cm i murs 
intriors de 15cm. 
Tipus forjat tipus: Unidireccional  
Alçada lliure: Alçada plantes pis 2.7m,sostre de 25cm 
amb paviment (sec.) 

Tipus forjat coberta: A dues aigües de teula àrab, 
sobre envanets (pl)  
Tipus escala: llosa massissa (secc) 
% buit respecte planta : 445,75m2 – escales 4,67 m2  – 
ascensor 2x1,48 m2  – pati 11,56 – 15,18 m2  = 411,38; 
92,29%. 
 
Hi ha junta de dilatació: És un sol bloc amb una 
amplada total de 26m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat 
X Sota forjat (secció detall només persiana) 

 Inexistent 

 No identificat. 
Estat de càrregues: 
Segons memòria:  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Cada crugia està girada. 
Perpendiculars a façana: Cada crugia està girada. 
Llum mínima: 2m interior, 2.2m escala. 
Llum màxima: 5.5m.  extrem. 
Balcó volat vol màx.: 2m amb 4.6m al darrera. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal ( sense àtic 1/100): 17 x 21,5-  
obertures 12x2.0x1.2  - 12x1.2x1.2 – 12x2.8x2.5 – 
porta 2.2x3– locals 2x2.6x3 – 2x1.5x3 = 365,5– 
161,28= 204,22m2,  55,87% ple, portant. 
Façana  lateral: mitgera. 
 

   
PB     Tipus        Àtic 

 
Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació:  
Marc normatiu: 
Normativa vigent:  
 
Memòria   
MEMORIA  DESCRIPTIVA 
Memòria inexistent. 
Altres:  
Plànol d’estructura de la planta baixa és més explícit amb tots els perfils metàl·lics. Té coincidències amb l’expedient 
92_343. Àtic es recolza al mig de la crugia inferior. S’indica als plànols que les dues façanes són idèntiques, excepte la 
planta baixa, que la posterior no té locals.  
Segons la documentació gràfica, l’eix de la planta de l’àtic està desplaçat 7.5cm respecta l’eix de simetria de les plantes 
tipus, això fa que les plantes tipus sí tinguin simetria i no la planta àtic. 
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Codi Biblio: 73_185//1978/1639/D04 10099 Any projecte:  Julio 1978       Any const.: 3 juliol 1978 

Nom del projecte:  Edificio para  viviendas de Renta Limitada Grupo I para D. persona física 
Adreça:  carrer Avda. Paraires 14-16, Vía Aurelia 2-4-6 y Via Julia 11 Barri: Parc Catalunya 
Arquitecte/s:  Arquitecte 12, Arquitecte 19, Arquitecte 20 
Arquitecte tècnic: Aparelladors     Promotor: Promotor 
Constructora: Construcciones Nayach SL 
  
Tipologia d’habitatge d’anàlisis: 
 
Tipologia bloc:   

Bloc tipus A, Fase1 habitatge tipus D 12 habitatges (102,88m2 sup. Útil), habitatge tipus E 4 habitatges 
(94,46m2 sup. Útil), habitatges tipus  F 4 habitatges (103,19m2 sup. Útil) , habitatge tipus G 2 habitatges (133,12m2 
sup. Útil). Total 22 habitatges. (2 blocs) 
  Bloc tipus B, fase 2. 16 habitatges amb estructura de pilars de formigó. (1 bloc) 
 Bloc tipus C, fase 3. 32 habitatges amb estructura de pilars de formigó. (2 blocs) 
 
Dos blocs de PB+6 i un de PB+7 Av. Paraires 28C,D i 28B.  Superfície útil entre 76,22 m2 i 79,95 m2. Superfície construïda 
96,31 i 113,11m2. 78 habitatges , planta baixa dos locals i dos habitatges. 
 
Total habitatges a analitzar:  total 22 habitatges, en 2 blocs (A). 
 
 
 
Documentació facilitada: 

X Plantes (1/100) Sembla que en falten. 
X Seccions.  
X Façanes (E1/100) 
X Memòria (Projecte Bàsic) 

 Amidaments 
X Pressupost 
X Informes Multa per falta de ballat de l’obra. 

 Altres. 
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Tipus A  PB+4; PB+6. situats: Via Julia PB+4 i Via Aurèlia (PB+6) 
Edifici:2 blocs  22 habitatges. Superfície útil de 94,46 i 133,12m2.
Núm. Plantes: PB + 4, PB+6 
Núm. Habitatges:  5pl. x 2hab/ 6pl. x 2hab/ pl =22hab. 

Hab. Per planta: 2 habitatges 
Ús planta baixa: habitatge 

Tipus d’estructura: 
Estru. Vertical PB: Façana murs de 30 amb càmera 
d’aire. Murs interiors de 15cm i pilastres/pilars de 
30x30*(pl) 
Estru. vertical plantes: Façana amb murs de 30 amb 
càmera d’aire, i murs interiors de 15cm (pl). Plantes 1-
4 gero i plantes 5-6 tochana (mem). 
Tipus forjat tipus: reticular (mem) 
Alçada lliure  pisos 2,7m. PB 5,6m. Forjat amb 
paviment 25cm.(sec).  

Tipus forjat coberta: plana amb pendents i tela 
asfàltica (mem). 
Tipus escala: no indicada. 
% buit respecte planta : 499,6m2 – escales  7,09m2  - 
ascensor  1,82m2   - instal.lacions 1,74m2   - patis 9 -
9,75m2  = 470,56; 94,18%. 
 
Hi ha junta de dilatació: Cada fase és un edifici 
independent Lmàx.=25m

Congreny perimetral: 

 A nivell de forjat. 

 Sota forjat. 

 Inexistent 
X No identificat. 

Estat de càrregues: 
Segons memòria: sobrecàrrega total habitatge 
730kg/m2 i coberta 690 k g/m2 (mem)  
Segons doc. gràfica:   

Segons bibliografia: 
Segons càlcul: 

Murs portants: 
Paral.les a façana: Entramat suportat per façana i 
mitgera. 
Perpendiculars a façana: Entramat suportat per 
façana i mitgera. 
Llum mínima: 2,4m aïllada, forat escala. 
Llum màxima: 5,8m. Amb continuïtat. 
Balcó volat vol màx.: 1,5m balcó. 
%buit mur respecte ple:  
Façana principal (via Aurèlia E1/100): 25,5 x (25+ 23,2) 
-  obertures 20x1.2x2 - 14x2.1x1.5 – balcó 12x2.8x2.7 
– ascensor 2.2x17.2 – porta i locals 21.8 x 4.5 = 614,55 
– 318,76= 295,79m2,  48,13% ple, zona finestres 
portant i zona balcó no portant. 
Façana principal (via Julia E1/100): 16,5 x (25 + 23,2) + 
6,4 x (17,2+20) -  obertures 4x1.2x2 - 4x2.1x1.5 – 

balcó 12x2.8x2.7 – ascensor 2.2x17.2 – porta i locals 
4.2x5- 13.9 x 4.0 = 515,69 – 214,76= 300,93m2,  
58,35% ple, zona finestres podria ser portant 
Tester: 100% opac, mitgera de bloc. 

       
PB             Tipus    

Resistència de la fàbrica: 
Teòrica:  Segons càlcul: Segons informe: 
Reparacions: 

 Estructura vertical 

 Estructural horitzontal 

 Tancament i instal.lacions 

 Altres  

 No reparació 

 No conegut 
Descripció de la reparació: 
 

 
 

Marc normatiu: 
Normativa vigent: M.V. 201-1972 
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Memòria  
“MEMORIA  (Proyecto Básico) 
El planteamiento urbanístico del edificio es el resultado de aplicar a la ordenación en manzana cerrada asegún 
alineación… 
El planteamiento arquitectónico consiste en tratar en fachada plana dico volumen, resaltando como elemento 
común de composición las cajas de escalera y las terrazas, e individualizando por bloques las distintas alturas 
reguladoras 5,7, y 9 plantas. 
La agrupación de viviendas es de dos por rellano, con un total de cinco escaleras, comprendidas en tres bloques de 
edificación que corresponden a tres etapas constructivas, A, B, y C. 
El número total de viviendas es de 70, 22 en fase A, 16 en fase B y 32 en fase C. 
El criterio de elección de fases obedece a un planteamiento constructivo (Tipo de estructura y juntas de dilatación) 
condicionado por las alturas reguladoras y la forma del edificio que ocupa tres lados de la semi- manzana que se 
edifica. Las viviendas tienen una superficie comprendida entre 110 y 115m2 construidos y constan de recibidor, 
comedor estar, con terraza,… 
Datos del solar y emplazamiento.- El solar está situado en Sabadell, en el sector de Creu Alta en las esquinas… 
Características urbanísticas.- la calificación urbanística según Plan General de Ordenación vigente es de urbana… 
Características del Proyecto.- Viviendas: Fase3 tipo A 32 viviendas (100,57m2 sup. Útil) / Fase2 tipo B 8 viviendas 
(93,79m2 sup. Útil), tipo C 8 viviendas (90,00m2 sup. Útil)  / Fase1 tipo D 12 viviendas (102,88m2 sup. Útil), tipo E 4 
viviendas (94,46m2 sup. Útil), tipo F4 viviendas (103,19m2 sup. Útil) , Tipo G 2 viviendas (133,12m2 sup. Útil). 
… 
Propietario.- El proyecto se ha redactado por encargo de Dn. José Nayach Fillat, con DNI… 
Presupuesto… 
… 
Memoria de calculo.- 
Hormigón 
Resistencia característica del hormigón a compresión en pilares y jácenas (Fck=180 kps/cm2) 
Resistencia característica del hormigón a compresión en cimentaciones fck=150kps/cm2 
La resistencia se define según la Instrucción EH-73. 
Acero 
Límite elástico característico fyk =4600kps/cm2 
El límite elástico, idéntico para dota clase de acero en obra, se define según instrucción EH-73. 
Coeficientes de seguridad 
Control de acero: Sistemático. Coeficiente   s=1,1 
Control del hormigón. Probetas en obra. “   c=1,5 
Control de ejecución normal “     f=1,6 
Acciones hoizontales 
Según la norma MV 101-1962 “Acciones en la edificación” 
Hipótesis de cálculo  
Se ha seguido la Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 
Instrucción EH-73 
Acciones gravitatorias: en Kgs/m2 serán: 
     Concarga  Sobrecarga 
   Peso propio C.Permanente  uso nieve  total 
P.Sótano  400  200   300   900 
P. Tipo   350  180   200   730 
P. Cubierta  350  200   100 40  690 
Para el cálculo de cimientos y pilares NO se ha tenido en cuenta la reducción de sobrecartas en función del número 
de plantas. 
Fábrica de ladrillo 
Se sigue la norma MV 201-1972 “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”  
Fábrica de ladrillo doble hueco “Tochana” 
Tipo de ladrillo  H (tochana) 
Condiciones mínimas admisibles    opción A  opción B 
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Resistencia del ladrillo hueco    30 kg/cm2  50 kg/cm2 
Plasticidad del mortero     sograsa   magra 
Espesor de las juntas     1cms   1,5 a 1 cm 
Tipo de mortero      M-20   M-20 
Fábrica de ladrillo perforado “gero de 10 cms” 
Tipo de ladrillo  P (gero de 10cms) 
Condiciones mínimas admisibles    opción A  opción B 
Resistencia del ladrillo perforado   150 kg/cm2  200 kg/cm2 
Plasticidad del mortero     sograsa   magra 
Espesor de las juntas     1 a  1,5cms  >1,5 cm 
Tipo de mortero      M-20   M-20 
Acero laminado 
Según Normas MV-102-1975 “Acero laminado para estructuras de edificación” y MV-103-1972 “Calculo de las 
estructuras de acero laminado en la edificación” 
Tipo de acero A-42-b 
Acciones gravitatorias (kgs/m2) 
Edificio estructura de hormigón 
     Concarga  Sobrecarga 
   Peso propio C.Permanente Tab. uso nieve  total 
P. Baja   325  80  100 300   805 
P. Tipo   310  80  100 150   640 
P. Cubierta  310  50   150 40  550 
 
Edificio estructura de fábrica de ladrillo 
     Concarga  Sobrecarga 
   Peso propio C.Permanente Tab. uso nieve  total 
P. Baja   220  80  100 300   700 
P. Tipo   200  80  100 150   530 
P. Cubierta  200  50   150 40  440 
Para el cálculo de cimientos y pilares NO se ha tenido en cuenta la reducción de sobrecartas en función del número 
de plantas. 
El cálculo de acciones se atiende a la Norma MV-101-1962. 
 
Condiciones particulares para el constructor. 
Movimiento de tierras… 
Cimentaciones… 
Estructura de hormigón armado 
Forjado reticulado, con casetones de hormigón de 70x70 cms y chapa de compresión de 3cms. Pilares de hormigón 
armado de fck = 180kps/cm2 acero= fyk=4600 kps/cm2 
Fábrica de ladrillo 
Los cerramientos de fachada estarán formado por pared de ladrillo doble hueco de 15cms cámara y tabique interior 
de ladrillo ¼ 
Paredes de carga: P. Baja: ladrillo gero de dimensiones 15 y 30 cms según indicaciones. 
Plantas 1,2,3, y 4 ladrillo gero de dimensiones de 15cms 
Plantas 5 y 6 ladrillo doble hueco “tochana” de dimensiones 15cms 
Los cerramientos interiores serán igualmente de ladrillo doble hueco, dimensiones de 15 o 10 cms según planos. 
Tabiques formados por ladrillo ¼ hueco en divisiones interiores. 
Cubierta 
Azotea formada por hormigón celular, dando pendientes tela asfáltica y acabado de rasilla doblada. 
Impermeabilización según norma MV-301 
Claraboyas.. 
Desagües… 
Saneamiento… 
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Escaleras 
Peldaños de granito artificial pulido recto… 
Acabado exteriores.. 
Acabados interiores.. 
Pavimentos… 
Cerrajería…” 
 
Altres:  
Hi ha dues fases amb edificis d’estructura de pilars de formigó i una de les fases, la que té l’edifici de PB+5 és de murs 
de càrrega. 
A les dues plantes més altes els murs de càrrega són de totxana. 
S’indiquen tots els forats d’instal·lacions ens planta i es poden descomptar amb facilitat. 
 
 
A la planta baixa es diferencien els pilars dels blocs que l’estructura vertical són pilars de formigó del que l’estructura 
vertical són murs de fàbrica. Els pilars sota els murs de fàbrica són de 30x30. 
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Annex E 

En l’annex E es mostren els quadres resums a partir dels quals es pot avaluar totes les dades recopilades en 

la recerca per l’elaboració del present document. 

 

En primer lloc s’adjunta dos fulls A1 on es mostren totes les dades numèriques i característiques de les 

variants tipologies dels edificis analitzats llistades en forma de full de càlcul per tal de poder ordenar-les 

segons convingui i treure’n les conclusions pertinents. En l’annex es llisten per ordre cronològic de la data 

obtinguda del projecte. 

 

Seguidament s’adjunta el resum gràfic de totes les variants analitzades. Totes elles estan dibuixades a la 

mateixa escala per tal de ser comparables. 

Estan organitzades cronològicament en les coordenades de les abscisses i organitzades depenent del 

subtipus estructural per la seva distribució en planta (1a, 1b, 1C) a l’eix de les ordenades. D’aquesta manera 

s’observa l’evolució constructiva de les variants tipològiques. 

 

La taula resum gràfica està formada segons el següent esquema i depenent de la informació obtinguda en 

les plantes originals es grafien les biguetes tal com s’indica a la llegenda adjunta. 

 

Ambdues taules s’indica el codi de la fitxa donada per l’anàlisi de la tesi i el codi de definició del subtipus 

d’estructura com s’exposa a l’apartat 4 de la present tesi, aquest codi està format dels següent paràmetres: 

NaBB_C-NN/C-NN_EE_FFF 

On: Na  defineix la disposició dels murs portants (1a, 1b, 1c). 

 BB  defineix la distància entre els murs de trava (DL, DM, DC) 

 C-NN  classifica el subtipus d’obra de fàbrica, en el cas de tipus de ceràmica en les diferents 

plantes es separa amb la barra (M-30, G-15, T-15,...) La indicació (P) significa que hi ha pilars a 

les plantes superiors. La indicació (A) significa que hi ha pilastres a les plantes superiors. 

 EE  defineix el tipus de forjat (BC, BF, BP, BS) 

 FFF  indica l’existència de congreny i la seva col·locació respecte el forjat (CNF, CSF, CSI) 
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