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25 consells per tenir la casa en
forma
La cultura del manteniment, tant arrelada a la nostra tradició, s’ha anat
perdent en la mesura que els edificis s’han fet més complexes, que la nostra
activitat professional és més especialitzada, que el model de vida és més
estressant i per molts altres factors de caràcter econòmic, social i de caràcter
tècnic en relació als nostres edificis.
Aquest fet, ha comportat un cert abandonament dels edificis i una manca de
cura per tal de mantenir-los sempre en bon estat. Fins i tot, alguns malaurats
accidents ens fan notar que aquesta pèrdua de la cultura del manteniment
estava escurçant la vida dels edificis i els feia perillosos.
Els 25 CONSELLS PER TENIR LA CASA EN FORMA és una publicació que té per
objectiu informar el ciutadà de com ha de tenir cura de casa seva a partir
de senzilles recomanacions, la majoria de les quals, les pot aplicar el mateix
usuari, i aconsella recórrer al Tècnic de capçalera quant és necessari.
Estem convençuts que el manteniment de la casa aporta una millor qualitat
de vida als ciutadans, augmenta la seguretat, permet un estalvi de diners
important i contribueix en gran mesura a la protecció del medi ambient.
Esperem que aquest recull de recomanacions contribueixi d’una manera
eficaç a gaudir millor de casa vostra ara i per les pròximes generacions.
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Què vol dir tenir la casa en forma
Tenir la casa en forma és tenir-la en bon estat de salut. Igual que el cos
humà, la casa, si està en forma, pateix menys malalties i, si en té alguna, es
recupera més fàcilment. La casa en forma és:
Segura
La casa ens proporciona seguretat, però els edificis, a mesura que
envelleixen, poden presentar perills: accidents domèstics, fuites de gas,
descàrregues elèctriques o fallades d’algun element de l’estructura. Tenir la
casa en forma elimina els perills i augmenta la nostra seguretat.
Durable i econòmica
Si la casa està en forma dura més, envelleix més dignament i en podem
gaudir-ne molts més anys. També, amb un manteniment periòdic, evitem
les fortes despeses que hem d’efectuar si, de sobte, cal fer reparacions
importants originades per un petit problema que s’ha anat agreujant amb el
temps. Tenir la casa en forma surt a compte, perquè es re valoritza.
Saludable
Passem molta estona a l’interior de les cases i, per tant, necessitem que
aquestes siguin saludables. És important que la qualitat de l’aire, l’aigua, la
llum i el so sigui adequat. La casa en forma no ens emmalalteix.
Respectuosa amb el medi ambient
L’aïllament tèrmic i un bon funcionament de les instal·lacions (electricitat,
gas, calefacció, aire condicionat, etc.) permeten un important estalvi. Els
aparells funcionen bé, no gasten més energia del compte i no fan fums. La
casa en forma respecta el medi ambient.
Agradable
Amb la casa en forma l’edifici té més bon aspecte, la façana fa més goig i
els ocupants s’hi troben més a gust. La casa en forma fa més agradable el
nostre poble o ciutat i millora la nostra qualitat de vida.
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Conèixer l’edifici...
Els nostres edificis són complexos. S’han construït per donar resposta a les
necessitats de la vida diària. Cada part té una missió específica que ha de
complir sempre.
Les parts d’un edifici:
1. L’estructura
És com l’esquelet humà: aguanta el pes de la casa. Té elements horitzontals
(sostres), verticals (pilars i parets mestres) i soterrats (fonaments). Els
sostres (el terra que trepitgem) aguanten el seu propi pes, el dels envans,
paviments, mobles i persones. Els pilars o les parets mestres aguanten els
sostres i porten els pesos als fonaments i al terreny.
2. Les façanes
Són la pell de la casa. Ens protegeixen de la calor, el fred, el vent, la pluja i
els sorolls. Proporcionen intimitat i, a la vegada, ens relacionen amb l’exterior
per mitjà de finestres i balcons.
3. La coberta
És el paraigua o barret de la casa. Igual que la façana, protegeix dels agents
atmosfèrics i aïlla de les temperatures extremes. Hi ha dos tipus principals
de coberta: plana o terrat, i inclinada o teulada.
4. Les parets interiors
Divideixen la casa en diferents espais on fem les nostres activitats (dormir,
descansar, cuinar, menjar, rentar…). Les parets que només divideixen
s’anomenen envans; en canvi, les que aguanten pes es diuen parets mestres.
5. Els acabats
Són com el maquillatge d’una persona (paviments, pintures, enrajolats,
enguixats...). Habitualment hi podem introduir canvis o variacions.
6. Les instal·lacions
Ens ofereixen diferents serveis per poder aconseguir els nivells de confort
òptims i ens proporcionen tot allò que és vital per poder habitar la casa
(aigua corrent i potable, temperatura adequada, higiene i sanitat, seguretat
personal, il·luminació adient, etc.).
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... i l’habitatge
L’habitatge (el pis, la casa o l’apartament) s’ha pensat i s’ha construït
amb diferents espais. La seva qualitat ve definida per la capacitat de
donar satisfacció a les exigències dels usuaris que l’ocupen i es garanteix
mitjançant requisits relatius a la funcionalitat, la seguretat i l’habitabilitat.
La funcionalitat
La funcionalitat és important perquè possibilita fer les activitats pròpies d’un
habitatge en les condicions més còmodes, tenint en compte aspectes com
la utilització, les disposicions i les dimensions dels espais, la dotació de les
instal·lacions que faciliten el seu ús, l’accessibilitat, l’accés als serveis de
telecomunicacions, audiovisuals i postals.
La seguretat
La seguretat és important per garantir tranquil·litat als ocupants d’un
habitatge davant de riscos estructurals que comprometin la seva resistència
i estabilitat, els riscos meteorològics o sobrevinguts com ara els incendis,
aiguats, nevades o ventades, aportant les condicions per a la protecció i
evitant les situacions d’accidents per a les persones davant un ús normal de
l’edifici.
L’habitabilitat
L’habitabilitat és important per assolir les condicions d’higiene, salut i
benestar dels ocupants, creant un confort ambiental de temperatura,
il·luminació, assolellament, ventilació, soroll i humitat, que permetin obtenir
unes condicions acceptables, sense malmetre ni deteriorar el medi ambient
del seu entorn immediat.
Aquests requisits s’acrediten mitjançant l’acompliment de les exigències
que el marc legislatiu ha previst per als edificis de nova construcció. En el
cas dels edificis existents hi ha regulades unes condicions mínimes que han
de reunir els edificis en matèria d’habitabilitat, que s’acrediten amb la cèdula
d’habitabilitat que atorga l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, mitjançant
un certificat d’habitabilitat que realitza un tècnic que inspecciona l’habitatge.
En un futur, aquesta cèdula podria assolir un nivell superior de qualitat
incorporant aspectes relatius a la funcionalitat, la seguretat, la salubritat, la
confortabilitat i la sostenibilitat.
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El cos
de l’edifici

1

Protegir l’estructura

El bon estat de l’estructura assegura l’estabilitat de
l’edifici.

Enemics de l’estructura
— L’excés de pes: la fa patir i pot resultar perillós (vegeu consell nº2)
— L’aigua: rovella els elements metàl·lics (el ferro o l’armat del formigó) i
podreix les bigues de fusta.
— El salnitre dels ambients marins: rovella ràpidament els elements
metàl·lics.
— Les obres de reforma sense control: la poden malmetre, i crear situacions
de perill.
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Parets mestres
Cal evitar-hi les humitats, i no hi hem de fer regates per a noves
instal·lacions, ni obrir o engrandir obertures.

Estructures de formigó armat
S’han d’evitar les humitats i protegir parts vistes exteriors. Si són vora del
mar, o en llocs de molta pol·lució, cal utilitzar pintures especials.

Estructura metàl·lica
Cal protegir-la sempre amb pintures antirovell. També cal protegir-la contra
el foc amb materials aïllants especials, ja que és molt sensible a les altes
temperatures. Mireu i llegiu les ecoetiquetes i prioritzeu les pintures més
respectuoses amb el medi ambient.

Estructura de fusta
La humitat podreix la fusta. Els corcs i els altres insectes l’ataquen. Per
això cal cuidar-la amb pintures protectores. Els olis naturals i els lasure són
l’opció més recomanable des de l’òptica mediambiental.

Per tenir l’estructura en bon estat cal:
Mireu i llegiu les ecoetiquetes i prioritzeu les pintures més respectuoses amb
la salut i el medi ambient.
Sempre que vulgueu introduir modificacions en elements estructurals
i sempre que observeu alguna anomalia (esquerda, bombament,
deformacions...), cal que consulteu al Tècnic de capçalera del vostre edifici.
En cas que no en tingueu, sol·liciteu-lo a www.tecnicdecapcalera.cat
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2

Controlar el pesos

Un cotxe té una capacitat limitada i admet un nombre
determinat de passatgers i d’equipatge. Amb la casa
passa igual, però sovint ho oblidem. Maltractem
l’estructura amb càrregues superiors a les previstes en
el seu disseny.

Limitacions
L’estructura té una resistència limitada: s’ha calculat per a aguantar
el seu propi pes i els pesos afegits de les persones, mobles i estris.
Si carreguem excessivament la casa sobrepassarem els límits de
seguretat i es pot arribar a situacions de perill per a l’edifici i els seus
ocupants.
Els sostres reben tot aquest pes. La legislació estableix un pes
màxim de 200 quilos per m2 en els habitatges i 150 quilos per m2
en cobertes i terrats construïts a partir de 1963. Anteriorment, es
calculaven valors inferiors.
12

Per evitar perills cal
— Evitar la concentració de molt de pes en poca superfície. Situar els pesos
importants vora pilars o parets mestres.
— Cal anar amb compte amb modificar envans de cases velles perquè
sovint aguanten trams de bigues i es pot provocar un accident.
— Si el terra o sostre té alguna esquerda o manifesta una certa flexió,
“fa panxa”, , les portes o finestres fregen en obrir-les o tancar-les,
s’observen esquerdes als envans o existeix una separació entre el
sòcol i el paviment, caldrà prendre precaucions, eliminant el màxim pes
possible i demanant la inspecció del Tècnic de capçalera. En cas que no en
tingueu, sol·liciteu-lo a www.tecnicdecapcalera.cat

El que pesa més de la casa
— Un grup de persones (unes 12 fan prop de 1000 quilos). Les vibracions
produïdes per gent que salta (per exemple, en una festa) són més
perilloses que el mateix pes.
— Un armari ple de llibres de dos metres d’alçada: entre 400 i 550 quilos.
— Una banyera gran rectangular: entre 300 i 400 quilos.
— Una jardinera de 1 x 0,7 x 0,5 metres: entre 450 i 550 quilos.
— Una piscina desmuntable: 100 kg/m2 per cada 10 cm d’alçada: 30 cm
d’alçada (300 quilos), 50 cm d’alçada (500 quilos).

12 persones:
1.000 kg

2 m d’alçada:
400↔500 kg

Banyera
300↔400 kg
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1 × 0,7 × 0,5 cm =
450↔550 kg

50 cm d’aigua:
500 kg m2

3

Conservar la façana

La façana és la pell que envolta i protegeix la casa.
L’empara de les inclemències del temps, l’aïlla de
l’exterior, permet que hi entri la llum del sol i li
proporciona ventilació.

La façana dona la imatge externa d’una casa i dels seus ocupants i, en
formar part del carrer, també dona una idea de la ciutat. Per tant, cal tenir-la
en forma, neta, no s’hi poden fer alteracions (tancar balcons amb vidre,
obertures noves, instal·lar-hi tendals o rètols no apropiats) sense tenir en
compte les ordenances. Ha de ser impermeable i ha d’aïllar tèrmicament i
acústicament (vegeu els consells 5, 16 i 17).

Tancament
Els murs de tancament de la façana poden ser de diferents tipus; d’un sol
full, de dos fulles amb càmera d’aire, de dues fulles amb càmera d’aire i
aïllament tèrmic, ventilada, etc... El grau de confort i la consciencia per no
malmetre l’energia ha anat canviant al llarg dels anys. Avui hem de tenir una
façana que ens abrigui quan fa fred i ens eviti pèrdues tèrmiques. Per això,
14

és recomanable aïllar tèrmicament les parets primes de façanes i mitgeres d’una
sola fulla, reomplir d’aïllament tèrmic les càmeres d’aire de tancaments de dues
fulles sense aïllament i millorar l’aïllament d’aquelles que sigui insuficient..

Fusteria
L’aigua i els canvis de temperatura deterioren ràpidament finestres,
balconeres i baranes, especialment les de la fusta o ferro (vegeu els
consells 12 i 13), que cal protegir-los amb pintures naturals o lasure. Per
evitar pèrdues tèrmiques, és recomanable la col·locació de rivets de cautxú
o neoprè en finestres i aïllar les caixes de persiana. Per evitar humitats
per filtració, és recomanable segellar les juntes entre els bastiments i els
paraments de façana (vegeu consell 5).

Revestiments
Els canvis tèrmics i la humitat perjudiquen els acabats de la façana. Algunes
peces poden perdre adherència, desvincular-se i desprendre’s. Cada dos
anys s’ha de comprovar l’estat dels aplacats i dels arrebossats.
L’aigua de regar les plantes, si regalima per la façana, danya les parets i les
llosanes de balcons, rovella el ferro i pot provocar la caiguda de trossos de balcó.
Els despreniments són un risc per als vianants i una responsabilitat de la
comunitat de propietaris. En casos extrems hem d’avisar als bombers.

Pintura
Les façanes es deterioren i s’embruten. Una pintura exterior pot aguantar
en bones condicions entre dos i deu anys, segons la seva qualitat. Quan es
malmet, cal tornar a pintar. Algunes pintures generen emissions que amb
certa concentració poden ser perjudicials.

Contaminació
La contaminació en forma de pols i els excrements d’ocells danyen la
façana. Cal treure’ls dels balcons i ampits de les finestres, ja que l’aigua de la
pluja els dissol i la seva acidesa destrueix els acabats.

Per tenir la façana en bon estat cal:
Mireu i llegiu les ecoetiquetes i prioritzeu les pintures més respectuoses amb
la salut i el medi ambient.
Sempre que es vulgueu introduir modificacions en la façana i sempre
que observeu alguna anomalia (esquerda, desvinculacions, bombament,
deformacions...), consulteu amb el Tècnic de capçalera del vostre edifici. En
cas que no en tingueu, sol·liciteu-lo a a www.tecnicdecapcalera.cat
15
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Tenir cura de la coberta

La coberta es veu constantment sotmesa a l’agressió
ambiental. La pluja, la neu, el vent i els canvis sobtats
de temperatura la deterioren lentament i minven la
seva efectivitat.

El terrat
Vora els desguassos (bunera) s’acumula terra, brossa i fulles seques.
S’embussen, l’aigua hi queda estancada i es filtra per les juntures dels
materials i apareixen goteres als pisos de sota. A més, les fortes dilatacions
i contradiccions, a causa dels canvis de temperatura, fan malbé minvells,
rajoles i altres peces d’acabat.

La teulada
A les canals s’hi acumula pols, terra i llavors que porta el vent. Sovint hi
creixen plantes que obstrueixen els baixants o entre les teules s’hi fan
colònies de fongs que no deixen circular l’aigua. Els canvis sobtats de
temperatura trenquen teules, pissarres i altres materials d’acabat, cosa que
afavoreix la filtració d’aigua i l’aparició de goteres.
16

Les goteres
Fan malbé els acabats, fan la casa incòmoda i afecten greument l’estructura.
(vegeu el consells 1 i 5).

Elements metàl·lics
En alguns terrats i teulades hi poden haver elements metàl·lics fixats;
estenedors, antenes, aires condicionats, captadors solars, etc.... L’aigua
deteriora ràpidament els ancoratges podent provocar desplaçaments,
caigudes i malmetre aparells.

Per tenir la coberta en bon estat cal:
— Comprovar periòdicament l’estat de la teulada o del terrat i netejar-los
com a mínim un cop l’any per evitar embussos i l’aparició d’humitats.
— Reparar i substituir immediatament les peces trencades: paviments,
minvells, teules i pissarres.
— No col·locar testos i jardineres vora els desguassos. Si se’n volen tenir, han
d’estar enlairats i no dificultar el pas de l’aigua.
— En algunes cobertes hi pot haver plaques ondulades de fibrociment
d’asbest o amiant. La inhalació de fibres d’amiant té uns efectes molt
negatius per a la salut i per aquest motiu és necessari la seva substitució.
— Sempre que vulgueu introduir modificacions en la coberta i sempre que
observeu alguna anomalia, cal consultar el Tècnic de Capçalera del vostre
edifici. En cas que no en tingueu, sol·liciteu-lo a www.tecnicdecapcalera.
cat

Parts del terrat

Parts de la teulada

Ampit

Barana del terrat

Carener

Part més alta de la teulada

Minvell

Encintat perimetral que
uneix ampit i paviment

Canal

Conjunt de teules que
recullen l’aigua

Permet que dilati el
paviment

Vessant

Cadascuna de les
superfícies de la teulada

Són els forats per on
desaigua el terrat

Ràfec

Part voladissa respecte a
la façana

Junta
De dilatació
Bunera
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Combatre les humitats

L’aigua forma part dels serveis necessaris de la casa,
però incontrolada pot convertir- se en la causa de molts
problemes.

Humitats per filtració
Es produeixen per la penetració d’aigua de pluja o per la fuita d’una
instal·lació (vegeu consell 8). Les humitats produïdes per avaries en les
instal·lacions són molt espectaculars i es reparen ràpidament. En canvi,
es sol tardar més a reparar les goteres de la coberta o les filtracions de la
façana que apareixen de tant en tant, malgrat que l’estructura es pugui
fer malbé. Cal reparar immediatament goteres i filtracions, i inspeccionar
periòdicament cobertes i façanes.
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Humitats per capil·laritat
Apareixen a les zones baixes de les parets de la planta baixa o soterranis.
Donen un ambient humit al local, surten taques blanquinoses i els
arrebossats es desprenen. El costum de repicar l’arrebossat i fer-ne un nou
impermeable empitjora la situació, ja que la humitat puja la paret amunt i
torna a sortir. Hi ha diferents solucions, però cal diagnosticar el problema
concret.

Humitats per condensació
Es produeixen, en ambients interiors tancats, per la concentració de vapor
d’aigua en proporcions excessives. Si les parets estan fredes, el vapor s’hi
condensa en forma d’aigua i apareixen taques, algunes vegades amb verdet
i olor a florit. Per eliminar aquestes humitats cal recórrer a alguna d’aquestes
solucions: millorar la ventilació (vegeu consell 18), millorar l’aïllament
tèrmic de la paret (vegeu consell 16) i no produir excés de vapor d’aigua..

Per tenir un edifici sense humitats cal:
Demanar consell al Tècnic de capçalera del vostre edifici i encarregar un
diagnòstic per determinar les causes i les millors solucions de reparació
en el cas que hagin aparegut humitats, siguin quines siguin. En cas que no
en tingueu, sol·liciteu-lo a www.tecnicdecapcalera.cat
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Les
instal·lacions

6

Fer ús del gas amb respecte

El gas és inflamable. Cal prestar doncs atenció al
manteniment de la seva instal·lació en benefici de la
nostra seguretat.

Precaucions amb el gas
— Si se sent olor de gas no s’han d’encendre llumins ni accionar cap aparell
elèctric. Cal obrir les finestres per ventilar l’estança, tancar la clau de pas i
avisar a un instal·lador autoritzat o al servei d’urgències de la companyia.
— Els aparells i la clau de pas s’han de tancar cada nit i en marxar de casa.
Apagueu la flama pilot de l’escalfador per estalviar energia o escolliu
calderes amb encesa electrònica que s’encenen quan obriu l’aigua calenta.
A més d’estalviar gas, és un sistema més segur.
— No s’han de tapar mai els forats de ventilació determinats per la
companyia. Netegeu-los si s’han taponat.
— El propà i el butà no es poden emmagatzemar mai a soterranis, ja que
són gasos més pesants que l’aire i en casos de fuita s’acumulen sempre al
nivell més baix.
22

— Les connexions amb tub flexible de goma són molt delicades. No s’han
de fer connexions casolanes i cal respectar sempre la data de caducitat
dels tubs.

Revisions periòdiques
Cal revisar la instal·lació i netejar els cremadors per una combustió correcta i
no contaminar. La revisió l’ha d’efectuar una empresa autoritzada.
Tipus de gas domèstic
Gas natural (xarxa pública)
Gas propà (xarxa de comunitat/bombones)
Gas butà (bombones)

Període revisió
Cada 5 anys

Instal.lació privada. Inspecció receptora interior IRI.

Cada 5 anys

Inspección comunitaria. Inspecció receptora comuna IRC.

Cada 5 anys

Instal.lació de gas liquat del petrolí, GLP.

Període manteniment preventiu
Cada 2 anys

Escalfadors de gas Pn ≤24,4kW

Cada 2 anys

Escalfadors de gas 24,4 kW <Pn ≤ 70 kW

Cada 2 anys

Escalfadors murals a gas Pn ≤ 70 kW

Cada 1 any

Altres escalafadors de calefacción Pn ≤ 70 kW (Gasoil,
biomassa, etc...)

El propietari de l’immoble, o bé de la comunitat de propietaris, és
responsable del manteniment de la connexió d’entrada de l’edifici fins al
comptador. L’usuari ho és de la resta.
Si teniu dubtes, consulteu al Tècnic de capçalera del vostre edifici. Més val
prevenir. En cas que no en tingueu, sol·liciteu-lo a www.tecnicdecapcalera.cat
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7

Compte amb l’electricitat i
estalviar energia

L’energia elèctrica ha anat prenent un paper
protagonista a la casa amb més prestacions i seguretat.
Si avui es produeix qualsevol avaria, la nostra casa
deixa de funcionar, però són molts els recursos per
reduir el seu consum.

La instal·lació elèctrica té una part comuna i una de privada. La comuna
va des de la connexió de la companyia fins el comptador. El manteniment
de la instal·lació correspon al propietari de l’immoble o a la comunitat de
propietaris. El manteniment de la instal·lació de cada habitatge correspon a
l’usuari.
Cada habitatge ha de disposar d’un quadre de protecció amb un interruptor
magnetotèrmic que protegeix de sobrecàrregues, i un interruptor diferencial
que protegeix dels curt circuits i evita l’electrocució. També ha de tenir
connexió de presa de terra.
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Precaucions amb la instal·lació
— Cal comprovar periòdicament el bon funcionament del quadre de
protecció. S’ha de prémer el botó de prova del diferencial, que ha
de desconnectar tota la instal·lació. Si no ho fa, el quadre no ofereix
protecció i cal fer-lo substituir.
— Fins a un metre de distància de la banyera o dutxa no pot haver-hi
interruptors, endolls o aparells d’il·luminació.
— No s’han de tocar els aparells elèctrics amb les mans o el cos humit.
— No s’han de connectar molts aparells en un sol endoll perquè la línia es
pot sobrecarregar.
— Dins els envans passen les instal·lacions elèctriques. Si s’han de fer obres
cal anar amb molta cura i modificar el recorregut del cablejat elèctric.

Estalviar energia
— Aprofiteu la llum natural, tant com es pugui i eviteu els llums encesos
inútilment.
— Utilitzeu lluminàries eficients. Gasten menys i duren més.
— Netegeu periòdicament les lluminàries.
— Desconnecteu els aparells de la xarxa elèctrica quan no estiguin
funcionant, sinó segueixen gastant energia.
— Si teniu tarifa nocturna, aprofiteu-la per fer anar la rentadora,
l’assecadora, els acumuladors d’aigua o calor i altres aparells d’elevat
consum energètic.
Instal·lacions elèctriques obsoletes que caldria renovar per obsoletes
Les anteriors a 1973 (que no s’han actualitzat).
Les que tenen fusibles (ploms) en lloc de magnetotèrmic i diferencial.
Les que tenen subministrament elèctric de 125 V en lloc de 220 o 380 V,
Les que tenen cablejat (fil elèctric) protegit amb cotó

Si us és possible, aprofiteu les fonts energètiques renovables que ens
ofereix el nostre planeta. Reduireu les emissions, ajudareu a descarbonitzar
el vostre entorn i estalviareu diners. El Tècnic de capçalera del vostre edifici
us pot informar de les diferents possibilitats que teniu al vostre abast. En cas
que no en tingueu, sol·liciteu-lo a www.tecnicdecapcalera.cat
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Controlar l’aigua i els
desguassos

A les cuines i els banys s’utilitzen grans quantitats
d’aigua, que desprès van als desguassos. Cal seguir una
sèrie de precaucions per evitar fuites, i problemes de
mal funcionament, embussos i, en definitiva, humitats i
males olors.

En una casa es consumeixen entre 150.000 i 300.000 litres d’aigua a
l’any, segons el nombre d’usuaris. L’aigua és molt necessària, però si no
la tenim ben controlada pot fer malbé els acabats i l’estructura de la casa.
Moltes xarxes d’edificis antics estan obsoletes i cal substituir-les per evitar
problemes i reparacions.

Precaucions amb l’aigua
— Per un ús correcte, cal conèixer per on passen les instal·lacions d’aigua,
baixants i clavegueres, per actuar en cas de fuites o embussos.
— Evitar fuites en tot el recorregut de la instal·lació i corregir-les
immediatament si es produeixen.
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— Repassar periòdicament, amb massilles o silicones, les juntes dels
mobles de cuina i bany amb les parets.
— Canviar les gomes i estopades de les aixetes quan gotegen, per evitar
pèrdues d’aigua. Revisar-les cada dos anys.
— Revisar i netejar periòdicament els sifons dels sanitaris: s’han de
descargolar i treure’n la brutícia. Perquè funcionin correctament i per
evitar males olors han de tenir sempre aigua.
— Quan us renteu, afaiteu, ensaboneu... tanqueu l’aixeta quan no la
necessiteu, quan renteu els plats, ompliu la pica amb aigua i dutxeu-vos
en comptes de banyar-vos.
— Instal·leu airejadors-reductors a les aixetes que barregen l’aigua amb
l’aire i tindreu la mateixa sensació amb menys consum.
— Reduïu el volum d’aigua de la cisterna del vàter regulant la posició de la
boia i col·loqueu-hi mecanismes de tall voluntari.
— No llençar residus sòlids (papers, compreses, plàstics, etc.) als
desguassos, evitarem embussos i costoses reparacions, ni tampoc olis,
pintures, dissolvents, medicaments, cigarretes... ni cap producte que
pugui contaminar l’aigua.
— Per a desembussar els sanitaris no s’han d’utilitzar àcids ni productes
corrosius, ja que fan malbé els conductes.
— És bo deixar córrer aigua calenta neta, no bullent, un cop per setmana
pels desguassos dels sanitaris i de la cuina, perquè desfaci les
incrustacions de detergents i altres residus.
Instal·lacions d’aigua que caldria renovar per obsoletes
Els tubs de subministrament d’aigua poden ser de plom, coure, acer o materials plàstics
com el polietilè, polipropilè, el PVC, etc..
A començaments dels anys 90, l’Organització Mundial de les Salut va advertir que el
plom és un tòxic general, que s’acumula en l’esquelet dificultant el metabolisme del calci
i és tòxic per al sistema nerviós, tant central com perifèric, amb efectes neurològics
subencefalopatics i del comportament.
L’any 2003 es van establir els nivells màxims de plom en l’aigua de consum, que
actualment són de 10μ/litres. Per aquest motiu cal substituir les instal·lacions de plom i
algunes instal·lacions de coure que utilitzen el plom en el segellat de les juntes.
Els tubs de desguàs i baixants, poden ser de materials plàstics com el polipropilè, el PVC
o de fibrociment d’asbest o amiant. Algunes instal·lacions de subministrament d’aigua
antigues també hi poden haver dipòsits d’aigua de fibrociment d’asbest o amiant. La
inhalació de fibres d’amiant té uns efectes molt negatius per la salut i per aquest motiu és
necessària la substitució d’aquests dipòsits.
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Usar bé els ascensors

La majoria dels edificis actuals tenen ascensor. S’utilitza
constantment i cal fer- lo servir correctament per evitar
riscos.

Limitacions
Un ascensor pot suportar uns pesos limitats o un nombre màxim de persones.
Aquesta limitació, indicada a la cabina, s’ha de respectar per evitar accidents.
Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues d’objectes.

Portes
Tots els ascensors han de tenir portes de seguretat a l’interior de la cabina. Si
el vostre ascensor no en té esteu obligats a posar-les. Per als ascensors que
tenen valor artístic o històric s’ha de demanar un informe a l’Ajuntament.
Els nens han d’agafar l’ascensor sempre acompanyats d’adults.
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Inspeccions de manteniment
Una entitat d’inspecció i control és l’encarregada de realitzar les revisions
periòdiques dels ascensors. Estem obligats també a tenir un contracte de
manteniment periòdic amb una empresa especialitzada que ha de fer el
greixatge, les reposicions i el reglatge de l’ascensor.
Aquesta empresa haurà d’estar inscrita en el Registre d’Empreses
Conservadores existent en el corresponent Òrgan Territorial competent de
l’Administració Pública.
Actuant

Periodicitat

Operació

Empresa de manteniment

Cada mes

Greixatge i manteniment

Inspecció (Entitat
autoritzada)

Cada 4 anys

Si l’edifici té més de 20 habi.
tatges o més de 4 plantes de
recorregut

Inspecció (Entitat
autoritzada)

Cada 6 anys

En edificis de 20 o menys
habitatges o fins a 4 plantes
de recorregut

Anomalies
— Si s’observa qualsevol anomalia (les portes s’obren enmig del recorregut,
l’ascensor s’atura desnivellat del replà, hi ha interruptors que no
funcionen, cal aturar el servei i avisar l’empresa de manteniment.
— Si marxa la llum, no s’ha d’intentar sortir de la cabina, cal esperar que
torni l’electricitat o que es remunti automàticament o manualment fins a
un replà.
— No s’ha de permetre l’accés a la sala de maquinaria de l’ascensor i no s’hi
pot emmagatzemar cap mena de productes que no sigui estrictament
necessari per al manteniment de l’ascensor.
— L’ascensor és un espai reduit i poc ventilat. Cal utilitzar productes de
neteja naturals biodegradables, com el sabó, el vinagre i la llimona.
(vegeu consell 14).
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Calefacció i aire condicionat

Les exigències de confort dels habitatges demanen
la disposició de sistemes de calefacció a l’hivern i
sistemes de climatització a l’estiu.

Escollir millor el sistema
Tant la calefacció com l’aire condicionat comporten un consum d’energia
elevat, pel que heu de ser conscients de la importància de triar bé a l’hora
de comprar els aparells. N’hi ha de molts tipus, segons la tecnologia que fan
servir.
Cal adequar el sistema escollit a les necessitats reals per tal de tenir una
instal·lació sostenible, tendint a utilitzar fonts energètiques renovables
(energia solar, eòlica, geotèrmia, biomassa), front l’ús de fonts energètiques
que cremin combustibles fòssils.
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Trieu sempre els aparells amb la classificació energètica més alta, ja que
són els més eficients i per tant els que menys consumeixen. Tant els aparells
com els instal·ladors homologats són la vostra garantia de disposar d’una
instal·lació correcta i segura.
Completeu la instal·lació tant de calefacció com d’aire condicionat amb la
col·locació de termòstats programables en diversos punts de l’habitatge,
per tal de regular la temperatura de manera adequada.

Utilitzeu correctament la climatització
És molt important utilitzar correctament la calefacció i l’aire condicionat, si
instal·lem el sistema més eficient del mercat, però no es fa un ús correcte
els consums seran excessius.
Una temperatura raonable a casa és 21 º a l’hivern i 26º a l’estiu. Cada grau
de més o de menys implica un increment del 10% en el consum. A l’hora de
dormir, especialment a l’hivern aquesta temperatura es pot reduir. Cal ajustar
els termòstats a aquests paràmetres.
Manteniu les portes i finestres tancades quan feu servir l’aire condicionat o
la calefacció.
Si us és possible, aprofiteu les fonts energètiques renovables que ens
ofereix el nostre planeta. Reduireu les emissions, ajudareu a descarbonitzar
el vostre entorn i estalviareu diners. El Tècnic de capçalera del vostre de
l’edifici us pot informar de les diferents possibilitats que teniu a l’abast. En
cas que no en tingueu, sol·liciteu-lo a www.tecnicdecapcalera.cat

Període

Manteniment preventiu

Cada 4 anys

Aire condicionat Pn ≤ 12 kW

Cada 2 anys

Aire condicionat 12 kW < Pn ≤ 70 kW

Mensual

Instal.lacions de potència superior a 70 kW
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Respectar el medi ambient

A casa utilitzem diverses energies i productes
contaminants. Una casa poc eficient n’augmenta els
consums i fa que contaminem més.

Per racionalitzar el consum d’energia cal:
— Netejar els cremadors de calderes i escalfadors perquè la combustió sigui
correcta i per evitar fums. Cal que ho faci un operari especialitzat.
— No tapar els radiadors ni col·locar-hi prestatges. Perden eficàcia i
consumeixen més.
— No tenir el termos elèctric connectats tot el dia. Encendre’l només quan
calgui.
— Pintar amb colors clars les zones de poca llum i utilitzar lluminàries
eficients.
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— Cal deixar entrar el sol per les finestres i aprofitar-lo per escalfar la casa.
De nit cal tancar les persianes i porticons perquè no s’escapi l’escalfor.
— S’han d’aprofitar les fonts energètiques renovables que ens ofereix el
nostre planeta. Reduint les emissions, ajudeu a descarbonitzar el vostre
entorn i estalviem diners. El Tècnic de Capçalera del vostre edifici ús pot
informar de les diferents possibilitats que teniu al vostre abast. En cas
que no en tingueu, sol·liciteu-lo a www.tecnicdecapcalera.cat

Tractar correctament els residus
— Fes una tria selectiva de la brossa separant vidre, piles, paper, plàstic,
matèria orgànica... i llença-la als contenidors corresponents.
— Anar en compte amb els productes agressius i tòxics i fer cas de les
instruccions del fabricant. No s’han de llençar pels desguassos productes
que puguin danyar l’entorn.
— Porteu a la deixalleria o punt verd els residus tòxics com pintures i olis i
els aparells domèstics de què us vulgueu desfer.
— Els mobles, la roba, les sabates i les joguines les podeu adreçar a ONG’s
reconegudes que les distribuiran entre persones que ho necessitin.
— Les piles, els cartutxos de tinta d’impressora i altres residus d’aquestes
característiques els podeu portar a l’establiment on els heu comprat, que
es fa càrrec de recollir-los, o bé a la deixalleria o punt verd.
— Els medicaments caducats es poden dipositar a les farmàcies i als centres
d’atenció primària.
— Els fluorescents contenen elements contaminants al seu interior, i per
tant són considerats “residus especials”. Quan els substituïu, porteu els
vells a la deixalleria o punt verd més proper.
— Els productes en bon estat poden ser utilitzats amb la mateixa finalitat per
una altra persona. Per reutilitzar els productes hi han diferents mercats i
canals de comunicació com l’APP MARKETcons (www.csostenible.net).
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Prevenció

12

Protegir els elements
metàl·lics

El ferro forma part de molts elements constructius de
la casa. Es rovella per efecte del clima i de la humitat, ja
que sovint ens oblidem de la seva conservació.

La casa i els elements metàl·lics
Per tota la casa hi ha elements metàl·lics: a l’estructura, instal·lacions, alguns
tipus de fusteria, baranes, reixes, etc. Segons quins elements es facin malbé
pot representar un perill per a la seguretat de l’edifici.

Com es detecten els problemes
— El color vermellós i les escates superficials dels elements metàl·lics vistos
indiquen que hi ha corrosió.
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— Les esquerdes en els materials que tenen peces de ferro al seu interior
indiquen que hi ha corrosió expansiva.
— L’oxidació dels ancoratges de baranes metàl·liques provoca
despreniments dels arrebossats de la façana i rajoles dels balcons.
— L’aigua vermellosa que surt per les aixetes indica que les canonades
pateixen corrosió interior amb probabilitat de fuites.

Necessitat de protecció
— Cal protegir els elements metàl·lics vistos amb pintures antirovell abans
dels acabats. És molt millor una bona capa de base i una d’acabat, que
vàries d’acabat. Algunes pintures generen emissions que amb certa
concentració poden ser perjudicials. Mireu i llegiu les ecoetiquetes i
prioritzeu les pintures més respectuoses amb la salut i el medi ambient.
— L’estructura metàl·lica de l’edifici ha d’estar protegida contra el foc, ja que
és molt sensible a les altes temperatures.
— Si l’element rovellat pertany a l’estructura, pot haver-ne disminuït la
resistència. En aquests casos cal que demaneu assessorament al Tècnic
de capçalera del vostre edifici i en cas que sigui necessari, ús avaluï la
importància del problema i ús plantegi la solució més adeqüada en cada cas.
En cas que no en tingueu, sol·liciteu-lo a www.tecnicdecapcalera.cat
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Conservar la fusta

La fusta és un material natural molt sensible que
necessita atencions especials de manteniment.

La fusta és un material renovable
La fusta és un material lleuger, fàcil de treballar, de gran bellesa i
mediambientalment molt interessant perquè és; renovable, absorbeix CO2
en el seu creixement mitjançant la fotosíntesi i consumeix poca energia en
la seva transformació. Per totes aquestes qüestions, la fusta ha estat i és un
material molt present en els edificis.

La fusta es mou
Perquè absorbeix humitat de l’aire. En ambients secs es resseca i apareixen
esquerdes (parquet esquerdat) mentre que en ambients humits s’infla (no
tanquen portes i finestres). Aquests moviments són inevitables i s’ha de
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procurar que no es produeixin canvis bruscos de temperatura i d’humitat
ambiental. Cal moderar la calefacció i evitar que es ressequi excessivament
l’ambient. Es poden fer servir humidificadors.

La fusta envelleix
Els raigs ultraviolats del sol la recremen (també mobles i parquets si reben la
llum directa del sol) i l’aigua de pluja i la humitat la podreixen.

Necessitat de protecció
Cal protegir-la, especialment a l’exterior, amb pintures transpirables. Els
vernissos amb base amb aigua, els olis naturals i els lasures, tot i que
necessiten més manteniment, són l’opció més recomanable des de l’òptica
mediambiental. Aquestes proteccions duren uns dos anys. Cal repintar
periòdicament.
Algunes pintures i vernissos generen emissions que amb certa concentració
poden ser perjudicials. Mireu i llegiu les ecoetiquetes i prioritzeu les pintures
més respectuoses amb el medi ambient i la salut.

Atacs dels insectes
Els corcs i tèrmits ataquen la fusta. Cal tenir en compte els perills que per a la
seguretat de l’edifici representen aquests insectes.

Atenció
La fusta tractada amb elements químics és un residu especial, i cal portar- la
a la deixalleria o punt verd.
Algunes fustes poden tacar-se a l’entrar en contacte amb alguns metalls.
Aquestes taques són degudes als tanins i apareixen més freqüentment en
la fusta de castanyer i roure, produint una negror antiestètica. En el mercat
existeixen productes específics per a la seva prevenció com per a la seva neteja.
Per protegir la fusta cal evitar els remeis casolans i acudir al Tècnic de
capçalera del vostre edifici per què ús assessori i, en cas necessari, ús
diagnostiqui el problema i us plantegi la solució més correcta. En cas que no
en tingueu, sol·liciteu-lo a www.tecnicdecapcalera.cat
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Netejar la casa

És difícil establir normes per als hàbits de neteja,
però es poden donar alguns consells que ajudin a
millorar l’aspecte de la nostra casa respectant els seus
components.

La pols
Entra a les cases amb molta facilitat i s’ha de treure amb constància,
repassant tots els elements de l’habitatge. S’han d’aprofitar aquestes
ocasions per detectar possibles problemes de conservació, observant els
racons de la casa que habitualment no mirem.
La pols, a més d’embrutar, accelera l’envelliment d’alguns materials
(moquetes, envernissats de parquets i mobles, estucats, etc.), danya els
filtres d’instal·lacions i és perjudicial per a la salut quan s’acumula en un
ambient.
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Neteja dels materials de la casa
— Obra vista: es pot raspallar. Les taques blanques de sals es poden
raspallar amb vinagre.
— Acabats amb rajola ceràmica: cal usar aigua calenta i emblanquinar amb
productes anti-fongs les juntes dels banys i cuines.
— Pintura a la cola: s’han de netejar amb un drap sec. La pintura a l’esmalt,
plàstica i fusta envernissada (parquet, arrambadors, mobles), amb un
drap humit.
— Terratzo: aigua i sabó. No s’ha d’utilitzar lleixiu.
— Mobles de melamina (làmina de plàstic de color o d’imitació de fusta):un
drap humit amb alcohol. No feu servir abrillantadors de fusta que porten
greixos i deixen taques.
— Aparells sanitaris: aigua i detergent suau. No feu servir salfumant perquè
fa malbé les conduccions.
— Piques d’acer inoxidable: aigua i sabó per a vaixelles.

Compte amb els productes de neteja
Algunes productes de neteja poden contenir o alliberar substàncies
que en determinades concentracions poden ser perjudicials per a la
salut i el medi ambient. Cal anar amb compte amb: sabons, detergents,
netejadors universals, desinfectants, netejavidres, llevataques, dissolvents,
desengreixant, ambientadors, antifongs, etc... Més enllà de les intoxicacions
agudes, alguns productes de neteja poden entranyar altres riscs més subtils,
però no menys importants.
Per tot això és preferible fer la neteja de pràcticament tota la casa amb
productes biodegradables com el sabó, el bicarbonat, el vinagre i la llimona.
Molts productes de neteja que s’anuncien són innecessaris. Mireu i llegiu
les ecoetiquetes i prioritzeu els productes més respectuosos amb la salut i
el medi ambient. Assegureu-vos que no contenen ni fosfats ni clor. Eviteu
l’ús de lleixius, salfumants i neteja-forns. Aquests productes impedeixen els
processos biològics de depuració de l’aigua, a més de ser perillosos.
Davant de qualsevol dubte demaneu assessorament al Tècnic de capçalera del
vostre edifici. En cas que no en tingueu, sol·liciteu-lo a www.tecnicdecapcalera.cat.
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Actuar en cas d’emergència

Actuar correctament, amb rapidesa i eficàcia en cas
d’una emergència, en molts casos pot evitar accidents i
perills innecessaris.

Per prevenir els incendis cal:
— No guardar matèries inflamables o explosives (benzina, petards,
dissolvents) no acostar-los al foc ni fer-los servir per encendre’l (alcohol,
benzina).
— Netejar periòdicament la xemeneia de la llar de foc: la sutja és molt
inflamable.
— No fer bricolatge amb l’electricitat. Es poden provocar sobreescalfaments,
curt circuits i incendis.
— No encendre cigarretes al llit ni deixar la llar de foc encesa en anar a dormir.
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— Disposar sempre d’un extintor a casa.
— Desconnectar l’antena de televisió en cas de tempesta.
— Tancar les portes interiors quan aneu a dormir. Tancar la porta de la cuina
permet deixar les flames estancades en el seu interior.

En cas d’incendi cal:
— Avisar ràpidament els altres ocupants de la casa i telefonar els bombers,
112. No penseu que algú altre ja ho haurà fet.
— Evitar corrents d’aire. Tancar totes les portes i finestres i mullar-les, i tapar
les entrades de fum amb roba o tovalloles mullades.
— Evacuar la casa sempre per l’escala, cap avall.
— Si intenteu sortir per una escala plena de fum, la vostra vida estarà en perill.
No agafeu mai l’ascensor. Si no podem passar, hem de buscar una finestra i
cridar l’atenció, però no heu de saltar ni despenjar-vos amb llençols.
— Abans d’obrir una porta cal tocar-la per veure si està calenta i, si és el cas,
no s’ha d’obrir. Si per sortir hem de passar per llocs amb fum, cal ajupir-se,
ja que a les zones baixes hi ha més oxigen.
— No intenteu mai de tornar a entrar a casa. Si aviseu als bombers el més
aviat possible, arriben ràpidament.

En cas d’incendi forestal pròxim a la casa
— Si us fan desallotjar, tanqueu els interruptors de la llum i del gas, agafeu
allò imprescindible (documentació, diners i medicaments) i marxeu on us
diguin els serveis de seguretat.
— Si el foc envolta la casa, refugieu-vos a dins, tanqueu portes i finestres i
tapeu qualsevol forat.
— Ompliu d’aigua la banyera i les piques, ruixeu d’aigua les portes i les
finestres i col·loqueu tovalloles molles sota les portes.
— Tanqueu tots els subministraments de combustible i protegiu-vos amb
roba de cotó o de llana. Si hi ha molt de fum, deixeu els llums encesos i
respireu arran de terra.
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Grans nevades
Tingueu preparat: un transistor i piles de recanvi, llanternes, aliments rics en
calories, combustible per a la calefacció i una farmaciola amb els medicaments
habituals.

Prevenció davant les
grans nevades

Reviseu: els punts d’entrada d’aire (cal que els protegiu amb una cinta que
aïlli), l’estat de la teulada i el baixant d’aigua, les branques dels arbres (si són
massa llargues cal que les podeu) i l’estat de la calefacció.
Consulteu les previsions meteorològiques, i en situació d’emergència seguiu
les informacions i les indicacions de les autoritats.
Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació i xarxes socials (emissores
de ràdio, televisió, web, twitter, etc.).
Recordeu: si necessiteu ajut durant l’emergència, truqueu al 112.
Escolteu la ràdio.
Feu un ús correcte de la calefacció i desconnecteu els aparells elèctrics que
no siguin necessaris. Eviteu tenir estufes de llenya, carbó o gas i brasers en
llocs tancats.
En zones aïllades o no urbanes, mantingueu un rajolí constant d’aigua
a les aixetes per evitar que es congelin les canonades i apagueu els regs
automàtics.

Actuació en cas de grans
nevades

En cas de nevada, col·laboreu en la neteja de les voreres de davant de casa i
dels camins d’accés a casa a les zones rurals.
En cas que hi hagi neu acumulada als terrats, terrasses o balcons, retireu-la
sense abocar-la a la via pública. No s’ha de tirar la neu dels terrats al carrer.
S’ha de desfer amb sal o potassa.
Garantiu que disposeu dels medicaments necessaris en el cas de tractaments
perllongats o malalties cròniques.
No traieu les escombraries al carrer quan no funcioni el servei de recollida.
No telefoneu: cal deixar les línies lliures per als equipaments de socors.

Fortes ventades
Eviteu deixar testos o altres objectes no estàtics com mobiliari lleuger a les
façanes i terrasses.

Prevenció davant les
fortes ventades

Recolliu la roba dels estenedors per evitar que el vent els pugui fer caure al
carrer i provocar un accident.
Tingueu en compte la proximitat dels arbres als edificis: el vent els podria fer
caure al damunt.
Estigueu atents a les prediccions meteorològiques.
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Tanqueu i assegureu portes, finestres, tendals i tots els elements que es
puguin trobar a balcons, terrasses i zones exteriors dels edificis.

Actuació en cas de fortes
ventades

Eviteu deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses i
recolliu la roba dels estenedors per evitar que el vent els pugui fer caure al
carrer i provocar un accident.
No pugeu a llocs alts i exposats al vent, com ara bastides o altres
construccions.
Abaixeu completament les persianes i, si són de cordó, subjecteu-les bé.
Un cop passada, cal revisar la teulada per si hi ha teules o peces despreses
amb perill de caure i netejar les canals i desguassos de terra i fulles.

Si cau un llamp
Reviseu periòdicament els parallamps i assegureu-vos que tenen connexió a
terra.

Prevenció davant dels
llamps

Tingueu preparades llanternes, espelmes o altres sistemes d’enllumenat
autònoms per si hi ha un tall de llum.
Estigueu atents a les prediccions meteorològiques.
Tanqueu portes i finestres per evitar corrents d’aire que puguin atreure llamps.
Apagueu la llar de foc perquè genera corrents d’aire. Allunyeu-vos també de la
xemeneia perquè pot ser un punt d’entrada de llamps.

Actuació en cas d’una
tempesta amb llamps

Desconnecteu els aparells elèctrics -televisors, ordinadors, etc.- per evitar que
siguin danyats per pujades de tensió.
Allunyeu-vos de les instal·lacions elèctriques i no feu servir el telèfon fix.
Si sou a la banyera o la dutxa és millor que en sortiu.
Quan passi la tempesta s’ha de revisar el parallamps i comprovar-ne les
connexions

Inundacions
Comproveu on es troben localitzats l’interruptor general del corrent elèctric i
les claus de pas de l’aigua i del gas de casa vostra.

Prevenció davant
inundacions

Preveniu el deteriorament de la teulada i les terrasses per evitar filtracions
que puguin afectar l’estructura de l’edifici.
Reviseu periòdicament la teulada i mantingueu nets els baixants i desguassos
d’aigua de pluja, especialment als patis o als terrats dels edificis.
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En soterranis i locals amb possibilitats d’inundació, cal que prevegeu mesures
de protecció i disposeu d’eines per treure l’aigua (bombes d’aigua, etc.).
Tingueu elements d’utilitat a mà, com ara: un transistor, una llanterna, els
medicaments indispensables, roba d’abric, roba de protecció (impermeables,
botes d’aigua, etc.) i la documentació personal.
Consulteu les previsions meteorològiques:

Prevenció davant
inundacions
(continuació)

Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)
Servei Català de Trànsit
Portal de la mobilitat
012 Atenció Ciutadana
En situació d’emergència seguiu les informacions i les indicacions de les
autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació i xarxes socials
(emissores de ràdio, televisió, web, Twitter, etc.).
Recordeu, si necessiteu ajut durant l’emergència, truqueu al 112.
No baixar als soterranis ni quedar-se en zones baixes. Cal ocupar les parts
altes de la casa.
No deixar res a fora. Entreu els mobles i objectes que pugui arrossegar l’aigua

Actuació en cas
d’Inundacions

Obtureu les escletxes de les portes, de les finestres i dels respiradors del
vostre domicili, si pot quedar afectat.
Col·loqueu els documents importants, els objectes valuosos, els aliments,
l’aigua potable i, sobretot, els productes perillosos en llocs alts i protegits
Conduïu també els animals domèstics a llocs alts i protegits.
Desconnecteu l’interruptor general de l’electricitat

Sismes
Refugieu-vos sota una taula sòlida o bé en un angle de la paret i protegiu-vos
el cap.

En cas d’un sisme

Allunyeu-vos de les finestres i protegiu-vos d’objectes que puguin caure
(mobles, llums, etc.).
No sortiu dels edificis durant la sacsejada: molta gent és víctima de la caiguda
d’objectes (cornises, vidres, etc.).
No agafeu l’ascensor.
Escolteu la ràdio i seguiu les instruccions de les autoritats.

Després d’un sisme

Tanqueu les connexions d’aigua, gas i llum. No connecteu cap aparell elèctric.
Evacueu l’edifici i emporteu-vos la vostra documentació, roba d’abric i, si en
preneu, els medicaments que necessiteu.
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Sortiu al carrer amb precaució i no utilitzeu l’ascensor.

Despres d’un sisme
(continuació)

Eviteu apropar-vos a les zones sinistrades. No entreu a cap edifici afectat.
Eviteu les zones costaneres, ja que hi pot haver perill de grans onades (sisme
submarí).
Seguiu sempre les instruccions de les autoritats.
Mantingueu la calma.

Si quedeu atrapats

No crideu, i cobriu-vos la boca i el nas per evitar la pols.
Colpegeu rítmicament pilars, canonades o el terra per alertar els equips de
rescat.

Onades de fred
Tenir preparat un transistor, piles de recanvi, llanternes, aliments calòrics,
combustible de calefacció i una farmaciola.
Cal que disposeu d’una reserva mínima de medicaments per a la gent gran i
els malalts crònics i de tipus respiratori.

Prevenció davant les
onades de fred

Davant d’un avís de baixada extrema de les temperatures, si viviu en zones
aïllades o fora dels nuclis urbans, mantingueu un rajolí d’aigua corrent a les
aixetes per evitar que les canonades es congelin i protegiu amb draps la clau
de pas de l’aigua. També podeu disposar d’una reserva mínima d’aigua o líquid
per si el subministrament queda afectat.
No utilitzeu espelmes. Si és l’única alternativa, poseu-les en espalmatòries
perquè no es tombin. Recordeu sempre d’apagar-les abans d’anar a dormir o
en sortir de casa i eviteu que els nens les manipulin.
Si disposeu de reg automàtic tanqueu-lo i eviteu totes les activitats que
puguin comportar mullar els carrers, com regar o fregar.
Vigileu amb els aparells de calefacció:
Les calderes i els aparells de combustió que s’utilitzen per a la calefacció
poden convertir-se en un element de risc si no estan en bon estat o no se’n fa
un bon ús. Cal evitar la mala combustió. Per aquest motiu, seguiu els consells
següents:

Actuació en cas d’onades
de fred

— Si utilitzeu un escalfador o una estufa amb foc obert o qualsevol altre
element de calefacció, per tal d’evitar la intoxicació i garantir l’entrada
d’aire net, ventileu cada dia durant uns minuts.
— Reviseu l’estat dels elements de calefacció, de les calderes, de les estufes,
etc.
— Si un aparell no funciona bé o fa olor estranya no el feu servir.
— Mantingueu els nens allunyats de les estufes, dels brasers i de les
xemeneies. No deixeu encenedors al seu abast.
— No acosteu les estufes, els brasers, etc. a les cortines, als mobles i,
especialment, als llits o matalassos. Mai eixugueu la roba o altres objectes
a sobre, ja que podríeu provocar un incendi. No els cobriu amb cap objecte.
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En cas d’urgència

Si sou en una habitació amb una estufa de llenya, carbó o gas, un braser o una
caldera i noteu símptomes de mareig, ventileu immediatament: obriu alguna
porta o finestra.
Truqueu sempre al 112 si us trobeu malament o penseu que patiu una
intoxicació per mala combustió o si trobeu algú inconscient en arribar al
domicili.

Onades de calor
Prevenció davant les
onades de calor

Reviseu el funcionament de la instal·lació de climatització (ventiladors, aire
condicionat).
Sigueu previsor en tenir al vostre abast aigua per hidratar-vos.
Controleu la temperatura
Durant el dia, tanqueu les persianes de les finestres on toca el sol.
A la nit, obriu les finestres de casa per refrescar-la.
Estigueu-vos a les habitacions més fresques.

Actuació en cas d’onada
de calor

Recorreu a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat). Si no
en teniu, mireu de passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats
(centres comercials, cinemes, etc.).
Refresqueu-vos sovint amb dutxes, tovalloles mullades amb aigua, etc.
Beveu aigua fresca de forma regular encara que no tingueu set.
Si teniu animals de companyia, procureu que no s’estiguin al sol i hidrateu-los.
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El confort

16

Aïllar correctament

Per estar frescos o calents a casa, no n’hi ha prou
posant refrigeració o calefacció. Cal evitar que aquestes
aportacions tèrmiques es perdin. Així assegurem el
confort i estalvi.

Fuites tèrmiques
La casa té molts punts per on s’escapa la calor i el fred com per exemple
finestres, parets mitgeres, sostres sota teulada..., que permeten que s’escapi
fins un 50% de l’energia que gastem per escalfar o refredar la casa.

No totes les cases aïllen igual
Les primeres normes tèrmiques són de l’any 1979. A Catalunya es van
adaptar i revisar el 1987, establint uns valors mínims que els edificis han
de complir. Els construïts abans d’aquesta data poden presentar moltes
mancances.
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Què podem fer nosaltres
— Col·locar doble vidre a les finestres i balconeres (permet estalviar un 25%
d’energia). Si no és possible, s’han de substituir per unes de noves.
— Posar rivets de goma perquè ajustin millor i evitin el pas de l’aire, cosa
que ens farà estalviar entre un 5 i un 10% d’energia.

Què han de fer els experts
— Determinar les mancances d’aïllament tèrmic que té la casa i establir la
millor solució.
— Posar aïllament addicional a façanes i parets mitgeres si l’existent no és
suficient.
— Aïllar bé els sostres sota teulada i sota porxos.
— Folrar l’interior de les caixes de persiana amb materials aïllants.
Hi ha molts materials que funcionen be com aïllaments tèrmics. Els més
habituals són els poliestirens extruïts, les llanes de roca, les fibres de vidre
i els poliuretans projectats. Hi ha però altres materials d’origen renovable
que són més recomanables des del punt de vista ambiental, com el suro, les
fibres de cel·lulosa, la llana d’ovella, les mantes de cànem i molts d’altres.
Cal que consulteu al Tècnic de Capçalera del vostre edifici, que ús aconsellarà
la solució més adient, els tràmits a realitzar i les possibilitats de finançament
econòmic o ajuts i subvencions que pugueu optar. En cas que no en tingueu,
sol·liciteu-lo a www.tecnicdecapcalera.cat
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Evitar sorolls

El soroll és un dels problemes que més afecta el
confort de la casa. Es transmet per l’aire o a través dels
materials de l’edifici. Es pot produir per diverses causes
i sovint ens indica l’existència d’altres problemes...

Procedència del soroll
Pot provenir del carrer o de l’interior de la casa i ser produït per persones,
aparells o instal·lacions del propi habitatge o d’un altre pis.

El soroll del carrer
Molts cops supera els nivells màxims d’intensitat permesos. Posant finestres
amb doble vidre o dobles finestres es redueix la seva incidència a casa.
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El soroll de les instal·lacions
Per exemple “xiulets” en obrir aixetes o sorolls forts i secs (anomenat
“cop d’ariet”) en tancar-les. Potser a causa del dimensionat incorrecte
de les canonades, obres de reforma mal fetes o canvis de pressió en
el subministrament o a l’acumulació de la calç. Cal que un instal·lador
homologat n’esbrini les causes i faci les reparacions adients.

El soroll de les persones
El soroll dels veïns del costat, de la gent que camina pel pis de dalt, poden
resultar molestos. La millor eficàcia s’aconsegueix reduint, eliminant o no
generant sorolls. Reductors d’impacte en portes de cuina, inodors, juntes
en portes interiors, etc.... que no es puguin evitar es pot resoldre col·locant
materials aïllants o absorbents acústics a parets i sostres.

La prevenció dels sorolls
— Cal evitar produir sorolls innecessaris.
— S’han d’evitar sorolls a partir de les 10 de la nit (jocs infantils, televisió, etc.).
— Els electrodomèstics (aspiradores, rentadores, etc.) poden molestar.
— Cal tenir a un nivell moderat el volum dels aparells audiovisuals de la casa.
— Anant amb un vehicle pel carrer, cal evitar les fortes acceleracions i l’ús
del clàxon si no és estrictament necessari.
LÍMITS ACCEPTABLES DE SOROLL

DIA

NIT

Sala d’estar, cuina i menjador

45 dB

40 dB

Habitacions

40 dB

30 dB

Serveis, zones comunes de l’edifici

50 dB

50 dB

Db: Unitat de mesura del nivell d’intensitat acústica.

Cal que consulteu al Tècnic de capçalera del vostre edifici, qui ús aconsellarà
la solució més idònia en cada cas. En cas que no en tingueu, sol·liciteu-lo a
www.tecnicdecapcalera.cat
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Ventilar correctament

Ventilar bé evita, en molts casos, l’aparició de mals
olors i humitats que poden afectar parts importants de
la casa.

Perquè cal ventilar la casa
Per renovar l’aire interior, que amb l’activitat quotidiana, es carrega de CO2
i humitat (respiració, dutxes i banys, cocció d’aliments, estufes de butà...) i
d’olors (tabac, fum, menjars). Amb l’aire renovat ens trobem més bé a casa i
evitem humitats que afectin els seus acabats i la seva estructura.
La ventilació que es realitza obrint les finestres, en diem ventilació natural.
En molts casos aquesta ventilació pot ser suficient, però les condicions de
vida laboral de molts usuaris i l’alta contaminació de l’aire exterior d’algunes
zones pot fer aconsellable instal·lar una ventilació mecànica controlada que
amb l’ajuda de filtres millora la qualitat de l’aire interior.
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Ventilar les diferents parts de la casa
— Totes les estances s’han de ventilar 20 minuts al dia, com a mínim, durant
les hores de sol. És bo obrir finestres oposades a la casa per crear un bon
corrent d’aire i accelerar-ne la renovació, sempre i quan la qualitat de
l’aire exterior ho permeti.
— Cal ventilar la cambra després del bany o la dutxa per expulsar tot el
vapor d’aigua acumulat (vegeu consell 8).
— La ventilació de la cuina evita males olors i facilita el tiratge de la
campana de fums.
— No s’han de tapar mai les reixetes de ventilació del gas (vegeu consell 6).
— No s’han d’instal·lar ventiladors mecànics en les reixetes de conductes
verticals estàtics tipus “shunts”, habitualment ubicats en banys.
— S’ha de ventilar sovint el lloc on hi hagi la rentadora, l’assecadora i s’hi
planxi.
— Cal posar reixetes a la porta del bany per afavorir el tiratge de l’aire pels
extractors.
— Si s’instal·len finestres amb lamel·les de vidre o sistemes de ventilació
automàtics s’aconsegueix una ventilació contínua i regulada.
Si voleu millorar la ventilació del vostre habitatge, heu de consultar al Tècnic
de Capçalera del vostre edifici, qui ús aconsellarà la solució mes adeqüada.
En cas que no en tingueu, sol·liciteu-lo a www.tecnicdecapcalera.cat
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Aparells domèstics

Per viure a casa nostra, a més de la pròpia construcció,
necessitem disposar del mobiliari adient i de tot un
seguit d’aparells domèstics que ens ajuden a fer la vida
més confortable.

Comprar aparells
— Quan es planteja la necessitat de canviar o comprar un aparell domèstic,
sovint només es tenen en compte consideracions econòmiques,
deixant de banda els factors d’estalvi energètic o d’aigua. Cal saber que
l’increment en la despesa inicial a l’hora de comprar un aparell domèstic
de baix consum s’amortitza amb pocs anys gràcies a l’estalvi diari en els
consums.
— Avui, disposem d’una informació clara, objectiva i fiable dels consums
energètics de tot aparell domèstic, ja que venen reflectits amb la seva
qualificació energètica, fàcilment identificable per les seves barres de
colors que avui van del més eficient amb la lletra A++ fins al pitjor amb la
lletra G.
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— També hi ha etiquetes ecològiques que, a més de la component
energètica, ens indiquen aspectes significatius de l’aparell respecte a
consums d’aigua o altres paràmetres mediambientals. En el cas de les
rentadores i rentavaixelles són especialment importants.

Fer un bon ús dels aparells
— No obriu i tanqueu constantment les portes de la nevera o el forn quan
estan en funcionament. Deixeu refredar els aliments calents abans de
posar-los a la nevera.
— El microones és un bon substitut del forn i la cuina per descongelar,
escalfar líquids o cuinar, el procés de cocció és més ràpid i la despesa
energètica menor.
— No feu servir la rentadora, l’assecadora o el rentavaixella fins que
estiguin plens, ja que els programes de càrregues mitjanes consumeixen
pràcticament el mateix.
— Manteniu el frigorífic i el congelador allunyats dels focus de calor com
el sol, el forn o la calefacció, i amb una separació de la paret del fons que
permeti una correcta ventilació.
— Prescindiu dels electrodomèstics innecessaris com l’assecadora,
l’obrellaunes, els ganivets elèctrics...
— Com més fem durar els electrodomestics millor. Si heu d’escollir entre
reparar un electrodomèstic o comprar-ne un de nou pel mateix cost,
repareu-lo. El CO2, l’energia i els recursos naturals utilitzats serà molt
inferior.
— Apagueu el wifi per la nit.
— Alguns aparells domèstics s’apaguen, en posició stand by, però no es
deconnecten, a l’espera que algú accioni un telecomandament. Cal
disposar d’interruptors que desconnectin el corrent elèctric per a evitar
reduir el consum.
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Aspectes
legals
i tècnics
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Formar part d’una
comunitat

L’edifici es divideix en espais privats i comuns. Els
privats pertanyen únicament a cada un dels propietaris
(habitatges, locals, apartaments). Els comuns pertanyen
a tots i cadascun dels propietaris d’acord amb el seu
coeficient de propietat.

Principals elements comuns
L’estructura (sostres i suports verticals), els tancaments exteriors (façanes,
parets mitgeres, façanes de patis interiors), la teulada o els terrats, els
accessos a l’habitatge (vestíbul, escala), els locals i serveis comuns
(maquinària, ascensor, antena col·lectiva, de TV, zones enjardinades), les
instal·lacions d’aigua, gas i electricitat fins a la connexió de cada habitatge, la
xarxa de desguàs, els patis, els celoberts i les galeries.
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El propietari té dret a:
— Fer reformes al seu pis, modificant la distribució, instal·lacions o serveis
de l’habitatge, sempre que no n’alteri l’estructura, la configuració exterior
o perjudiqui els drets d’un altre propietari.
— Aprovar o oposar-se a l’execució d’obres en elements comuns per
mitjà de votació en la Junta de Propietaris. Els acords adoptats amb les
formalitats i majories legalment establertes són vinculants sempre que no
siguin degudament impugnats.

El propietari té l’obligació de:
— Vetllar pel manteniment dels elements comuns de l’edifici i contribuir al
pagament de les obres necessàries.
— Mantenir el seu habitatge en bon estat de conservació.
— Permetre l’entrada a l’habitatge per fer reparacions o obres de
conservació d’interès per a la comunitat o altres propietaris.
— Demanar permís a la comunitat de propietaris per fer obres de reforma
que impliquin els elements comuns de l’edifici i comunicar les reformes
interiors previstes.
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El llibre i la inspecció tècnica
de l’edifici

Tots els propietaris i usuaris dels edificis tenim el
deure de mantenir i conservar-los. Per a ajudar en
aquesta tasca hi ha dues eines que són necessàries i
obligatòries: el llibre de l’edifici i la inspecció tècnica
d’edificis.
El llibre de l’edifici és l’instrument amb el qual es
crea l’ “historial clínic” de l’edifici, incorporant el
conjunt de documents que informen sobre les seves
característiques, aplegant tota la documentació que
es genera al llarg de la vida de l’edifici i dotant als
propietaris de les instruccions d’ús i de manteniment
per allargar la seva vida, evitar-ne la degradació i
conservar les seves característiques inicials durant el
major temps possible.
Per altra banda, la inspecció tècnica de l’edifici (ITE), és
un sistema de control periòdic dels edificis d’habitatges
que ha creat l’administració per a verificar el deure
que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els
immobles.
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Parts del llibre de l’edifici
— Quadern de registre, on s’anoten les dades inicials de l’edifici, les
incidències i totes les operacions de manteniment que es facin.
— Document d’especificacions tècniques, que inclou els plànols de
l’edifici, una descripció dels materials utilitzats i les instruccions d’ús i
manteniment de l’edifici.
— Arxiu de documents, on es guarden tots els documents ressenyats en el
quadern de registre.

Edificis obligats a tenir llibre
És recomanable per a tots els edificis i obligatori per a tots els edificis
d’habitatges de Catalunya construïts després del 7 d’abril de 1993 i tots els
existents que hagin passat la Inspecció Tècnica de l’Edifici.
El llibre l’ha de conservar i completar periòdicament el president de la comunitat
o la persona en qui delegui, i ha d’estar a disposició de tots els veïns.
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Cal que cada edifici disposi d’un Tècnic de capçalera per a registrar les
operacions de manteniment i actuacions de rehabilitació que es facin
en el llibre de l’edifici. En cas que no en tingueu, sol·liciteu-lo a www.
tecnicdecapcalera.cat

Inspecció tècnica dels edificis (ITE)
La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció
visual dels elements comuns de l’edifici feta per un tècnic competent en base
a la qual redacta el corresponent informe sobre l’estat de l’edifici.
L’objectiu principal és fomentar la cultura del manteniment dels edificis
d’habitatges i facilitar a la seva Propietat el coneixement de l’estat en què es
troben, així com de les possibilitats de millora, per tal que pugui programar
les actuacions i acordar l’aportació dels fons necessaris per a la rehabilitació,
conservació i adequació dels habitatges als requeriments que regula la
legislació vigent.

Procediment
1. Inspecció tècnica visual dels elements comuns de l’edifici que fa un tècnic
competent sota l’encàrrec de la Propietat.
2. Redacció de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (ITE) per part del
tècnic competent.
3. Sol·licitud del Certificat d’Aptitud a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
4. Emissió del Certificat d’Aptitud que tindrà una vigència diferent en funció
del tipus de deficiències de l’Informe ITE: Certificat d’Aptitud (10 anys)
Certificat d’Aptitud Provisional (6 anys) Certificat d’Aptitud Cautelar
(3 anys).
5. Si l’edifici té deficiències: cal elaborar un Programa de Rehabilitació per a
la seva reparació, supervisat per un tècnic competent.
6. En els certificats d’aptitud provisionals i cautelars s’ha d’encàrregar, a un
tècnic competent, la redacció d’Informes de Verificació que acreditin que
el certificat d’aptitud manté la seva vigència.
7. Formalitzar el llibre de l’edifici.
Cal que tot aquest proces estigui organitzat i ben gestionat. En cas de
dubte, consulti al Tècnic de Capçalera del seu edifici o sol.licti informació a
www.tecnicdecapcalera.cat
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No fer obres il·legals

En alguns casos es fan obres que incompleixen les
limitacions establertes per les ordenances municipals.
Són obres il·legals que poden perjudicar la casa i no
tenen cap garantia.

Les parts de la casa han estat construïdes segons un projecte que cal
respectar sempre. Les modificacions de l’estructura poden representar perill
per a la seguretat de l’edifici ja que l’alteració de materials pot fer aparèixer
importants problemes: humitats, esquerdes, avaries i deteriorament. La
modificació inadequada d’instal·lacions augmenta el perill d’electrocució,
explosions i incendis.

Les obres necessiten permís
Tota obra necessita un permís de l’ajuntament. Segons el volum de les
obres, caldrà un permís d’obres majors o d’obres menors. S’ha de consultar
a l’ajuntament. Caldrà també tenir la conformitat de la comunitat de
propietaris (vegeu consell 20).
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Les obres irregulars més habituals
— Modificar, alterar i foradar elements estructurals (parets, sostres...).
— Modificar, alterar i foradar la façana, mitgera o coberta.
— Cobrir i ampliar la superfície edificada aprofitant la coberta o els balcons
de la casa.
— Alterar la xarxa d’evacuació d’aigües (eliminar baixants, desguassos,
afegir connexions...).
— Modificar instal·lacions d’aigua (afegir aixetes per a un bany nou o per a
més electrodomèstics).
— Modificar o alterar la instal·lació elèctrica i l’antena de TV, per tenir més
punts de connexió.
— Ocupar espais no habitables (soterranis, sostres sanitaris o espais morts
sota coberta).
— Instal.lar aparells d’aire condicionat adossats en la façana.
— Instal.lar tendals.

Responsabilitats i garanties
Un cop disposem de llicència municipal, s’han de contractar les obres
a empreses i professionals qualificats i exigir factura com a garantia
dels treballs realitzats. Si contractem personal que no està legalitzat,
qualsevol accident o dany a un tercer ens deixa al descobert, amb tota la
responsabilitat. Mai no podem reclamar per una feina mal feta.
Per responsabilitzar-se i donar garanties, el Gremi de Constructors d’Obres
de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de
Catalunya ha creat el Segell CONSTA, que garanteix que les empreses que
l’ostenten assumeixen les seves responsabilitats en matèria tècnica, civil,
fiscal i laboral.
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Assegurar la casa

A les llars es poden produir accidents que cal preveure.
La seguretat, el bon manteniment i les assegurances
combinades o de multirisc poden resoldre qualsevol
eventualitat que es presenti.

Assegurança obligatòria
La Generalitat de Catalunya va establir a la Llei de l’Habitatge, aprovada el
1991, l’obligació dels propietaris d’assegurar el seu habitatge “com a mínim
dels riscs que es deriven de causes fortuïtes, de força major, i contra danys a
tercers”.

Conèixer l’assegurança
— La cobertura determina els objectes, riscs o aspectes que queden
assegurats. Hi ha cobertures mínimes o bàsiques (incendi, danys a
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tercers) i completes que abasten tot tipus de risc (robatori, fuites d’aigua,
etc.).
— Continent i contingut són dos aspectes que pot incloure una assegurança.
El continent es refereix a la part edificada (l’estructura, parets,
instal·lacions, portes...) i el contingut a tot allò que hi pot haver dins
(mobles, joies, roba, obres d’art...).
— Les exclusions d’una assegurança es refereixen a tot allò que no queda
cobert per la pòlissa, com ara limitació de sumes assegurades (de joies,
obres d’art), danys produïts per negligència de l’usuari o de mala fe de
l’assegurat (simular un robatori, un incendi).
— Les franquícies són fronteres econòmiques establertes per la companyia.
Cal que els danys superin aquestes fronteres perquè s’indemnitzi.
— La suma assegurada normalment ha de correspondre amb el valor de
reposició de nou. Per determinar-ho cal acudir a un professional de les
assegurances.
— Abans de subscriure una polissa informeu al corredor d’assegurances si el
vostre edifici disposa d’un Tècnic de capaçalera, el que pot comportar una
reducció en la contractació de la polissa.

Què cal saber d’una assegurança
— S’ha d’acudir sempre a un agent o corredor d’assegurances per tenir les
màximes garanties.
— Davant d’un sinistre o robatori hem d’avisar ràpidament a la companyia
perquè tingui constància dels fets i avaluï els danys.
— La comunitat de propietaris pot assegurar tot l’edifici com a continent i
cadascú, particularment, pot assegurar el contingut del pis.
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Comprar un pis de segona
mà

Comprar un pis o una casa de segona mà costa molts
diners. Sovint només pensem en el crèdit, el nombre
d’habitacions que té, si la cuina és gran, o de quants
banys disposa i ens oblidem d’altres temes molt
importants...

?

Precaució

Abans de comprar un pis hem de saber que adquirim una part de l’edifici i
que haurem de col·laborar en el seu manteniment i que, alhora, acceptem
unes relacions de veïnatge amb altres copropietaris.
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El contracte
Significa acceptar l’estat tal qual de la casa o pis i no disposem de cap
garantia si sorgeix algun problema o desperfecte. Podreu demanar
informació al Tècnic de capçalera de l’edifici, per a que us informi amb
imparcialitat i eficàcia.

Està bé el que no veiem?
Moltes coses es poden veure amb una senzilla inspecció ocular. Però n’hi ha
d’altres difícils de detectar, especialment a l’estructura, la coberta, la façana
i les instal·lacions. Un professional expert (aparellador, arquitecte tècnic o
enginyer d’edificació) ens podrà orientar sobre el seu estat basant-se en una
inspecció de l’edifici i en la realització de proves o test que ens informin de
la presencia de ciment aluminós, tèrmits, amiant, concentració de gas radó,
etc...

Comportament energètic
El certificat d’eficiència energètic ens aporta informació de la qualificació
energètica, consum d’energia, emissions de CO2, així com de les millores
energètiques que es poden realitzar en l’edifici. Aquesta és una informació
molt valuosa si volem conèixer el comportament energètic de l’edifici.

No ens deixem enlluernar
Us pis de segona mà ha de disposar de cèdula d’habitabilitat vigent,
l’etiqueta i el certificat energètic, el llibre de l’edifici i el certificat d’aptitud i
l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (vegeu consell 21).
La cèdula d’habitabilitat serà necessària per a realitzar els corresponents
canvis de titularitat a les companyies d’aigua, gas i electricitat.
Les informacions del Llibre de l’Edifici i de la Inspecció Tècnica de l’Edifici
(ITE) són molt útils per a evitar sorpreses imprevistes després de la compra.
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Parts de la casa

Molt recomanable que:

Atenció amb:

Estructura

— No tocar ni modificar mai cap
element estructural sense el
vist i plau previ del Tècnic de
capçalera

— Esquerdes a parets, façanes i
sostres
— Sostres que facin panxa
— Elements metàl·lics amb
taques de rovell
— Elements de formigó amb
escrostonament

Façana

— Es pugui netejar o pintar

— Aïllament tèrmic
— Despreniments de material
— Escrostonaments dels balcons

Fusteria i baranes

— Les portes i les finestres
ajustin correctament
— Hi hagi doble vidre
— Les unions a l’obra estiguin
ben segellades
— Els elements de fusta i de
ferro estiguin ben pintats

— Tipus de fusteria i envidrat
— Fusta resseca o podrida
— Ferro rovellat

Coberta

— Sigui accessible per fer
manteniment
— Les canals i les buneres
estiguin en bon estat

— Aïllament tèrmic
— Humitats al sostre dels pisos
sota coberta
— Herbes o fongs al terrat o a la
teulada
— Objectes que tapin els
desguassos

Acabats

— Es puguin netejar
— Els sanitaris i marbres de la
cuina es.tiguin ben segellats
amb l’enrajolat...
— Els enrajolats estiguin ben
adherits

— Acabats que representin perill
per a les persones (caigudes,
cops, rascades...) Paviments
que ballin
— Esquerdes al cel ras

Gas

— Les aixetes i les gomes
estiguin en bon estat
— Hi hagi reixetes de ventilació a
cada estança amb aparells de
gas

— Connexions casolanes
— Canonades rovellades,
aixafades o torçades

Electricitat

— Tingui quadres amb
magnetotèrmic i diferencial
— Tingui xarxa de presa a terra
— Tingui punts de llum i endolls
suficients

— Tensió elèctrica a 125 Volts
— Quadres vells amb ploms o
fusibles
— Cablejats vistos amb fil de
cotó
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Parts de la casa

Molt recomanable que:

Atenció amb:

Desguassos

— Es puguin registrar les
clavegueres

— Baixants que no perdin aigua
— Sanitaris que no desguassin bé

Ascensor

— Hi hagi doble porta de
protecció
— Una placa indiqui el nombre de
persones i el pes que admet
— Consti la inspecció efectuada
per l’ECA

— Manca de porta a la cabina

Aigua

— Tingui subministrament directe
amb cabdal i pressió suficient
— Les aixetes estiguin bé
— Tingui aixetes de pas: la
general de l’habitatge i una a
cada bany, cuina, etc.

— Canonades amb rovell, o que
l’aigua surti rogenca en obrir
les aixetes

Calefacció

— Tingui termòstat d’ambient
— La caldera estigui en bon estat
i homo.logada
— Tingui bon aïllament

— Tipus de combustible
— Canonades rovellades o
aixafades
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Rehabilitar

En alguns casos no n’hi ha prou de fer un manteniment
per tenir la casa en forma. La degradació de l’edifici o
l’envelliment de les instal·lacions obliguen a una forta
inversió per renovar l’edifici.

Ajuts, subvencions i finançament
En alguns casos, les administracions públiques proporcionen ajuts per
a la rehabilitació, que poden ser subvencions a fons perdut, préstecs i
desgravacions fiscals. També hi ha empreses privades que ofereixen
productes financers per poder portar a terme les obres de rehabilitació.
Podeu obtenir informació en les oficines d’habitatge d’alguns ajuntaments
i també podeu consultar al Tècnic de capçalera del vostre edifici, qui us
informarà de les diferents possibilitats existents i us aconsellarà sobre la
millor opció en cada cas. En cas de dubte consulteu al Tècnic de capçalera de
l’edifici o sol·liciteu-lo a www.tecnicdecapcalera.cat
73

Calendari de
Manteniment

10
5-9
2-4
ANYS ANYS ANYS

OPERACIÓ

ELEMENT

Inspecció
tècnica
IInspecció si
apareixen
esquerdes
o altres
anomalies

ESTRUCTURA

PRIMAVERA

ESTIU

Març Abr. Maig Juny Jul.

TARDOR

HIVERN

Ag. Set. Oct. Nov. Des. Gen. Febr.

Controlar
la possible
aparició
d’esquerdes

Controlar
la possible
aparició
d’esquerdes

Inspecció
tècnica
Inspecció si
apareixen
esquerdes
o altres
anomalies

OPERACIÓ

DIARI

ANUAL

SETMANAL

SEMPRE

Calendari de manteniment preventiu

FAÇANA
Netejar balcons
i ampits de
finestres

Pintar la façana
Netejar els
forats de
desguàs de
fusteria

Pintar baranes
i elements de
ferro
Fixar persianes
i retirar
objectes que
puguin caure
al carrer amb
vents forts

BARANES I
FUSTERIA
Neteja de
vidres i
perfileria

Pintar la fusta
Inspecció
tècnica
Reparació
immediata
quan hi hagi
filtracions

Neteja de
canals i
buneres
COBERTA

Canviar tela
asfàltica

Canviar
les teules
trencades

Revisar les
teules després
de vents forts
Pintar parets i
sostres

ACABATS

Segellar rajoles
a banys i
cuines
Neteja general

Revisar la
instal·lació
privada
comunitària
(alternància de
2 anys)

Revisar les
claus i gomes
flexibles
GAS

Avisar la
companyia si
es nota olor
a gas

Tancar les
claus de pas
de l’habitatge i
aparells

Operacions a realitzar per l’usuari
Operacions a realitzar per un operari especialitzat
Inspecció tècnica a realitzar pel Tècnic de capçalera
Els propietaris de l’edifici poden encarregar a un Tècnic de capçalera, l’organització i gestió de totes les operacions i actuacions de manteniment que s’han de realitzar
obligatòriament en l’edifici i portar a bon terme el Pla de Manteniment i les operacions programades, amb la documentació i registre en el Llibre de l’Edifici.
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10
5-9
2-4
ANYS ANYS ANYS

OPERACIÓ

ELEMENT

OPERACIÓ

DIARI

ANUAL

SETMANAL

SEMPRE

Calendari de manteniment preventiu
PRIMAVERA

ESTIU

Març Abr. Maig Juny Jul.

TARDOR

HIVERN

Ag. Set. Oct. Nov. Des. Gen. Febr.

Desconnectarla en sortir de
casa
Desconnectarla si hi ha
anomalies de
funcionament
Reparació
immediata
quan es
produeixi
alguna fuita

ELECTRICITAT

Netejar els
sifons
DESGUASSOS

ASCENSOR

Canviar les
juntes de
l’aixeta
Reparació
immediata si
es produeix
alguna fuita

Llançar aigua
calenta pels
sanitaris
Manteniment
general (per a
1 ascensor)

Inspecció ECA/
ICICT
Avisar empresa
de man.
teniment
si hi ha
anomalies de
funcionament

Provar el botó
del diferencial

Vigilar el
funcionament
de portes,
polsadors
i altres
mecanismes

Netejar dipòsits
XARXA
D’AIGUA

Inspecció si
apareixen
anomalies

Tancar claus de
pas en marxar
el cap de
setmana
Ventilar la casa
entre 15-20
minuts

CALEFACCIÓ
Canviar l’aigua
del circuit de
radiadors

Revisar la
caldera i purgar
els radiadors

Inspecció de
la instal·lació
si disminueix
l’eficàcia

Netejar els
filtres dels
aparells i
neteja de
sifons de
drenatge

CLIMATITZACIÓ

Posada a
punt (posició
hivern-estiu)

Reparar la fuita
de gas

Prova de
pressió

EXTINTORS

Verificació
de l’aparell i
timbrat

Operacions a realitzar per l’usuari
Operacions a realitzar per un operari especialitzat
Inspecció tècnica a realitzar pel Tècnic de capçalera
Els propietaris de l’edifici poden encarregar a un Tècnic de capçalera, l’organització i gestió de totes les operacions i actuacions de manteniment que s’han de realitzar
obligatòriament en l’edifici i portar a bon terme el Pla de Manteniment i les operacions programades, amb la documentació i registre en el Llibre de l’Edifici.
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