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RESUM: 
 

La Masia Can Carrancà situada al C/ Camí de Sant Adrià s/n de Martorelles, Barcelona, és un 

edifici aïllat dins el nucli urbà de Martorelles que, actualment ,s’utilitza com una plataforma d’entitats 

municipals de caràcter popular i que a la vegada, allotja alguns departaments de l’Ajuntament. Tot i així 

l’aprofitament del total de l’edifici no supera el 50% de la seva capacitat.  

 

S’ha optat per l’opció rehabilitació ja que l’edifici te un interès important dins del poble, tant històric 

com cultural. 

 

La rehabilitació que es durà a terme, s’enfoca tant des del punt de vista estructural com d’acabats, 

ja que actualment la Masia es presenta en estat d’abandonament (tant d’estructura, acabats, seguretat, 

etc). La proposta consisteix en adaptar un nou sistema constructiu respectant certs elements 

constructius bàsics com poden ser  parets, cobertes, façanes, etc, per això s’ha pensat en utilitzar un 

sistema estructural que s’adeqüi a l’actual tècnica constructiva. També s’ha tingut en compte 

l’accessibilitat i la seguretat que s’exigeixen actualment per a un edifici d’àmbit públic d’aquestes 

característiques. 

 

D’altra banda, el canvi d’ús comportarà un aprofitament total de l’edifici, redistribuint i adaptant els 

espais interiors per poder absorbir l’actual demanda d’activitats per part de les entitats locals, 

l’ajuntament i d’altres associacions privades. 

 

S’ha escollit aquest edifici degut a les necessitats reals per part dels grups abans anomenats i amb 

l’intenció de donar la màxima informació possible sobre el recinte ja que actualment no hi ha cap tipus 

de documentació.  

 

Degut el volum de feina que comportava començar de zero s’ha escollit fer el treball en parella. 
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INTRODUCCIÓ 
 

A continuació es presenta el treball dividit en tres blocs diferents: estudi històric, memòries: 

descriptiva i constructiva, i documentació gràfica.   

 

L’estudi històric ha estat el punt de partida pel desenvolupament d’aquest projecte. Aquest s’ha 

realitzat a partir d’una base pobre d’informació, la qual ha estat de difícil accés. L’interès històric de la 

Masia ve donat a través de l’evolució dels cercles socials de Martorelles. Els detalls que envolten 

aquesta construcció no s’han analitzant anteriorment i es per això que hi ha hagut una arrancada 

dificultosa. 

 

En les memòries descriptiva i constructiva es presenta tota la informació i documentació necessària 

per poder comprendre el treball dut a terme durant aquest temps. 

 

Per finalitzar, trobem la documentació gràfica on s’expressen l’estat actual i la proposta de canvi 

d’ús acompanyada amb una sèrie de fotografies i detalls imprescindibles per comprendre l’intenció del 

projecte. 

 
 
1 GENERALITATS 
 

1.1 OBJECTE 

 

El desenvolupament d’aquest projecte consisteix en la rehabilitació del edifici de la Masia de Can 

Carrancà, i la seva posterior proposta d’espais per l’ integració de funcions de caràcter públic, per tal de 

crear un centre de reunió per a tots els públics, a més a més de les funcions que té l’Ajuntament 

actualment. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 

 

La construcció escollida actualment intenta ser un punt de trobada, però degut a les condicions 

estructurals, i de mal aprofitament dels espais, aquesta no dona més capacitat de si mateixa. Des de 

l’ajuntament ens ha expressat les idees que tenen de millorar aquesta situació ja que el poble pateix 

una mancança d’espais públics. 

 

1.3 EMPLAÇAMENT 

 

La Masia de Can Carrancà es situa a Martorelles, Vallès Oriental, Província de Barcelona, al Carrer 

Camí de Sant Adrià s/n. Situat l’inici del nucli urbà. 

 

1.4 DADES URBANÍSTIQUES 

 

El terreny al qual se situa l’edificació és de sòl urbanitzable propietat de l’Ajuntament, on només es 

poden construir equipament per aquest. No es disposa de plànols; actualment, però, s’està 

desenvolupant un projecte topogràfic d’aquesta zona en concret. 

 

1.5 REDACTORS 

 

Estudiants d’Arquitectura Tècnica: Clara Ruiz Igartua i Joaquim Defaus Vilà. 

Tutor del treball: Albert Sànchez Riera. 
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2 ESTUDI HISTÒRIC 

 
La història de la Masia de Can Carrancà està lligada amb la nissaga d’una família històrica, els 

Carrencà i, per aquesta raó, no podrem explicar l’evolució de l’una sense conèixer l’altra. 

 

No podem datar exactament quan aquesta família es va assentar al Cim del Turó del Castell-Rof ja 

que, els primers documents escrits d’aquesta, no aparegueren fins al SXII, exceptuant els de 

consagració del Temple de Santa Maria de Martorelles de l’any 1105, però sembla que, els primers 

membres de la casa d’en Carrencà, serien descendents de la Colònia Ibèrica que en aquell moment 

ocupava el Turó. 

 

Oficialment, els primers membres amb cognom Carrencà daten de l’època romana i visigòtica. En 

aquell moment, el cap de la família era en Roderic de Carrencà, que ostentava un caserot molt 

rudimentari i insignificant construït per la mateixa família. La casa fou construïda amb adobs, argila 

pastada, tàpia i paret seca, roques, canyissos i fang. Es tractava d’una barreja de casa de carboners i 

casa de pastors, amb un petit corral pel bestiar, però que no deixava de ser un caserot desordenat i 

sense caràcter. 

 

La casa va arribar així fins a l’any 672 quan, Hug de Carrencà (aleshores amo de la casa) va decidir 

enderrocar-la per construir un mas a l’estil català amb parets a quatre vents, porxos, corrals i cellers. 

Era una casa molt més gran i confortable i amb estances ben diferenciades però que, a pesar de totes 

les millores que va dur a terme, aquesta solament va durar fins el 718, quan els musulmans van invar la 

Península Ibèrica i van anar pujant poc a poc fins arribar a Barcelona. 

 

Durant els poc més de 60 anys en què la casa va estar ocupada pels musulmans, aquesta va 

perdre tot el seu esplendor i va decaure fins a quedar pràcticament en un estat ruïnós: es van afegir 

parts a la masia de dubtosa qualitat, altres es van apuntalar i remendar amb mètodes bastards... en 

definitiva que, la casa de Carrencà va passar de ser una masia catalana a parèixer una cabila. 

 

Havien passat uns cent anys des de la fugida dels moriscs de Barcelona i el Principat, quan pareixia 

que els habitants de la zona s’estaven recuperant d’aquell gran cop, però va ser l’any 985 quan el 

Califat de Còrdova va enviar a terres Catalanes el pitjor càstig que hi podia haver: el guerrer Al-Man-

Sür i tot el seu exèrcit que van invaïr de nou Barcelona.  

 

Abans de marxar, Al-Man-Sür va ordenar enderrocar totes les construccions per grans o petites que 

foren on es poguessin refugiar els cristians. Evidentment, açò va incloure la casa de Carrencà i el 

Santuari de Santa Maria de Martorelles, ocupada en aquell moment per Climent de Carrencà. 

 

En els següents 120 anys, es van anar reedificant poc a poc cada una de les 12 cases que 

conformaven el Principat i, fou aquí, en els inicis del S XIII amb Dimes Carrencà al capdavant de la 

família, on comença la nova història de la Casa de Carrencà que coneixem actualment. 

 

En aquest moment la casa estava constituïda pel 

que actualment és el nucli central de la Masia i 

estava constituït per planta baixa i dos alçades.  La 

planta baixa estava dividida en diferents zones ben 

diferenciades: zona pel bestiar, el rebost, la llar... En 

la primera planta es trobaven les diferents estances 

per als amos de la casa mentre que les dels servents 

i les golfes es trobaven a la part més alta de la casa. 

 

Cap al 1230, Dimes Carrencà, juntament amb els 

amos de les altres 11 cases del Principat, entraren en 

conflicte amb l’Església, arrendador oficial del 

Santuari, degut als elevats tributs que es van 

imposar. El problema en qüestió va acabar amb la 

majoria dels amos de les cases excomulgats per part 

del Bisbe de Barcelona. 

 

Uns anys més tard, es va aconseguir solucionar 

el problema perdonant els 12 mestres, però, en 

conseqüència, es van implantar una sèrie de lleis, 

manades pel Procurador de les Causes Pies,  que 

totes les persones pertanyents al Bisbat haurien de  

complir si no volien pagar una sèrie de bans i diners (multes de l’època) com a càstig. Totes aquestes 

publicacions, van ser recollides pel rei en Jaume I poc abans de morir, en el seu Llibre dels Usatges i 

les Constitucions de Pau i Treva. 

 

Un cop solucionats tots els problemes eclesiàstics, i aprovat el que podem dir era, el nou Codi de la 

Justícia Municipal, el 1324 l’Arnau Carrencà va passar a ser el nou propietari de la casa de Carrencà. 

A més a més, Arnau va ser nomenat cavaller del Rei Pere III i ciutadà honrat de Barcelona, fets que 

Hipòtesi de la composició de la Masia al  SXIII 
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van suposar una cessió de terrenys cap a la casa Carrencà per part del nou rei, augmentant així la 

riquesa de la família. 

 

No va ser fins uns anys després, concretament el 

1335, quan el seu fill Nicolau, no es va decidir per 

arreglar i ampliar la casa de Carrencà. Va manar 

construir dos ales noves a banda i banda del nucli 

principal, adquirint així un aspecte molt paregut al que 

té en l’actualitat. També es van aixecar un molí i una 

tanca tapiada al voltant de tota la casa, el celler, els 

badius i l’era per tal de protegir-la tant dels moros com 

dels llops que, en aquella època,  eren un dels grans 

problemes que hi havia. 

 

Amb tota aquesta reforma, la Llar dels Carrencà va 

passar de ser una simple casa gran, a ser un caseriu 

de primer ordre. 

 

Pocs anys més tard, va arribar tant a la casa de 

Carrencà com a tot el país, un dels pitjors mals fins el 

moment coneguts, la pesta negra. Sols en la Batllia de 

Martorelles, de les aproximadament seixanta persones 

que hi 

vivien en van sobreviure la meitat, i a la casa de 

Carrencà, de les quinze que hi havia,en van quedar 

sis, d’entre ells la mestressa de la casa Úrsula 

Carrencà i el seu fill de deu anys, en Silvestre Carrencà 

que, més tard va passar a ser l’amo de la casa. 

 

El 1410, seixanta dos anys després, la casa ja estava totalment recuperada de la pesta negra i 

havia sofert un creixement extraordinari. Tornava a haver-hi gent suficient per treballar, les terres 

estaven llaurades i els animals sans i abundants, tot açò és clar, amb el nou hereu de la casa al 

capdavant, era en Climent, fill de Silvestre Carrencà. 

 

Ens traslladem ara fins el 1447 ja que és quan apareixen els primers documents escrits oficials de 

la història de Carrencà, gràcies al manament del rei Alfons el Magnànim on deia que tothom que 

tingues qualsevol tipus de possessió, per gran o petita que fora, havia de fer una declaració de béns. 

 

En aquell primer cadastre, és quan realment ens donem compte de la magnitud que tenia la casa i 

podem deduir quin era el seu funcionament. El propietari d’aquell moment, Antich de Carrencà, hi va 

inscriure la parròquia de Sta. Maria de Martorelles, la de Sant Fost i la casa de Carrencà amb: una 

peça de terra pel conreu i dos jornals més de llaurada de bous. Uns altres quinze jornals de llaurada de 

bous estesos per la baronia de la casa de Mogoda i, en les Comes, posseïa una altra peça de terra 

amb dotze jornals de llaurada de bous. En total, entre vinyes, boscos, terres de conreu, etc la casa de 

Carrencà s’estenia en cent quarteres (una quartera era una mesura de l’època per considerar la 

capacitat de les terres que treballaven). 

 

Des de la publicació d’aquest primer registre i fins el 1676, trobem gran quantitat de documents 

familiars com partides de baptisme o una desena de testaments on podem observar com les 

possessions de la casa anaren passant de pares a fills. 

 

D’aquests documents en podem destacar dos com els més importants; el primer data del 1643, 

quan per primer cop una mestressa de la casa va realitzar testament, fou na Àngela Carrencana. L’altre 

testament important es va redactar el 23 de Setembre de 1676 per Jeroni Carrencà, text on, per primer 

cop en la història de la família, en Jeroni Carrencà deixava tots els seus béns a la seva filla, Teresa 

Carrencà. 

 

Si llegim detingudament dit testament, podem esbrinar com estava conformada la casa en aquells 

moments. Es tractava d’una casa pairal a quatre vents tancada amb un portal rodó de carreus 

uniformats i portes ferrades, l’entrada de la casa feia les funcions de menjador i estava totalment 

equipat per als usos i feines que allà es realitzaven, també hi havia una cuina (amb tots els estris 

necessaris) un sala per fer pa anomenada pastador, un celler on fer el vi, el molí i el corral dels bous i 

el ramat. 

 

Deduïm que, en la primera planta de la casa hi ha, una petita sala per a cosir tot just al capdamunt 

de l’escala, una petita cambra on descansaven els mossos, una altra sala per al bany (anomenada 

cambra de la bassa) i també un quartet ple de caixes de fusta on es guardaven tant les robes de la 

casa com les de vestir i lluir. Les golfes de la casa es feien servir com a magatzem, trobàvem des de 

les armes de caçar al rebost i algunes ferramentes de llaurar.  

 

En la fotografia de la següent pàgina podem deduir com va ser la Masia de Can Carrancà en el 

moment de fer aquest testament i ens adonem de que pràcticament, té la mateixa constitució que avui 

en dia. 

 

 
 
 

Hipòtesi de la nova reforma de la Masia
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Degut a les dificultats oposades per part de l’Ajuntament de Martorelles, no s’ha pogut trobar més 

informació escrita sobre la Masia des d’aquests testaments, on el més actual data de finals del SXVII. 

El que si hem pogut esbrinar és que, en els últims anys, s’han dut a terme algunes reformes 

consistents en: substitució o reparació d’algun element estructural, repintat de parets i una última 

ampliació, duta a terme en el pati interior de la Masia junt a l’actual casal d’avis de Martorelles.  

 

 
 

 

 

Can Carrancà en el momento en que Jeroni Carrencà va fer el seu testament
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3 ESTAT ACTUAL 

 
L’Edifici a realitzar el canvi d’ús s’ubica en una parcel·la situada entre els carrers Avinguda de 

Piera, Travessera de Carrancà i Camí de Sant Adrià a la població de Martorelles, amb una orientació 

de la seva façana principal en la direcció Sud-oest. 

 

L’accés a l’edifici es realitza per la part posterior del mateix, junt al carrer Sant Adrià. En aquesta 

zona es troba l’explanada que fa les funcions d’aparcament del recinte. L’entrada principal de l’edifici es 

troba situada en la part davantera i per poder accedir-hi cal fer un petit recorregut rodejant la Masia pel 

seu lateral dret, passant junt al Santuari de Santa María de Martorelles. 

 

L’edifici es desenvolupa en planta baixa, planta primera i planta segona havent-se realitzat diverses 

modificacions al llarg de la seva història, raó per la qual el número de plantes no és uniforme en tot ell,  

mostrant així la manca de visió global en el funcionament del conjunt. 

 

En la planta baixa es localitzen l’Entitat Andalusa de Martorelles, el Casal d’Avis de Martorelles (on 

es troba un dels accessos a la primera planta), una sala d’exposicions, el Departament de Cultura de 

l’Ajuntament de Martorelles, el Departament Jurídic de l’Ajuntament de Martorelles (situats en un petit 

pati exterior localitzat en la part est de l’edifici), l’Entitat de Dónes Progressistes Montserrat Roig de 

Martorelles i l’Entitat de diables Llamps i Trons de Martorelles. També es localitza en aquesta mateixa 

planta el pati que ens connecta amb el distribuïdor central que ens permetrà l’accés a la resta de 

plantes de l’edifici.  

 

En la primera planta de l’edifici únicament es troben l’antiga casa de la Guardiana Urbana de 

Martorelles ¿? a la qual s’accedeix mitjançant l’escala exterior que hi ha en el pati junt al Departament 

Jurídic de la planta baixa i l’Associació de Músics Cornetes i Tambors de Martorelles, on accedirem 

amb l’escala situada en el Casal d’Avis de Martorelles.  

 

Pel que fa a la segona planta, únicament podrem accedir per l’escala central de l’edifici i allà hi 

trobem les sales d’assaig d’alguns dels grups musicals del municipi. 

 

L’estructura de l’edifici es de parets de càrrega amb sostres unidireccionals de biguetes de fusta o 

formigó (depenent zones de l’edifici). Les cobertes són de teula ceràmica i, exceptuant la coberta de la 

zona est de la primera planta, la resta es troben en perfecte estat. Els tancaments són de mur de bloc 

de pedra arrebossat i la façana està acabada amb un arrebossat i pintat en color blanc.  

 

Les fusteries tant interiors com exteriors són de fusta envernissada i no es troben en gaire bon 

estat. L’instal·lació elèctrica ha quedat totalment antiquada i no es troba en gaire bon estat, al igual que 

la instal·lació d’aigua, pràcticament inexistent. 
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4 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 4.1 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

 

El present projecte té com a objectiu la consolidació i rehabilitació dels elements arquitectònics 

originals que conformen l’edifici de la Masia de Can Carrancà, així com l’adaptació dels espais 

resultants per a integrar-los en un nou programa funcional. Per aquest motiu, dividirem l’actuació en 

dos fases. 

 

Aquesta primera fase d’intervenció es realitza sobre una edificació parcialment en estat de runa i 

consistirà en: l’enderroc de forjats de planta primera i planta segona, reforç d’alguns dels elements 

estructurals ja existents, substitució de part de la coberta inclinada de la primera planta, l’aixecament 

dels nous forjats d’estructura metàl·lica de planta primera i planta segona i les noves divisions interiors 

així com de la substitució de les fusteries existents i l’aplicació de nous materials d’acabat.  

 

La segona fase, consistirà en l’adaptació del nou programa funcional a les noves característiques 

de l’edifici. Es mantindran els accessos ja existents pels patis i es crearà un de nou a la zona de la 

façana principal donant lloc així a un gran distribuïdor interior que permetrà la comunicació entre els 

nous espais interiors. 

 

En planta baixa trobem: aquesta nova zona de distribució que ens permetrà accedir a les zones de 

comunicació vertical (escales i ascensor), nous serveis adaptats així com a les des sales d’assaig per 

als grups de música locals, la sala polivalent , el casal jove i el bar (tots tres amb accessos 

independents a l’exterior). Per últim, també localitzem en aquesta planta el nou casal d’avis que 

funcionarà de manera independent a la resta, es tracta d’un nou centre de dia totalment adaptat a les 

necessitats de les persones de la tercera edat. 

 

La solució adoptada en planta primera, ha de satisfer les necessitats d’unes activitats amb un 

caràcter molt més administratiu i empresarial. En aquesta planta es localitza de nou, un corredor que 

actua com a eix de distribució d’espais donant accés directe als elements de comunicació vertical, 

serveis, sala d’espera, el magatzem de material, la terrassa, el nou Departament de Cultura de 

l’Ajuntament de Martorelles i el Centre d’Entitats Municipals.  
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En el Departament de Cultura de l’Ajuntament trobem una petita recepció que ens distribueix els 

nous espais que son: una sala de reunions, dos despatxos independents i l’arxiu mentre que, en el 

Centre d’Entitats Municipals, es localitza de nou una recepció que alhora actua de distribuïdor 

permetent-nos l’accés a tres despatxos també independents i una gran sala de reunions. 

 

Per últim, en la segona planta, trobarem de nou un petit distribuïdor que donarà accés a dos sales 

polivalents (una en cada lateral de la planta) i al nou espai comú de l’edifici amb accés directe als nous 

serveis també adaptats. 

 
 

 
 

 

 

4.2 SUPERFÍCIES 

 
Quadre de superfícies útils m2 Masia de Can Carrancà 

 

 

Planta baixa 

 

DISTRIBUÏDOR 1 148.19 

DISTRIBUÏDOR 2 7.54 

SALA POLIVALENT 86.48 

CASAL JOVE 37.59 

BOX D’ASSAIG 1 20.77 

BOX D’ASSAIG 2 13.96 

LAVABO 1 23.61 

LAVABO 2 18.45 

CASAL AVIS 47.86 

CUINA AVIS 21.72 

BANY AVIS 13.56 

MAGATZEM AVIS 12.86 

BAR 37.76 

CUINA BAR 15.34 

LAVABO BAR 13.73 

MAGATZEM BAR 7.50 

PATI 158.93 

  

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 685.85 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA 835.23 
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Planta primera 

 

DISTRIBUÏDOR 90.14 

SALA D’ESPERA 19.34 

LAVABO 1 15.14 

LAVABO 2 17.45 

MAGATZEM 23.13 

RECEPCIÓ ENTITATS 36.65 

SALA DE REUINIONS 1 30.25 

DESPATX 1 25.00 

DESPATX 2 18.68 

DESPATX 3 17.75 

RECEPCIÓ CULTURA 23.62 

SALA DE REUNIONS 2 21.84 

DESPATX 4 25.20 

DESPATX 5 26.87 

ARXIU  61.33 

TERRASSA 60.52 

  

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 512.91 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA 664.12 

 

Planta segona  

 

DISTRIBUÏDOR 47.15 

SALA 1 69.07 

SALA 2 49.52 

ESPAI COMÚ 34.14 

LAVABO 13.01 

  

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 212.89 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA 631.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Projecte bàsic: Rehabilitació i canvi d’ús Masia de Can Carrancà 12

5. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 5.1 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Es realitzarà l’enderroc dels diversos elements d’obra existents dins el solar, abocant tots els 

residus generats a contenidors i sacs, segons el volum, per tal de ser reciclats. 

 

Es començarà l’extracció dels envans i fusteria. Tot seguit, quan ja s’hagi retirat tots aquells 

elements que no siguin estructurals, s’enderrocarà la coberta de forma manual, procurant generar el 

mínim soroll i pols possible. Acabada la seva extracció, s’iniciarà els enderrocs dels forjats, començant 

per repicar i extreure la seva capa de compressió fins arribar a les biguetes. L’enderroc dels forjats es 

realitzarà de dalt a baix, i a mesura que es vagi baixant, s’’apuntalaran les parets. 

 

La runa s’haurà de transportar a un abocador autoritzat ja sigui amb sacs o amb contenidors de 2 o 

5 m3. 

 

 5.2 FONAMENTS I ESTRUCTURA 

 

Caldrà fer tot un seguit de cales per determinar amb més seguretat els fonaments de l’estructura 

actual, ja que no es disposa de plànols ni de testimonis que puguin verificar l’ informació. Fins al 

moment aquesta es dedueix per la tipologia de sistema constructiu que està formada per fonamentació 

continua i pous de fonamentació pels pilars exteriors. Les dimensions dels diferents tipus de fonaments 

són indeterminades, i el material que les composen és argamassa amb pedres.  

 

L’estructura actual la dividim en dos parts: horitzontal i vertical. Els elements horitzontals estant 

composats per varis tipus de forjats, degut al seu creixement degut a les fases de desenvolupament 

que ha petit la masia durant la seva existència. Els diferents forjats estan definits i explicats amb detalls 

gràfics en els plànols d’estructura actual, dins la secció estat actual. Aquests es classifiquen amb forjats 

de biguetes de fusta, i forjats de biguetes de formigó.  

 

Els forjats de biguetes de fusta es diferencien entre ells segons la forma de la bigueta (rodona o 

quadrada), i el tipus d’acabat. És a dir, el forjat pot portar immediatament després de la bigueta rastells 

de fusta on recolzar els maons de ceràmica, o bé aquests últims recolzen directament. I finalment sobre 

dels maons ceràmics, que fan la funció de distribució de càrregues a elements de càrrega i omple els 

espais buits entre biguetes, hi trobem una capa de compressió que sustenta el paviment del forjat. 

Els forjats de biguetes de formigó són bàsicament forjats de volta catalana: realitzada amb maons 

ceràmics i a sobre omplert amb morter que actua com a capa de compressió, i sobre d’aquest el 

paviment. I forjat de biguetes de formigó i revoltons de clinker, els quals a sobre hi ha una capa de 

compressió i el paviment. 

 

Cal dir que no tots els forjats tenen paviment, trobem una secció de la masia, amb un estat avançat 

de precarietat el qual només hi ha la capa de compressió. D’altre banda, hi ha forjats de terratzo, i 

també, les sales amb més antiguitat de la masia, conserven un entramat de maons ceràmics que 

actuen de paviment. 

 

Les diferents cobertes que fan de tancament exterior de la masia, detallades als plànols de 

estructura, segueixen totes el mateix patró: biguetes de fusta amb matxembrat ceràmic. Dins d’aquesta 

tipologia de cobertes, distingim (igual que a l’apartat dels forjats) les cobertes amb biguetes rodones o 

quadrades, i aquelles que tenen rastells de fusta o no.  

 

Degut al malestar dels diferents forjats s’ha optat per enderrocar els forjats existents. Dins la masia, 

s’observa una subestructura metàl·lica col·locada recentment que intenta pal·liar els efectes de les 

fletxes excessives.  

Com es pot observar a les fotografies de continuació, aquesta estructura, va de punta a punta de la 

masia. 
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Les biguetes de fusta presenten clivelles i en alguns casos fongs. I aquestes no seran capaces de 

correspondre a les noves exigències de càrregues. En molts casos es pot observar una fletxa evident 

del forjat, sobrepassant els límits màxims tolerables dins la seguretat. Una de les escales de moviment 

principal dins la masia, es va ensorrar degut a que l’estructura de càrrega va cedir.  

Tot aquests signes visibles han dut a la conclusió de que la rehabilitació ha de ser total. 

 

A continuació: fotografies de apuntalament de forjat sobre escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies de l’escala ensorrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies de forjat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’estructura vertical està composada per parets de argamassa amb pedres. Aquestes comprenen 

amplades de 50 a 70cm. Ens molts casos la paret està enguixada i pintada, i en altres hi ha un fals 

envà de maó ceràmic que camufla la paret, per tal de alinear la paret.  

Presenten un estat acceptable, cal fer proves pertinents per verificar la seva resistència perquè les 

parets de càrrega actuals mantindran l’estructura metàl·lica. Al tenir aquests espessors, la resistència 

tèrmica es manté continguda, encara que el perill ja no resideix tant en les parets, sinó com les 

obertures que té la façana.  

 

A la rehabilitació, l’ estructura vertical és la existent de parets de càrrega de pedra i parets de 

fàbrica, afegint però amb la rehabilitació pilars metàl·lics. L’ estructura horitzontal està formada per 

bigues metàl·liques, col·locades segons estipulen els plànols de estructura, xapa col·laborant, que a la 

vegada servirà com a encofrat perdut, i tindrà una funció estructural,  i una capa de compressió de 21 

cm. de gruix armada. Sobre d’aquesta recolzarà el paviment de gres antilliscant que s’ 
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Les sabates aïllades no pròximes a parets ni fonamentació del edifici, es realitzaran mitjançant 

mètodes manuals fins arribar a les dimensions indicades a plànols d’estructura, aquestes seran 

encofrades. S’utilitzarà formigó pobre per la creació d’una base anivellada on recolzar l’armat de les 

sabates. L’armat i el tipus de formigó s’estipula en els plànols d’estructura. Aquells fonaments pròxims, 

i/o units a la fonamentació pròpia del edifici existent, es realitzarà mitjançant un recalc de la 

fonamentació existent i ampliant l’estructura tal i com s’indica en els plànols d’estructura. 

 

 
5.3 COBERTES I TERRASSES 
 

 
Les diferents cobertes que fan de tancament exterior de la masia, detallades als plànols de 

estructura, segueixen totes el mateix patró: biguetes de fusta amb matxembrat ceràmic.  

Les cobertes de biguetes de fusta es diferencien entre ells segons la forma de la bigueta (rodona 

o quadrada), i el tipus d’acabat. És a dir, el forjat pot portar immediatament després de la bigueta 

rastells de fusta on recolzar els maons de ceràmica, o bé aquests últims recolzen directament. I 

finalment sobre dels maons ceràmics, que fan la funció de distribució de càrregues a elements de 

càrrega i omple els espais buits entre biguetes, hi trobem una capa de compressió que sustenta les 

teules.  

Les cobertes en la gran majoria presenten un estat irregular, tot i així poden ser rehabilitades amb 

una neteja i tractament adequat de les biguetes, dels maons ceràmics i de les teules. Remarquen però, 

que s’ha de fer una prova de resistència de les biguetes de fusta per determinar que poden aguantar 

els esforços segons el CTE.  

La coberta la qual s’enderroca, es troba en un estat precari de runa. Segons l’estat observat, ha 

penetrat aigua a través de la coberta donant vida a plantes. També, degut a l’ensorrament d’un fals 

sostre degut a que la coberta ha cedit, podem veure biguetes que han excedit el límit màxim de flexió i 

s’han partit.  

A continuació, fotografies de cobertes: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografies de coberta a enderrocar 
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La Masia té una terrassa situada al sector Nord-Est, la qual se situa a l’altura de la primera planta. 

Aquesta està formada per un forjat de biguetes de formigó i revoltons de clincker. A sobre hi ha una 

capa de formigó per omplir els buits i formar una capa de compressió, i sobre d’aquí una làmina 

impermeable. Aquesta es troba protegida per una altre capa de formigó i finalment paviment de rajola. 

Caldrà realitzar un sanejat de la coberta, iniciant per una extracció de les rajoles i la capa de morter, 

arribant fins la làmina impermeable y substituint-la. Avanç però es col·locarà un aïllant tèrmic per 

millorar l’eficiència tèrmica del edifici. 

A continuació imatges de la terrassa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.4 TANCAMENTS EXTERIORS 
 

 
Les parets exteriors fan la funció en general de paret de càrrega i estan formades per argamassa i 

pedres. Són parets de gruix que oscil·la dels 50 als 70cm. El seu estat exterior és correcte, no presenta 

zones amb el morter bufat i la pintura duu pocs anys. S’hauria de fer cates en zones d’interès per 

verificar si s’ha de fer un sanejat genèric o de certes zones de les parets exteriors.  

L’obertura de forats a la façana es diferencia en dos tipus: forats quadrats els quals els dintells són 

peces ceràmiques o bé biguetes de fusta arrebossades per sobre, i forats amb mig arc, els quals es 

forma un arc a partir de maons ceràmics que reparteix el descens de càrregues als voltants.  

Els balcons, massissos de pedra i encastats a les parets de càrrega de façana, estant en un estat 

correcte, cal sanejar-los amb una neteja i pintat. 

 

 

 

 

 

A continuació fotografies de façanes on es poden observar les obertures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.5 TANCAMENTS INTERIORS 

 
 
Les parets interiors estan formades per parets de càrrega de la mateixa amplitud que les parets de 

tancament exteriors, i per envans de 7,5cm, formades amb maons ceràmics. Aquestes estan 

enguixades i pintades per sobre, i en algun cas puntual hi ha un estucat. Les parets que són colindants 

amb cuines i banys, tenen un gruix de 10cm. Només en les part més noves, disposen de parets 

enrajolades, la resta tenen només un enguixat i pintat superficial. Els dintells en la part vella de la masia  

estan formats per biguetes de fusta, que en la majoria dels casos estant enguixades per sobre, i a 

la part nova, els dintells són peces de ceràmica. 
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5.6 ACABATS EXTERIORS 
 

 
Les parets exteriors són arrebossades amb mortes i pintades a sobre amb un mínim de dos capes 

de segellat i una de pintat. Tot i així, sense confirmació per part de l’administració, les façanes 

presenten un bon estat de conservació ja que semblen haver sigut sanejades i pintades en un marge 

d’anys no superior a 5-8 anys. El voltant de les finestres i portes, hi ha una serigrafia que imita 

elements antics com pedres de grans dimensions, de color groc. A dos de les façanes, hi ha uns arcs 

dibuixats, que en cap cas, no aparenta haver sigut mai una obertura real, sinó una forma de decoració 

exterior. 

Els balcons són peces senceres de pedra treballada i encastats a la paret de façana. Aquests tenen 

una barana metàl·lica, la qual s’hauria de netejar d’òxids i repintar amb pintura protectora. 

La part més alta dels paraments exteriors, junt amb la trobada amb la coberta, està solucionada 

amb una sanefa, que varia segons la data de construcció. 

A  continuació fotografies on s’observen els arcs i els acabats de coberta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la planta baixa, trobem uns bancs de pedra, realitzats junt amb els orígens de la masia, que 

contenen unes rajoles les quals es desconeix si el seu origen és de la mateixa antiguitat, o bé han estat 

afegides posteriorment com a objecte de decoració. Caldrà determinar el seu interès històric. 

 

A continuació fotografies del balcó i del banc exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 ACABATS INTERIORS 

 

La paret de pedra de l’entrada a l’edifici es mantindrà el seu aspecte natural i es realitzaran les 

degudes tasques de sanejament, i vernissat per tal de donar-li millor aspecte. 

 

Els paraments verticals interiors s’enguixaran i anivellaran adequadament per posteriorment ser 

pintats amb pintura “KEIM Optil” diluïda amb aigua i aplicada amb rodillo, amb una capa de fons i dues 

d’acabat. Colors a definir. 

 

Els paraments verticals de cambres de bany i cuines s’arrebossaran amb morter hidròfug acabat 

reglejat. Posteriorment es col·locaran rajoles ceràmiques de 31.5x44.5x1cm enguixades a bona vista. 

 

Els envans interiors es realitzaran amb un trasdossat de pladur ignífug WA15 de 300x120x1.2cm i 

es pintaran amb pintura “KEIM Optil” diluïda amb aigua i aplicada amb rodillo, amb una capa de fons i 

dues d’acabat o s’enrajolaran amb peces ceràmiques de 31.5x44x1cm enguixades a bona vista 

depenent de la zona d’aplicació. 
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Es col·locarà un cel ras de plaques de guix M1 de 50x50x1.2cm penjades del forjat  i amb la 

perfileria oculta. En les sales que requereixen d’un majora aïllament acústic s’utilitzarà també un cel ras 

de plaques de guix M1 de 50x50x1.2cm penjades del forjat, amb la perfileria oculta i un trasdossat de 

llana de roca per a insonorització. 

 

La volta catalana que hi ha en l’entrada principal de l’edifici es conserva, pel que es realitzarà el 

sanejament de les peces on sigui necessari per a posteriorment lluir-les amb guix. 

 

En les zones i comuns es realitzarà una capa de regularització de morter de 3cm de gruix 

aproximadament i posteriorment es col·locarà un paviment de gres porcelànic antilliscant, de la casa 

Gres Catalan sèrie Loft, de color gris de 58x58x2cm polit i abrillantat, adherit a la base amb ciment 

cola. El sòcol serà del mateix material de 10x58x2cm. 

 

En l’escala es col·locarà un paviment de gres porcelànic anitlliscant, de la casa Gres Catalán sèrie 

Loft, de color gris de 30x80x2cm a tall de serra, polit i abrillantat i adherit a la base amb ciment cola. El 

sòcol serà del mateix material de 10x58x2cm resseguint els graons. 

 

Les cambres de bany i cuines aniran aplacades amb una rajola de color crema de 43x43x2cm, 

marca Gres Catalán sèrie Loft, polit i abrillantat, adherides amb ciment cola, col·locades 

horitzontalment a trencajunt.  

 

En les sales de la segona planta es col·locarà un parquet flotant de roure europeu de color marró 

clar de 20x13.8x1.4cm  

 

 7.8 FUSTERIA EXTERIOR 

 

Els accessos a la masia estaran composats per una porta interior de doble vidre templat incolor i 

cambra de 3+6+3cm, amb quadres metàl·lics en acabat de fusta de roure amb ferramentes de 

seguretat i tancament estanc completament segellat a l’obra amb silicona transparent (segons fitxa 

tècnica). Les contraportes exteriors seran de fusta de roure envernissada de 85mm amb anelles 

metàl·liques per a la seva correcta obertura. 

 

Les finestres i balconeres exteriors seran d’alumini anoditzat amb acabat de fusta de roure, 

ferramentes de seguretat i tancament estanc completament segellat a l’obra amb silicona transparent 

(segons instruccions fitxa tècnica). Inclouen doble vidre, templat i incolor amb càmera 3+6+3cm i junta 

de neoprè per a rebre els vidres. 

 

La porta d’accés al vestíbul des del pati que hi ha junt al casal jove, que inclou vidriera, serà tota de 

vidre laminat translúcid i incolor amb quadres de subjecció d’alumini anoditzat amb acabat de fusta de 

roure. 

 

Les portes d’emergència tant del Box 1 com de la cuina del bar, seran portes antiincendis de 83mm 

d’espessor, composades de marc i fulla metàl·lics en xapa negra polida de 1.5mm d’espessor. 

L’obertura de la porta es far únicament des de l’interior amb sistemes antipànic. 

 

7.9 FUSTERIA INTERIOR 

 

Les portes interiors de l’edifici seran completament llises, de fusta de roure envernissada de 35mm, 

amb estructura interior de cartró, tapajunts de secció rectangular, ferramentes anoditzat plata. Les 

portes dels banys portaran condemnes incorporades en les manetes. 

 

Les portes d’accés als serveis adaptats de minusvàlids seran correderes, llises, de fusta de roure 

envernissada de 35mm, amb estructura interior de cartró i ferramentes i anoditzat plata. El rail de 

direcció de la porta es col·locarà en la part superior de la mateixa i serà metàl·lic anoditzat plata. 

 

Les portes d’accés als box d’assaig seran acústiques de 83mm d’espessor, composades de marc i 

fulla metàl·lics en xapa negra polida de 1.5mm d’espessor amb un trasdossat de material 

fonoabsorbent. El tancament de la porta es farà per pressió mitjançant una maneta en la part interior de 

la sala. Inclouen visor circular. 

 

La porta d’accés a la cuina del bar serà de fusta de roure envernissada, de 35mm d’espessor amb 

vidre translúcid i incolor i ferramentes i anoditzat plata. 

 

 7.10 APARELLS D’ELEVACIÓ 

 

L’ascensor hidràulic serà de la marca Thyssenkrupp model Hid-630, amb una capacitat de carga de 

630Kg (8 persones), 3 parades, velocitat de 0,6m/s i un recorregut de 7.3m.  

 

La cabina tindrà un únic accés, i les seves dimensions seran: 140x130x220cm, amb el revestiment 

de parets laminat llis, el paviment de PVC, el sòcol i perfileria d'acer inoxidable i amb un mirall frontal. 

La porta de la cabina serà de 80x200cm, d’acer inoxidable, telescòpica de dues fulles i amb velocitat 

regulada per freqüència. 
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Les portes de planta també seran de 80x200cm, d’acer inoxidable, telescòpiques de dues fulles i 

velocitat regulada per freqüència.  

 

El forat de l’ascensor tindrà unes de 185x185cm i s’instal·laran indicadors de posició en el 

distribuïdor de cada planta amb un funcionament de maniobra universal electrònica per 

microprocessador.

 
 

7.11 APARELLS SANITARIS 

 

Els lavabos seran de la casa Roca sèrie Diverta 75 de porcellana vitrificada amb sobre de vidre 

translúcid i incolor. 

 
 

Els lavabos seran també de la marca Roca sèrie Victòria, metre que els urinaris seran de la sèrie Mural, 

ambdós de porcellana vitrificada de color blanca. Inclouen els elements necessaris per a la connexió a 

la xarxa sanitària i de fixació a paret. 

 

 
 

Les piques de la cuina seran també de la casa Roca, sèrie X-tra 100 d’acer inoxidable de 1mm 

d’espessor, amb una cubeta i escorredor. Es subministra amb el conjunt de vàlvules i desaigües 

necessaris per a la seva correcta instal·lació. 

 

 
El plat de dutxa del casal d’avis haurà d’estar adaptat a per a persones amb mobilitat reduïda. Serà de 

la marca Roca sèrie Malta de 120x120cm i s’instal·laran els elements de subjecció necessaris per a la 

seguretat de dites persones. 
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6. NORMATIVA 

 

DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural 
  
DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 

SI 1 Propagación interior 
SI 2 Propagación exterior 
SI 3 Evacuación 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
SI 5 Intervención de bomberos 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

  
DB-SU 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización 

SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación 

SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 

  
DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad 

HS1 Protección frente a la humedad 
HS2 Eliminación de residuos 
HS3 Calidad del aire interior 
HS4 Suministro de agua 
HS5 Evacuación de aguas residuales 

  
DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido 
  
DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía 

HE1 Limitación de demanda energética 
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
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7.  ANNEX 

 

7.1 CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA  
 
Tenint en compte l’edifici com a zona pública, el qual conte zones de lliure moviment, seccions 

administratives, etc. Aquest el classificarem com a C3, amb les seves corresponents càrregues tal i 

com marca el CTE- DB-SE- Accions a l’Edificació, taula 3.1 del capítol 3. Accions variables, sub-capítol 

3.1 Sobrecàrregues d’ús: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Degut a que construïm de nou una coberta ja que presenta un mal estat, tant de manteniment com de 

funcionament, tenim en compte les següents càrregues segons el CTE- DB-SE- Accions a l’Edificació, 

taula 3.7 del capítol 3. Accions variables, sub-capítol 3.7 Neu: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La resta de sobrecàrregues han estat extretes del CTE- DB-SE- Accions a l’Edificació, annex C, taules 
C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 i C-6. 
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A continuació, els càlculs bàsics els quals s’han utilitzat com a referència per a fer i distribuir els plànols 

d’estructura.  

Aquestes operacions queden pendents d’una revisió, verificació i certificació per a professionals  titulats 

i competents en el camp de càlcul d’estructures.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             
BIGUETES METÀL∙LIQUES DE RECOLZAMENT DEL FORJAT COL∙LABORANT 

                   
Sobrecàrrega d'ús: 5 KN/m²              
Pes Pròpi forjat: 3 KN/m²               
Terratzo: 0,8 KN/m²               
Marge de tolerancia: 1 
KN/m²               
                   
Σ càrregues: 9,8 KN/m² ‐‐ 980 Kp/m²           
                   
Moment màxim:               

M  = 
Q ∙ L² 

= 
980 ∙ 4,55 ∙ 2,60² 

=  3767,86 Kpm 
     

8  8       
                   

ω  = 
M 

= 
3767,86 ∙ 10⁶ 

=  166,66 cm³ 
     

σT  22608695,65       
                   

σT  = 
2600 ∙ 10⁵ 

= 
22608695,65 

Kp/m² 
         

1,15           
                   
Per una àrea de 166,66 cm³ escollim un IPN‐200 (214 
cm³).         
                   
Comprovació                  
                   
Fleta màxima admisible:               
                   

f  = 
L 

= 
2600 

=  5,2 mm 
     

500  500       
                   
Fletxa de 
càlcul:                 
                   

fcalc  = 
σr ∙ L² 

= 
88034 ∙ 2600² 

∙ 
1 

=  2,97 mm 
 

h  20  10¹⁰   
                   

σr  = 
M 

= 
3767,86 ∙ 100 

= 
880,34 Kp/cm² ∙ 

100 
=  88034 Kp/mm² 

 
σ IPN  428   

                   
Les biguetes IPN‐200 seràn aquelles les quals es recolzarà la xapa col∙laborant. Hi haurà entre elles 
una   
distància màxima entre eixos de 2,60 m.           



 Projecte bàsic: Rehabilitació i canvi d’ús Masia de Can Carrancà 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIGUES PRINCIPALS  

S'utilitzaràn per a recolzar‐se altres bigues, i per llums superiors a 4,6m      
                 
Càrrega : 9,8 KN/m²             
                 
Càrrega en funció de la superfície: 9,8 x 4 = 39,2 KN/m² ‐‐ 3920 Kp/m     
                 

M  = 
Q ∙ L² 

= 
3920 ∙ 6 ∙ 2,30² 

=  15552,6 Kpm 
   

8  8     
                 

ω  = 
M 

= 
15552,6 ∙ 10⁶ 

=  687,90 cm³ 
   

σT  22608695,65     
                 

σT  = 
2600 ∙ 10⁵ 

=  22608695,65 Kp/m² 
       

1,15         
                 
Per una àrea de 687,90 cm³ escollim un IPN‐320 (782 cm³).       
                 
Comprovació                
                 
Fleta màxima admisible (aquesta no serà superior a 5 mm):     
                 

f  = 
L 

= 
6000 

=  12 mm → 5mm 
   

500  500     
                 
Fletxa de càlcul:               
                 

fcalc  = 
σr ∙ L² 

= 
198882 ∙ 2300² 

∙ 
1 

=  3,29 mm 
h  32  10¹⁰ 

                 

σr  = 
M 

= 
15552,6 ∙ 100 

=  1988,82 Kp/cm² ∙ 100  =  198882 Kp/mm² 
σ IPN  782 

                 
Les bigues IPN‐320 seràn aquelles les quals es recolzaràn les biguetes i serviràn  per cobrir grans llums 

BIGUETES METÀL∙LIQUES PER A COBERTA PLANA 

                 
Sobrecàrrega d'ús: 1 KN/m²             
Pes Pròpi forjat: 2 KN/m²             
Grava: 0,4 KN/m²             
Neu: 0,4 KN/m²               
Vent: 0,5 KN/m²               
                 
Σ càrregues: 4,3 KN/m² ‐‐ 430 Kp/m²         
                 
Moment màxim:             

M  = 
Q ∙ L² 

= 
430 ∙ 4,55 ∙ 2,60² 

=  1653,24 Kpm 
   

8  8     
                 

ω  = 
M 

= 
1653,24 ∙ 10⁶ 

=  73,12 cm³ 
   

σT  22608695,65     
                 

σT  = 
2600 ∙ 10⁵

=  22608695,65 Kp/m² 
       

1,15         
                 
Per una àrea de 73,12 cm³ escollim un IPN‐140 (81,9 cm³).       
                 
Comprovació                
                 
Fleta màxima admisible (aquesta no serà superior a 5 mm):     
                 

f  = 
L 

= 
2600 

=  5,2 mm → 5mm 
   

500  500     
                 
Fletxa de càlcul:               
                 

fcalc  = 
σr ∙ L² 

= 
201861 ∙ 2600² 

∙ 
1 

=  9,75 mm 
h  14  10¹⁰ 

                 

σr  = 
M 

= 
1653,24 ∙ 100 

=  2018,61 Kp/cm² ∙ 100  =  201861 Kp/mm² 
σ IPN  81,9 

                 
Les bigues metàl∙liques IPN‐140 no cumpleixen la fletxa admissible, augmentarem el dimensionat per unes  
IPN‐180: 
                 

fcalc  = 
σr ∙ L² 

= 
102686 ∙ 2600² 

∙ 
1 

=  3,86 mm 
h  18  10¹⁰ 

                 

σr  = 
M 

= 
1653,24 ∙ 100 

=  1026,86 Kp/cm² ∙ 100  =  102686 Kp/mm² 
σ IPN  161 

                 
Les biguetes IPN‐180 seràn aquelles les quals es recolzarà la xapa col∙laborant. Hi haurà entre elles una 
distància màxima entre eixos de 2,60 m.         
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IGUES D'ESTINTOLAMENT 

                 
Sobrecàrrega d'ús: 1 KN/m²             
Pes Pròpi Paret: 20 KN/m²             
Pes Pròpi coberta: 2 KN/m²             
Neu: 0,4 KN/m²               
Teules: 0,4 KN/m²             
                 
Σ càrregues: 23,8 KN/m² ‐‐ 2380 Kp/m²         
                 
Moment màxim:             

M  = 
Q ∙ L² 

= 
2380 ∙ 0,7 ∙ 2² 

=  833 Kpm 
   

8  8     
                 

ω  = 
M 

= 
833 ∙ 10⁶ 

=  36,84 cm³ 
   

σT  22608695,65     
                 

σT  = 
2600 ∙ 10⁵ 

=  22608695,65 Kp/m² 
       

1,15         
                 
Per una àrea de 36,84 cm³ escollim un IPN‐120 (54,7 cm³).       
                 
Comprovació                
                 
Fleta màxima admisible:             
                 

f  = 
L 

= 
2000 

=  4 mm 
   

500  500     
                 
Fletxa de càlcul:               
                 

fcalc  = 
σr ∙ L² 

= 
152285 ∙ 2000² 

∙ 
1 

=  5,08 mm 
h  12  10¹⁰ 

                 

σr  = 
M 

= 
833 ∙ 100 

=  1522,85 Kp/cm² ∙ 100  =  152285 Kp/mm² 
σ IPN  54,7 

                 
La bigua metàl∙lica IPN‐120 no cumpleix la fletxa admissible, augmentarem el dimensionat amb 2 IPN‐120: 
                 

fcalc  = 
σr ∙ L² 

= 
76143 ∙ 2000² 

∙ 
1 

=  2,54 mm 
h  12  10¹⁰ 

                 

σr  = 
M 

= 
833 ∙ 100 

=  761,43 Kp/cm² ∙ 100  =  76143 Kp/mm² 
σ IPN  109,4 

                 
2 bigues IPN‐120 seràn aquelles les quals s'utilitzaràn com a mínim per estintolaments. 
Degut a que les parets són de 50‐70cm de gruix, i per mantenir una coherència amb aquesta amplada, utilitzarem 
3 biguyes IPN‐120 unides amb una xapa d'acer per repartir i donar continuïtat a l'amplada de la paret. 

PRE‐DIMENSIONAT DE SABATES 

                   
Descens de càrregues: 980 Kp/m ² + 430 Kp/m²   

                   

Àrea  =  1,5 ∙ 1,5  =  2,25 m² 
         
         

Resistència =  (9,12 ∙ 4,70)∙ 1410  = 
60438,24 Kp 

=  2,69 > 2,5         NO compleix 
2,25 ∙ 10000 

                   

Àrea  =  1,7 ∙ 1,7  =  2,89 m² 
         
         

Resistència =  (9,12 ∙ 4,70)∙ 1410  = 
60438,24 Kp 

=  2,09 > 2,5       SÍ compleix 
2,89 ∙ 10000 

                   
Les sabates tindràn un mínim de dimensions de 1,7 x 1,7 i 1,5 metres de profunditat.     
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La tipologia de xapa s’ha escollit en funció de les característiques tècniques, a continuació la 

taula de característiques. Ja que la distància entre biguetes és de 2,6 metres, em de assegurar 

que les xapes puguin amb les càrregues, per això el fabricant ja facilita una taula amb les dades 

per reduir el càlcul. La xapa escollida és de 1,2 mil·límetres d’espessor amb una llum màxima 

de 2,5 metres. 
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7.2 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  

 
El projecte per garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els ocupants del 

edifici dels riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres objectius i procediments del 

Document Bàsic DB-SI,  per a totes les exigències bàsiques: 

 

SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu interior. 

SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu exterior. 

SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d’evacuació adequats per que els 

ocupants puguin abandonar l’edifici. 

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i instal·lacions adients 

per a possibilitar la detecció, el control i l’extensió del incendi. 

SI 5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’extinció 

SI 6 Resistència estructural al incendi, per garantir la resistència al foc de l’estructura durant el 

temps necessari per a fer possible tots els paràmetres anteriors. 

 

En especial, tingut en compte el Real Decret  RD-314/2006, del 17 de Març, pel qual s’aprova el Codi 

Tècnic de l’Edificació, que engloba els edificis dins l’àmbit de pública concurrència.  
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7.3 ACCESSIBILITAT 
 

El projecte de l’edifici garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació, la 

seva accessibilitat, amb el compliment de la normativa vigent.  

Segons l’article 28.1 del Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 

l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 
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7.4 MÈTODES D’AIXECAMENT GRÀFIC 
 

L’edifici ha realitza rel projecte no disposava de cap mena de documentació gràfica, així doncs s’ha 

hagut de realitzar els plànols partint de zero. Els passos que s’han seguit són els següents: 

 

- S’han fet varis croquis de les zones, prenent les mides amb cinta mètrica i làser, tot seguit s’han 

introduït les dades a ordinador generant els plànols en Autocad. Després de dos sessions de 

preses de dades, s’ha pogut establir un punt de control  dins el local dels andalusos, agilitzant la 

feina. Amb l’ajuda de mètodes convencionals, s’han pres les mides més grans amb l’ús de 

piquetes i fils, mesurant per trams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Amb una taquímetre, s’han verificat les dades exteriors i s’han situat aquells punts que tenien 

una desviació (un angle). També s’ha mesurat la zona de la terrassa, ja que aquesta presentava 

una dificultat afegida ja que no es hi havia línies paral·leles a les parets properes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un bon àlbum fotogràfic ha permès identificar posteriorment els elements constructius. 

Els plànols contenen part d’aquests fotografies per millorar la comprensió e idea de 

l’estat actual de la masia. 
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 7.5 ESTUDI DE SEGURETAT  I SALUT 
 

El Pla de Seguretat i Salut establirà, durant la construcció d´aquesta obra, les previsions respecte a 

la prevenció de riscos d´accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de 

reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal.lacions preceptives de salut i benestar 

dels treballadors. 

 

Servirà per donar les directrius bàsiques a l´empresa constructora, per a dur a terme les seves 

obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota 

el control de la Direcció Facultativa, d´acord amb el Real Decret 1627/1997 del 24 d´Octubre. 

 

S´haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 

cremades, erossions i cops, havent-se d´adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 

es realitzi. 

 

A més s´haurà de tenir en compte les possibles repercusions a les edificacions veïnes i vials 

propers, i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d´incendi. 

 

Tantmateix, les mesures relacionades s´hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, ...). 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l´obra establertes 

a l´annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d´Octubre, s´enumeren a continuació els riscos 

particulars de diferents  treballs d´obra, tot i considerant que alguns d´ells es poden donar durant tot el 

procés d´execució de l´obra o bé ser aplicables a d´altres feines. 

 

Mitjans i Maquinària 

 
- Atropellaments, col·lisions, topades, atrapades i falses maniobres de la maquinària amb altres 

vehicles. 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...). 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d´obra (sitges, grues,...). 

- Riscos derivats del funcionament de grues. 

- Caiguda de càrrega transportada. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

 

 

 

 

- Caigudes des de punts alts i/o des d´elements provisionals d´accés (escales, plataformes,...). 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

 

Treballs previs 

 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...). 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Volcada d’apilaments de materials. 

- Riscos derivats d´emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques,...) 

 

Treballs amb ferro 

 

- Talls i ferides a les mans o als peus per l’utilització de rodons d’acer. 

- Escalfaments durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla. 

- Escalfament durant les operacions de muntatge d’armadures. 

- Entrebancs i torçades al caminar sobre les armadures. 

- Esforços excessius. 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Caigudes de persones des de punts alts i/o des d´elements provisionals d´accés (escales, 

plataformes,...). 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega penjada. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Fallides d´encofrats. 

- Volcada de piles de materials. 

- Riscos derivats de l´emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques,...). 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 
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- Desprendiment i/o esllavissament de terres. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

 

Treballs de manipulació del formigó i el morter 

 

- Caigudes des de punts alts i/o des d´elements provisionals d´accés (escales, plataformes,...). 

- Caigudes de persones al mateix nivell, cops i ensopegades. 

- Caiguda de persones al buit. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Enfonsament d’encofrats. 

- Trepitjar objectes punxeguts. 

- Trepitjades sobre superfícies de trànsit. 

- Caigudes derivades de treballs sobre sòls humits o mullats. 

- Contactes amb el formigó (dermatitis per ciment). 

- Errades d’apuntalament. 

- Desplaçaments de terres. 

- Els derivats de l’execució del treball sota circumstàncies metereològiques adverses. 

- Atrapaments. 

- Vibracions per l’ús de les agulles vibrants. 

- Volcada de piles de materials. 

- Riscos derivats de l´emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques,...). 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Desprendiment i/o esllavissament de terres. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

 

 

Ram de Paleta 

 

- Caigudes de persones des de punts alts i/o des d´elements provisionals d´accés (escales, 

plataformes,...).  

- Caigudes al buit. 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Generació en excés de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Sobre esforços per postures incorrectes i esforços excessius. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Volcada de piles de materials. 

- Riscos derivats de l´emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques,...). 

- Dermatitits per contacte amb el ciment. 

- Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsossos (tallant maons, per exemple). 

- Els derivats de l’utilització de medis auxiliars (escales, bastides, etc.) 

- Electrocutacions. 

 
Coberta i impermeabilitzacions 

 

- Caigudes des de punts alts i/o des d´elements provisionals d´accés (escales, plataformes,...). 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...). 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Sobre-esforços per postures incorrectes i esforços excessius. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Talls i punxades. 

- Volcada de piles de materials. 

- Riscos derivats de l´emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques,...). 

- Cossos extranys als ulls. 

- Els derivats dels treballs realitzats en atmòsferes nocives. 

- Contacte amb substàncies corrossives. 

- Els derivats de la ruptura de les mànegues dels compressors. 

- Contactes amb l’energía elèctrica. 
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Revestiments i acabats 

 

- Caigudes des de punts alts i/o des d´elements provisionals d´accés (escales, plataformes,...). 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobre esforços per postures incorrectes i esforços excessius. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Contacte amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Volcada de piles de materials. 

- Riscos derivats de l´emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques,...). 

- Cossos extranys als ulls. 

- Dermatitis de contacte amb el ciment o altres aglomerants. 

- Contactes amb l’energia elèctrica. 

 
Instal.lacions 

 

- Caigudes des de punts alts i/o des d´elements provisionals d´accés (escales, plataformes,...). 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...). 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Talls i punxades. 

- Contactes elèctrics directes ó indirectes. 

- Caigudes de pals i antenes. 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 

- Els derivats de caigudes de tensió a l’instal·lació per sobrecàrrega (abús o càlcul incorrecte de 

l’instal·lació). 

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció elèctrics. 

- Mal comportament de les preses de terra (incorrecta instal·lació, piques que anul·len els sistemes 

de protecció del quadre general). 

 

 

 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials. 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d´alçada, per les 

particulars característiques de l´activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l´entorn del 

lloc de treball. 

- Treballs en els quals l´exposició a agents químics o biològics suposi un risc d´especial gravetat, o 

pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per les quals la normativa específica obligui a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d´alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d´ofegament per immersió. 

- Obres d´excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

Mesures preventives 

 

Com a criteri general, primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 

s´hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball. D´altra banda els medis de protecció hauran d´estar homologats segons la normativa vigent. 

 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents tasques. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l´interior de l´obra com 

en relació amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l´entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

- Els elements de les instal·lacions han d´estar amb les seves proteccions aïllants. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d´obra, 

- Sistema de rec que impedeixi l´emissió de pols en gran quantitat. 

- Comprovació de solucions d´execució a l´estat real dels elements (subsòl,...). 

- Comprovacions d´apuntalaments, condicions estrebats i pantalles de protecció de rases. 

- Utilització de paviments antilliscants en maquinària. 
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- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de mallat en forats horitzontals. 

- Protecció de forats per evitar la caiguda d´objectes (xarxes, lones...). 

- Ús d´escales de mà, plataformes de treballs i bastides. 

 

 

Mesures de Protecció Individual 

 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de casc homologat. 

- A totes les zones elevades on hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d´ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà 

obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar 

el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament  sorollosos. 

- Utilització de davantals. 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d´intoxicació per més d´un 

operari. Utilització d´equips de subministrament d´aire. 

 

Mesures de Protecció a tercers 

 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l´obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s´ha de 

preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d´impedir que persones 

alienes a l´obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles, tant a l´interior de l´obra com en relació amb els 

vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 

- Comprovació de sol·lucions d´ execució a l´estat real dels elements (subsòl i edificacions veïnes). 

- Protecció de forats per evitar la caiguda d´objectes (xarxes, lones...). 
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8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 8.1 ESTAT ACTUAL 
 

1. Situació i emplaçament 
 
2. Façanes 1 
3. Façanes 2 

 
4. Estat actual Planta baixa 
5. Estat actual Planta primera 
6. Estat actual Planta segona 
7. Estat actual Planta cobertes 

 
8. Plànol de superficies i cotes planta baixa 
9. Plànol de superficies i cotes planta primera 
10. Plànol de superficies i cotes planta segona 
11. Plànol de superficies i cotes Planta Coberta 
 
12. Secció longitudinal A-A’ 
13. Secció longitudinal B-B’ 
14. Secció longitudinal - transversal C-C’ /D-D ’ 
15. Secció longitudinal - transervsal E-E’/ F-F’  

 
16. Planta baixa cimentació 
17. Planta primera estructura 
18. Planta segona estructura 
19. Planta cobertes estructura 
 
20. Detalls constructius 1 
21. Detalls constructius 2  
22. Detalls constructius 3 
 

8.2 PROPOSTA CANVI D’US 
 

23. Plànol proposta d’espais planta baixa  
24. Plànol proposta d’espais planta primera  
25. Plànol proposta d’espais planta segona  

 
26. Plànol enderrocs i obra nova planta baixa 
27. Plànol enderrocs i obra nova planta primera 
28. Plànol enderrocs i obra nova  planta segona 

 
29. Plànol distribució planta baixa  
30. Plànol distribució planta primera 
31. Plànol distribució planta segona 
32. Plànol distribución planta coberta 

 
33. Planta baixa superficies i cotes 
34. Planta primera superficies i cotes  
35. Planta segona superficies i cotes  
36. Secció longitudinal A-A 
37. Secció longitudinal B-B’ 

 

 
 
 
 

38. Secció longitudinal C-C/ D-D’ 
 

39. Plànol estructura planta baixa 
40. Plànol estructura planta primera 
41. Plànol estructura planta segona 

 
42. Plànol evaquació i incendis planta baixa  
43. Plànol evaquació i incendis planta primera 
44. Plànol evaquació i incendis planta segona  

 
 

45. Plànol accessibilitat planta baixa  
46. Plànol accessibilitat planta primera  
47. Plànol accessibilitat planta segona  

 
48. Plànol proposta de materials i acabats planta baixa  
49. Plànol proposta de materials i acabats planta primera  
50. Plànol proposta de materials i acabats planta segona  
 

8.3 ANNEX 
 

51.  Plànol Fusteria Planta Baixa 1  
52.  Plànol Fusteria Planta Baixa 2  
53.  Plànol Fusteria Planta Baixa 3  
54.  Plànol Fusteria Planta Baixa 4  
55.  Plànol Fusteria Planta Baixa 5  
56.  Plànol Fusteria Planta Primera 1  
57.  Plànol Fusteria Planta Primera 2 
58.  Plànol Fusteria Planta Segona   
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9. CONCLUSIONS 
 

Després de la realització d’aquest projecte bàsic, hem resolt que es pot arribar a executar  ja que, per a 

executar-lo ens hem basat en l’existència d’una demanda de certes activitats, tant per part de 

l’Ajuntament de Martorelles com dels seus habitants i que en aquests moments no estan resoltes.  

 

Un dels punts més importants pels quals es va optar per la rehabilitació d’aquest edifici, és el valor 

històric i d’identitat que té per al municipi i la relació que té amb tots els actes festius que es fan en el 

seu voltant. 

 

L’aixecament gràfic que s’ha realitzat significa el punt de partida per a futurs projectes que tinguin lloc 

en l’edifici ja siguin d’àmbit parcial o total. 

 

El projecte realitzat simbolitza una idea tot i que coneixem que, en el moment en que ens trobem, 

aquesta serà objecte de modificacions degut als problemes de viabilitat, econòmics i la  reparticions 

dels diferents espais, tot depenent del punt de vista de la Propietat.  
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