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RESUM 
 
El present projecte consta de la diagnosi i la proposta d’intervenció amb canvi d’ús dels tres edificis que 

formen l’antiga Estació de Garcia, un poble de la Ribera d’Ebre. Aquests tres immobles són l’edifici de 

viatgers, el magatzem de mercaderies i un edifici d’habitatges on vivien els treballadors i agullers. 

 

L’objectiu del projecte és analitzar totes les lesions i danys que pateixen les construccions i proposar 

una intervenció per a solucionar les lesions i destinar-los a l’oci i al turisme. L’edifici de viatgers es 

proposarà transformar-lo a restaurant i a servei hoteler; l’edifici magatzem a local d’oci i lleure; i la casa 

on vivien els agullers a allotjament de turisme rural. 

 

Com que el treball el formen tres edificacions independents i amb diferents característiques, algunes de 

les parts del projecte es separaran en tres apartats, un per a cada edifici. 

 

Aquest treball de final de carrera el compondran els següents estudis i documents gràfics: 

 

Estudi dels edificis 

A la primera part es realitza un anàlisi de la situació dels edificis, la història i l’entorn de la vila i la 

comarca. També es fa un estudi de cada edifici, descrivint la seva composició arquitectònica, les 

dimensions i els sistemes constructius que els formen. 

 

Aixecament de plànols 

S’ha procedit a realitzar un aixecament de plànols dels tres edificis que formen el conjunt en el seu 

estat actual. 

 

Diagnosi 

En aquest apartat es descriu primerament la metodologia de diagnosi utilitzada i seguidament es 

realitza la pre-diagnosi de cadascun dels edificis. Un cop obtingut l’inventari de lesions que pateix cada 

construcció es passa a la realització del reconeixement tècnic, seguidament a l’anàlisi de les lesions i 

finalment, es fa un diagnòstic de l’estat de cada immoble. 

 

Proposta d’intervenció 

Es fa una explicació del nou ús que es donarà a cada edifici, tot descrivint la nova distribució dels 

espais. Aquests nous usos s’han proposat analitzant els recursos d’oci, paisatgístics i d’interès turístic 

que ofereix la zona en les diferents èpoques de l’any. 

 

Aquest apartat de proposta d’intervenció inclou una memòria descriptiva i una memòria constructiva, on 

es proposen les noves solucions que s’hauran de portar a terme per tal d’allargar la vida dels edificis i 

dotar-los d’un nou ús. 

 

Documentació annexa 

Dins de la documentació annexa trobem un apartat amb els plànols de l’aixecament de l’estat actual i 

també els plànols amb la solució adoptada. 

 

Un altre apartat està format per les fitxes utilitzades per a realitzar la diagnosi dels edificis. D’aquestes 

fitxes se’n troben tres tipus: unes per les parets de càrrega, unes per l’estat dels sostres de biguetes 

metàl·liques i unes per a l’estudi de les lesions. 

 

A l’annex de càlculs s’hi troben les operacions utilitzades per a comprovar la resistència dels sostres de 

biguetes metàl·liques i de les parets de càrrega. 
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Vista de l’Estació des de l’Església Vella de Garcia 

 
 

1.- INTRODUCCIÓ 
 
 
 

“Tot buscant algun edifici del meu poble o alguna masia de l’entorn sobre el qual pogués 

realitzar el projecte Final de Carrera, vaig parar l’atenció en les edificacions de l’Antiga Estació 

de tren que hi ha situades a l’altra riba de riu. Quan vaig anar a visitar-les, ja que abans mai hi 

havia estat, em vaig adonar que el meu projecte havia de ser aquest.” 

 

 

L’antiga Estació de tren de Garcia formava part de l’extensa línia de ferrocarril de RENFE que va des 

de Madrid a Barcelona. El nucli urbà més proper a l’estació, situat a un quilòmetre de distància, és 

Garcia. Tot i que quan l’estació va ser creada era un nucli de comunicació importat pel que fa els 

pobles de la zona, actualment es troba sense servei i pràcticament abandonada. Al trobar-se situada en 

una zona que per accedir-hi és necessari creuar el riu, ha fet que els veïns del municipi utilitzessin 

l’estació de Móra la Nova. 

 

El conjunt d’edificacions que formen l’Estació són l’edifici de viatgers, utilitzat com a estació i habitatge 

de personal; l’edifici del magatzem, situat prop de l’estació, i utilitzat antigament pel comerç de 

mercaderies; i un edifici d’habitatges, situat a uns dos-cents metres en direcció nord-oest. Actualment, 

l’edifici de viatgers i l’edifici del magatzem s’utilitzen com a magatzem agrícola, mentre que l’edifici 

d’habitatges no té cap utilitat. En general, es troben en un avançat estat de deteriorament presentant 

diverses lesions. 

 

En aquest projecte Final de Carrera es proposa la rehabilitació de cadascun dels edificis que formen 

l’antiga Estació de Garcia. Aquesta nova proposta no serà destinada al transport públic, ja que no 

tindria cap sentit, sinó al turisme i a l’oci de la zona. La proposta d’actuació, a grans trets, és la següent: 

en primer lloc, rehabilitar l’edifici de viatgers i transformar-lo en un bar-restaurant a la planta baixa i en 

un hotel a la planta primera. Pel que fa l’edifici d’habitatges, es realitzaran els canvis necessaris per 

adaptar-lo a dos allotjaments de turisme rural. Finalment, l’edifici magatzem es proposa adaptar-lo a un 

espai destinat al lleure i al descans. Amb aquesta proposta es preveu recuperar uns edificis que durant 

anys han estat abandonats i s’han deteriorat notablement. 
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2.- SITUACIÓ,HISTÒRIA I ENTORN 
 
2.1.- EDIFICIS DEL PROJECTE 

 

 

 

 ANTIGA ESTACIÓ  

     DE GARCIA 

 
       Fotografia 2.1.1 

          

       

 CASA DELS                  

AGULLERS  

 

 
  

       Fotografia 2.1.2 

 

 

   MAGATZEM I MOLL 

DE MERCADERIES 

 

 
 

     Fotografia 2.1.3 

    
 
 
 
 
 
Edifici de planta rectangular, amb una superfície en planta de 213,93 metres quadrats. Està format per 

dues plantes. La planta baixa està formada pel vestíbul de l’estació, amb els corresponents serveis de 

taquilles, magatzem i sala d’espera. A la planta pis hi ha dos habitatges de les mateixes dimensions, on 

antigament vivien el cap d’estació i el factor. La planta segona és una coberta plana transitable. La 

comunicació vertical de l’edifici es realitza mitjançant una escala de volta catalana. 

D’ara en endavant, Estació. 

 
 
 
 
 
Edifici de planta rectangular, destinat a habitatges dels agullers i treballadors de la companyia 

ferroviària. Està formada per quatre habitatges amb unes dimensions similars. L’ocupació en planta de 

la construcció és de 111,16 metres quadrats. L’estructura de l’edifici és de parets de càrrega de fàbrica 

de maó i sostres formats amb biguetes metàl·liques de rails de tren. La coberta és inclinada a dues 

aigües i amb acabat de teula àrab. 

D’ara en endavant, Casa Agullers. 

 
 
 
 
 
Edifici de planta rectangular destinat a magatzem i moll de mercaderies. La superfície d’aquest és de 

214,13 metres quadrats. Està format per un sol espai i amb poques instal·lacions. L’estructura de la 

coberta és de fusta i cavallets metàl·lics. La coberta és inclinada a dues aigües i amb recobriment de 

peces de fibrociment ancorades a la subestructura de fusta. 

D’ara en endavant, Magatzem. 
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2.2.- SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

La població de Garcia es troba a la comarca de la 

Ribera d’Ebre, a la província de Tarragona, a la 

zona del sud de Catalunya. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 2.2.1 

 

Pel que fa a la situació, aquests edificis es troben ubicats a la banda dreta del riu Ebre i a uns tres-

cents metres de distància d’aquest. Antigament per accedir-hi es feia creuant el riu pel pas de barca 

(Fotografia 2.4.3), o bé passant pel lateral del pont del tren, situat a un quilòmetre aproximadament del 

centre de la vila (Fotografia 2.4.5). 

 

Actualment, l’accés a 

l’Estació es pot fer amb 

cotxe pel camí de les 

Sènies de Garcia creuant 

el pont sobre el riu a Móra 

d’Ebre, també s’hi pot 

accedir a peu passant pel 

lateral del pont del tren i 

amb el nou restabliment 

del pas de barca, també 

s’hi pot accedir mitjançant 

aquesta creuant el riu 

Ebre (Fotografia 2.4.4) 

 

 

 

     Figura 2.2.2 

 

Pel que fa a l’emplaçament de les edificacions, els edificis Estació i Magatzem estan situats en direcció 

de nord a sud, de manera que les seves façanes llargues corresponen a l’est i a l’oest. La façana est és 

la que està propera al camí, a la banda del riu; en canvi, la façana oest és la que dóna a la via del tren. 

L ’edifici Magatzem està situat a uns disset metres cap al sud de l’Estació a la mateixa línia paral·lela 

respecte de la via, amb una distància d’aquesta d’uns disset metres. 

 

A l’edifici Casa dels Agullers s’hi accedeix pel camí que porta a l’Estació i continua paral·lel a una certa 

distància de la via. Aquesta edificació es troba a uns cent noranta metres de l’Estació. La Casa dels 

Agullers està orientada diferent dels altres edificis. Com que també està situada enfront de la via i 

aquesta fa una certa curvatura, l’edifici està orientat uns vint graus cap al nord-oest, de manera que les 

seves façanes menors estan situades a la direcció nord-oest i sud-est. Com que aquesta orientació és 

bastant similar a la dels altres dos edificis, durant el treball anomenarem façana oest a la paral·lela a la 

via, façana est a la contraria. 

 
Figura 2.2.3 

 
Figura 2.2.4 
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2.3.- LA RIBERA D’EBRE 

La Ribera d’Ebre (827,31 km2), com el seu nom indica, és una comarca de les terres meridionals del 

Principat que té com a eix aquest gran riu, al qual toquen tots els seus municipis, excepte el de la 

Palma d’Ebre i la Torre de l’Espanyol. Limita al N amb les Garrigues i el Segrià. A l’est llinda amb el 

Priorat i el Baix Camp, comarques amb les quals no hi ha cap accident geogràfic que marqui clarament 

la divisòria. Al sud i oest varies serralades separen la Ribera d’Ebre del Baix Ebre, de la Terra Alta a 

l’oest i del Matarranya al nord-oest, aquesta última comarca de la Franja de Ponent. La seva part 

central està formada per la cubeta que queda delimitada al nord pel pas de l’Ase i el pas de 

Barrufemes, centrada per les poblacions de Móra d’Ebre i Móra la Nova i al sud pels dos braços de la 

Serralada Prelitoral. Al nord del Pas de l’Ase també es troben un conjunt de terres totalment tributàries 

de la vall del riu on també s’hi podria incloure 

la població de Faió, que tot i pertànyer 

administrativament a l’Aragó, podria 

adscriure’s a la Ribera d’Ebre pels seus trets 

geogràfics i lingüístics. 

 

En la divisió territorial que es va aplicar el 

1936, i que fou ratificada el 1987, es va 

establir que la comarca de la Ribera d’Ebre 

estaria composta per 14 municipis: Ascó, Flix, 

Benissanet, Garcia, Ginestar, Miravet, Móra 

la Nova, la Palma d’Ebre, Rasquera, Riba-

roja d’Ebre, Tivissa, la Torre de l’Espanyol, 

Vinebre i Móra d’Ebre que va ser designada 

capital de la comarca. 

       Figura 2.3.1 

 

La Ponència de la Divisió Territorial de Catalunya, en fixar la seva delimitació el 1932, va topar amb 

certes dificultats. Per una banda, hom va haver d’agrupar un conjunt de catorze municipis que mai no 

havien tingut una entitat administrativa o històrica homogènies, com és el cas majoritàriament a Terra 

Alta o en altres comarques veïnes. Pobles com Ginestar, Rasquera o Miravet pertanyien a la batllia 

història de Miravet, mentre que la Palma d’Ebre pertanyia primer a la vegueria i després al corregiment 

de Lleida i la resta de municipis pertanyien bé a la vegueria i al corregiment de Tortosa, bé a la 

vegueria de Montblanc i després corregiment de Tarragona. D’altra banda, la dificultat d’establir la 

capital també fou un problema a resoldre, ja que la capacitat de Móra d’Ebre no és tan ben definida 

com la d’altres caps comarcals veïns, un fet reforçat per la manca de tradició i la dificultat de 

comunicació amb els pobles dels extrems comarcals, provocada en part per la constitució peculiar i 

allargassada del seu territori. 

 

Les comunicacions 

El mitjà de transport que va ser més important al principi del segle XIX va ser el fluvial, actualment 

inexistent. Fins el 1920 hi van haver intents de comunicar Aragó amb la mar utilitzant l’Ebre, però tots 

van fracassar. Hom va desistir llavors de fer navegable el riu per a embarcacions de cert calat, i va 

restar la navegació a base de llaguts de 30 tones i muletes de 3 tones. Aquestes últimes embarcacions, 

destinades a travessar el riu per ample, encara son actives en alguns trams. En els bons temps de la 

navegació fluvial es portava molt d’oli de Móra a Tortosa i també aigua amunt es transportava arròs, 

taronges i sal. 

 

La  situació interior de la comarca fa que es trobi força allunyada de la xarxa general d’autopistes. 

D’altra banda, el relleu de la zona comporta un traçat viari tortuós i difícil, que representa un 

inconvenient seriós per a una xarxa de transports que afavorís l’establiment industrial. Tanmateix s’ha 

portat a terme una sèrie de millores en la xarxa de carreteres, en part relacionades amb els plans de 

prevenció que s’apliquen a les zones properes a centrals nuclears. 

 

La línia de ferrocarril és especialment important ja que travessa la comarca i la comunica amb 

Tarragona, Barcelona i la resta de l’estat, amb trens diaris que tenen parada a Móra la Nova, que 

conserva una important estació, Ascó, Flix i Riba-roja d’Ebre. 

 

La població 

La distribució de la població a la Ribera d’Ebre és heretada de l’època en què es va iniciar la repoblació 

del territori després del domini àrab. Es tracta d’una població totalment concentrada en què hi sol haver 

un nucli compacte per municipi i un percentatge molt baix de disseminació, exceptuant les poblacions 

de Tivissa i Flix. La morfologia dels pobles de la Ribera varia entre els nuclis agrícoles i els que han 

aparegut per efecte de les grans obres públiques, com ara Flix, Riba-roja i fins i tot Móra la Nova, que 

tenen un nucli antic central de petites dimensions i una sèrie d’urbanitzacions.  

 

La tendència durant el segle XX, sobretot durant la segona meitat, fou l’abandonament de la població 

de les zones altes i la baixada cap als pobles de zones més planeres i properes al riu, més 

desenvolupats i més ben comunicats. Al mateix temps, el conjunt de la comarca va patir un corrent 

migratori negatiu causat en gran part a l’atracció de les zones litorals properes. La situació es va 

capgirar a principis del segle XX. 
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Evolució de la població
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Al llarg del segle XIX tota la comarca va experimentar un constant augment que li va donar 16.063 h el 

1830, 25.687 el 1857, 27.628 el 1887 i 29.891 el 1900. Durant el segle XX es podrien diferenciar varies 

etapes en l’evolució de la població. Els primers vint anys dels segle són de creixement, fins assolir el 

màxim demogràfic el 1920, amb 30.349 habitants. A partir d’aquest moment la població emprèn una 

tendència decreixent que es va veure agreujada per la gerra civil de 1936-39, i per l’èxode, durant la 

dècada de 1960, de gent jove cap a les grans ciutats. La població no es va tornar a recuperar fins la 

dècada de 1970-1980, coincidint amb l’etapa de la construcció de la central nuclear d’Ascó. 

 

Tot i que en la segona meitat de la dècada de 1980 la població semblava haver-se estabilitzat 

lleugerament, la tendència migratòria continuava, provocant la davallada de la natalitat i l’envelliment de 

la població. El creixement, per bé que molt feble, es va concentrar a la capital de la comarca i a Móra la 

Nova; aquests dos municipis, juntament amb Flix, agrupaven el 2005 el 53,5% de la població de la 

comarca. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gràfic 2.3.2 

 

La història de l’edat moderna i els segles XIX i XX . 

La pau i la poca densitat demogràfica de la comarca van fer del segle XVI un segle tranquil, sense 

esdeveniments d’especial relleu. El 1610 arribà l’expulsió dels moriscs, que fou molt més perjudicial per 

l’abandonament de terres de conreus i d’oficis de menestralia en els quals els musulmans eren 

especialment destres. L’expulsió, que va fer partir unes 4000 persones, va afectar especialment els 

barris musulmans de Miravet, Tivissa, Ascó, Benissanet i Móra. 

 

Pocs anys després (1640) la guerra contra Felip IV de Castella tornà a somoure la comarca per la 

posició ambigua inicial de Tortosa i l’acció eficaç del marquès de Los Vélez, que amb la presa del Coll 

de Balaguer pogué avançar fàcilment pel costat de la mar vers Cambrils i Tarragona; a l’interior, en 

canvi, la resistència fou més forta gràcies a la resistència del castell de Miravet. 

 

Acabada aquesta guerra el 1652, començà un període de pau i d’inici de prosperitat; aquest inici de 

recuperació es deturà un curt espai de temps per la guerra contra Felip V, en la qual participaren de 

nou d’una manera destacada els castells de Miravet i de Flix, centres de resistència a les tropes 

borbòniques. Miravet caigué el 1707 i Flix resistí una mica més, però claudicà aviat durant l’envestida 

de les tropes del duc d’Orleans. 

 

Durant la resta del segle XVIII la prosperitat iniciada a la fi del segle anterior donà el seu fruit i la 

comarca conegué una notable creixença demogràfica i econòmica, en la qual la població de Móra, que 

disposava de duana fluvial, començà a destacar-se com a capital o centre del sector on es formà 

l’actual comarca. 

 

Durant la guerra contra Napoleó el general Suchet, que dirigia les operacions encaminades a dominar 

aquest sector del país, va establir el seu quarter general a Móra d’Ebre (1810). Entre les diferents 

accions bèl·liques empreses per Suchet des de Móra hi ha ben documentada la presa i destrucció de 

Tivissa el 16 de juliol de 1810. 

 

Les guerres carlines tornaren a sacsejar la vida comarcal, ara en plena època d’augment demogràfic i 

vital. La primera guerra Carlina (1833-40) és anomenada també, per aquests indrets, la Guerra de 

Cabrera, per la important intervenció d’aquest destacat militar, que dirigí les principals accions 

bèl·liques del Maestrat a l’Ebre entre el 1835 i el 1840. La guerra, especialment dura per a Gandesa, 

també va repercutir fort a Móra d’Ebre, conquerida pels carlins el 1838 igual que Miravet. Aviat però, 

altres objectius, Falset, el Morell, etc., van distreure l’atenció dels carlins, que afluixaren la seva 

presència a la comarca. 

 

De nou el país fou escenari de lluites en la tercera guerra Carlina (1872-76), en la qual Tivissa, Miravet 

i els castells de Móra i Flix foren escenari de lluites, bé que les seves guarnicions resistiren 

heroicament els assalts carlins. Acabat el malson del carlisme, el país continuà la seva vida dura i 

apacible fins a la guerra civil de 1936-39 i més concret els 116 dies que durà la batalla de l’Ebre. 
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2.4.-GARCIA 

El municipi de Garcia, d’una extensió de 52,37 km2, limita a tramuntana amb al nord-est amb Vinebre i 

la Torre de l’Espanyol, al sector est amb el Molar, el Masroig i els Guiamets, tots tres municipis del 

Priorat, al sud amb Tivissa, Móra la Nova (pel caminal de les Planes) i Móra d’Ebre (pel caminal de la 

Partició de Garcia), i a ponent amb Ascó. 

 
Fotografia 2.4.1 

 

Situat als 17 graus 19 minuts de longitud i 41 graus 18 minuts de latitud, estès a banda i banda del riu 

Ebre en la seva confluència amb el riu Siurana, al sector septentrional de la cubeta de Móra. Al nord del 

terme, el territori és accidentat, a l’esquerra del riu, per la serra del Tormo (525 m. Alt.), que forma la 

paret oriental del congost del Pas de l’Ase i que és continuada per la dreta per l’alineació que culmina 

al pic de l’Àliga (487 m. Alt.). 

 

El terme comprèn la vila i cap de municipi de Garcia, la caseria del Mas de Senier, coneguda com les 

Senies, i el santuari de Santa Magdalena. El terme és travessat per la carretera C-12, que en direcció 

sud, entronca a l’altura de Móra la Nova, amb la carretera N-420 de Tarragona a Gandesa. El tram 

Garcia- Móra la Nova data del 1917 i el 1926 va ser inaugurat el pont sobre el riu Siurana. Del municipi 

surt una carretera en direcció nord-est, al Molar, que data del 1926. 

 

La població  

El cens del 1718 va comptabilitzar  432 habitants i el de 1830, 1094. En aquests dos recomptes la 

població es comptabilitzava amb el terme del Molar (Priorat), que va ser agregat de Garcia fins el 1850. 

El cens de 1857 sumava 1749 h i el de 1900 en va registrar 1658. La població va anar minvant 

progressivament fins a arribar als 1185 habitants el 1936. El 1940 la població disminuí fins a 1008 h i a 

949 el 1945. El 1950 hi havia 963 h, 937 el 1960, 642 el 1970 i 638 el 1981. La població continuà 

disminuint durant la dècada de 1980, fins al punt que, el 1991, només censava 567 h. A partir d’aquesta 

data la població va continuar descendint, encara que a un ritme molt menor i amb una tendència a 

l’estabilització (536 h el 1990 i 498 h el 2005). 

 

Evolució de la població
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Gràfic 2.4.2 

 

Quan la vila va aconseguir la màxima importància, és a dir, entre finals del segle XIX i principis del 

segle XX, quan experimentava el major nombre d’habitants, va arribar a tenir els següents edificis 

públics: la casa de l’Ajuntament (actualment traslladada a un altre lloc i modernitzada), presó, un 

hospital per a malalts pobres del veïnat (ara desaparegut), escoles per a nens i nenes (també 

traslladades a un altre lloc) i l’església parroquial dedicada a la Nativitat de la Mare de Déu, a la qual 

estava unida la parròquia del Molar. 
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L’economia 

Encara que l’agricultura continua tenint un paper prou important en l’activitat econòmica del terme, la 

proximitat als principals centres industrials de la comarca (Flix, Ascó o Móra d’Ebre) ha fet que bona 

part de la població es dediqui a activitats no agràries i es traslladi a treballar fora del terme. 

 

Les terres de conreu es dediquen principalment al secà, tot i que el regadiu ha anat guanyant terreny. 

L’olivera i l’ametller són els conreus més estesos, seguits de la vinya, que ha patit una recessió, els 

fruiters (fonamentalment la cirera i el préssec), i les hortalisses. Gran part dels productes del camp són 

comercialitzats per la Cooperativa 

Agrícola de Garcia, fundada l’any 1945. 

Per altra banda, les activitats ramaderes 

més destacades corresponen a la cria 

d’aviram i de bestiar porcí i oví. 

 

Fins a la primeria del segle XX, i durant 

tota la centúria anterior, s’hi celebraren 

dues fires ramaderes anuals, la més 

important de les quals al desembre. Hi 

havia hagut al municipi set molins d’oli, 

dels quals ara només en funciona un, el 

del Sindicat Agrícola. Se celebra un petit 

mercat el dijous.               Fotografia 2.4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 2.4.4 

La història 

Al lloc de Garcia, segons Carmel Biarnès, hi hagué antigament un poblat ibèric mentre que hi ha 

testimonis d’un hàbitat romà a la partida dels Planassos, a la dreta de l’Ebre. Els sarraïns reocuparen 

l’indret de l’antic poblat ibèric. El lloc aleshores depenia del valí de Siurana, però Garcia aconseguí 

d’independitzar-se i, fins i tot, d’adquirir a l’esmentat valí els termes de Falset i de Pradell. Garcia fou 

conquerida en temps de Ramon Berenguer IV per Arbert de Castellvell. El 1156 Ramon Berenguer IV, 

Guillem de Castellvell, Arnau de Sarrià i altres nobles donaren al monestir de Poblet llur hort i el Mas de 

Bas del terme de Carcheia (aquest Mas de Bas, també dit del Severino, és prop del poble del Molar, 

antic agregat de Garcia, que a la primeria del segle XIX esdevingué municipi independent de la 

comarca del Priorat). 

 

El castell de Garcia, juntament amb els de Tivissa, Móra i Marçà, tots el quals havien tingut els 

sarraïns, fou donat en feu a Guillem de Castellvell pel rei Alfons el Cast, el 1174. Abans del 1309 el lloc 

de Garcia era de la senyoria de Galceran d’Artesa. Posteriorment, Garcia passà a formar part de la 

baronia d’Entença, de la qual esdevingué una fortificació important, i del comtat de Prades. Diu Biarnès 

que les 37 cases de moriscs que hi havia el 1610 no sofriren l’expulsió gràcies a la protecció del bisbe 

de Tortosa, Pedro Manrique, com consta en document expedit pel notari de Tortosa Melcior Jaume 

Montfort el 24 d’agost d’aquest any. El lloc formà part del corregiment de Tarragona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2.4.5 
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2.5- L’ANTIGA ESTACIÓ DE GARCIA 

CONSTRUCCIÓ DE L’ESTACIÓ 

La petició per a la construcció de l’estació al municipi es va produir el 14 de maig de l’any 1893, quan 

l’Ajuntament i els veïns de Garcia ho demanaren a la Junta de Govern dels Ferrocarrils de Tarragona a 

Barcelona i França. 

 

Exposaven els motius següents: 

 

Podria ser el natural conducte per on els habitants de Garcia, Móra d’Ebre, Vinebre, La Torre de 

l’Espanyol, La Figuera, Lloà i El Molar es comunicarien amb els mercats de la regió i per on 

s’exportarien els vins, les ametlles, l’oli, etc. També serviria l’esmentada estació per a importar 

el blat d’Aragó directament, i el de Rússia mitjançant el mercat de Reus, per a ser distribuït als 

pobles veïns. 

 

En aquells moments el municipi de Móra d’Ebre encara no tenia el pont sobre l’Ebre i això feia que 

s’interessés per la construcció de l’estació de Garcia a la que podia dirigir-se mitjançant un camí de 

carro. 

 

A la instància de l’Ajuntament de Garcia acompanyaven oficis fent la mateixa petició, els ajuntaments 

de Móra d’Ebre, Vinebre, La Torre de l’Espanyol, La Figuera, Lloà i El Molar. 

 

Signen la instància de Garcia: 

 

 El batlle, Josep Llebaria. Primer tinent, Joan Malet. Pere Morera, Francesc Homdedéu Estivill, 

Roc Sicart, Jaume Hernàndez, Agustí Bargalló. El secretari, Ramon Altès. El jutge municipal, Josep 

Lluís Madico. El rector, Magí Baiges. El fiscal, Ferran Pallàs. El jutge suplent, Miquel Pons. El notari, 

Osvald Bassedes. 

 

 Segueixen altres signatures dels veïns del poble. 

 

L’estació de Garcia no es va construir fins a l’any 1917.  

 

 
Fotografia 2.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2.5.2 

 

 



Diagnosi i proposta d'intervenció amb canvi d'ús de l'estació de Garcia 

 13 

La construcció de l’estació també va comportar la construcció d’un magatzem i moll de mercaderies 

situat proper d’aquesta, a la mateixa distància de la via per a realitzar la càrrega i descàrrega de 

productes i mercaderies dels trens. 

 

També va ser necessària la construcció d’uns habitatges per als treballadors de la companyia de 

ferrocarril. Aquests es van construir propers de l’estació a uns cent noranta metres de distància. En 

aquestes vivendes hi vivien els agullers i treballadors de la companyia ferroviària. Un cop va deixar de 

funcionar l’estació aquestes cases van continuar ocupant-se durant uns anys. El 1960 vivien en el 

conjunt de l’Estació 28 habitants. 

 

 

ELS EDIFICIS ACTUALMENT 

L’Estació de Garcia actualment està inutilitzada degut a que, per estar emplaçada a l’altra banda del 

riu, hi havia dificultats per a arribar-hi, i actualment, mitjançant els cotxes particulars és més fàcil i 

còmode utilitzar l’estació de Móra la Nova. 

 

El propietari actual dels tres immobles segueix sent Renfe. Quan l’estació va deixar de funcionar, 

aquesta va estar un cert temps abandonada, de manera que s’hi van produir actes de vandalisme i 

robatoris. Anys més tard, l’edifici va ser llogat als arrendataris actuals, els senyors Lluís Olmedo i la 

senyora Teresa Trillo per a l’ús de magatzem agrícola. 

 

L’edifici Magatzem va ser utilitzat durant uns anys per un pastor on hi tancava el seu ramat de cabres.  

Anys més tard l’edifici també va ser arrendat pels arrendataris de l’Estació fins avui en dia, que també 

l’utilitzen com a magatzem. 

 

La Casa  Agullers després de ser abandonada pels últims ocupants que hi vivien no ha tingut cap més 

ús i actualment es troba oberta i abandonada. 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 2.5.3 

 

 
Fotografia 2.5.4 
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2.6.- L’EMPRESA FERROVIÀRIA  

L’organisme que va construir l’estació de Garcia va ser la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a 

Zaragoza y a Alicante que va néixer l’any 1856, és a dir, seixanta-un anys abans de la construcció 

d’aquesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 2.6.1 

A la part superior de l’edifici Estació, a la façana oest s’hi pot observar el logotip de l’empresa, similar al 

que es pot veure a la figura 2.6.1. 

 
     Fotografia 2.6.2 

 

 

 

L’origen de l’empresa comença amb l’aliança empresarial entre José Salamanca i la Sociedad 

Española Mercantil e Industrial (SEMI) que impulsava el grup Rothschild. La nova companyia 

ferroviària, coneguda per les sigles MZA, es va fer càrrec de la nova concessió de la línia de Madrid a 

Saragossa, a la qual va unir la línia que ja estava en construcció de Madrid a Alacant. A partir d’aquest 

moment s’inicia un procés expansiu que se centra amb preferència a les zones centre, sud i est de la 

Península Ibèrica. A partir del 1875, la Companyia va ampliar la ret mitjançant l’annex d’altres 

companyies de ferrocarrils que es trobaven a l’explotació, amb l’absorció de les línies de Còrdova a 

Sevilla, Sevilla a Huelva, Ciudad Real a Badajoz, Ciudad Real a Madrid, Mérida a Sevilla i Aranjuez a 

Conca. L’última concessió amb importància que es va unir a la companyia va ser de Valladolid a Ariza 

el 1895. 

 

A començaments del segle XX, la companyia MZA explotava un total de 3.650 quilòmetres, dels quals 

2.927 corresponien a l’anomenada Ret Antiga i 723 a la Ret Catalana. A aquesta última s’integraven les 

línies de la Compañia de Ferrocarriles de 

Tarragona a Barcelona i França, mentre 

que la Ret Antiga de MZA la formaven la 

resta de línies que explotava la companyia. 

Ambdues van començar l’explotació 

conjunta a partir del 1925, després de la 

integració a l’Estatut Ferroviari. 

 

La crisis generalitzada al ferrocarril 

espanyol va fer, també en el cas de la 

MZA, cada vegada més necessària 

l’aportació de l’Estat, a través de la Caja 

Ferroviaria. Finalment, l’any 1941, la Llei 

d’Ordenació Ferroviària va propiciar el 

naixement d’una nova empresa ferroviària 

de caràcter nacional que comprendria totes 

les línies de via ampla a Espanya (RENFE). 

La MZA i totes les seves línies van passar a 

formar part de la nova companyia nacional 

a partir d’aquest moment. 

Figura 2.6.3 

 

 



Diagnosi i proposta d'intervenció amb canvi d'ús de l'estació de Garcia 

 15 

2.7.- ESTACIONS DE L’ENTORN 
Fent una recerca dels edificis que formen les estacions dels municipis de  l’entorn es pot observar com 

tots els edificis tenen un volum i una estètica molt similar, i en alguns casos idèntica. Analitzant la línia 

de Barcelona a Saragossa, des de l’estació de Pradell fins a Riba-roja d’Ebre, passant per Marçà-

Falset, els Guiaments, Móra la Nova, Garcia, Ascó i Flix, veiem com els edificis de viatgers de les 

estacions petites tots tenen les mateixes dimensions. Aquests edificis estan formats per una planta 

baixa i planta primera destinada a habitatges de treballadors. Als municipis més grans com són Falset i 

Móra la Nova, es pot observar com són edificis de majors dimensions i actualment amb un millor estat 

de conservació. 

 

ESTACIÓ DE PRADELL – LA TORRE DE FONTAUBELLA  
 
L'estació de Pradell- La Torre de Fontaubella (PK 556,1 de la línia Madrid-Móra-Reus-Roda-Barcelona) 

se situa enmig del no-res, entre les poblacions de Pradell de la  Teixeta i La Torre de Fontaubella, si bé 

realment es situa més propera 

a aquest darrer nucli. El tren 

va arribar a Pradell l'any 1890, 

quan es va obrir la línia de 

Reus a Marçà-Falset. Just a la 

sortida de l'estació direcció 

Reus hi ha el túnel número 72, 

de 410 metres de llarg, que 

enllaça amb el túnel de 

L'Argentera, de 4 km de llarg, 

que permet al ferrocarril salvar 

la imponent serra de Pradell.  

 

    Fotografia 2.7.1 

L'estació disposa de la via general (via 1), una desviada llarga (via 2) que es prolonga per l'interior del 

túnel número 72 i una via desviada (via 3) que serveix l'andana principal on també s'hi situa l'edifici de 

viatgers de dues plantes que es troba totalment tapiat. També hi ha una andana secundària entre les 

vies 1 i 3 comunicada amb la principal mitjançant un pas a nivell. Finalment hi ha una petita via morta 

que no s'utilitza al costat de la via 3 connectada pel costat Falset i que permet l'accés a la sots-central 

elèctrica que alimenta la línia. 

 

 
 

ESTACIÓ DE MARÇÀ -  FALSET  
 
L'estació de Marçà-Falset (PK 551,3 de la línia Madrid-Móra-Reus-Roda-Barcelona) es situa a 1,5 km 

de la capital del Priorat, 

Falset, i a 0,5 km de Marçà. El 

tren va arribar al Priorat el 

1890, amb l'obertura de la 

línia des de Reus. L'estació 

es va convertir en una de les 

més importants de la línia, 

amb gran quantitat de vies de 

les quals encara es poden 

veure les seves restes en 

l'actualitat, donat que l'estació 

es va convertir durant molts 

anys en la porta d'entrada i 

sortida de bona part dels 

productes agraris del Priorat.     Fotografia 2.7.2 

 

L'estació actual disposa de set vies, la general (via 1), quatre desviades (vies 2, 3, 5 i 7) i dues vies 

mortes (vies 4 i 6). Entre les vies 3-5 i 1-2 s'hi situen dues estretes andanes comunicades amb l'andana 

principal mitjançant un pas a nivell. L'andana principal és adjacent a la via 2, situada a l'esquerra de la 

general (mirant sentit Móra) on també hi ha l'edifici de viatgers. L'edifici de viatgers és de dues plantes i 

es va restaurar l'any 2005; actualment acull el Restaurant Les Agulles. Completen les instal·lacions de 

l'estació un antic moll cobert i un antic dipòsit de locomotores de vapor situat al costat Móra. A més, hi 

havia un gran nombre de vies per a trens de mercaderies que avui dia es troben semidesmantellades. 

 

ESTACIÓ DELS GUIAMETS  

L'estació dels Guiamets (PK 540,6 de la línia Madrid-Móra-Reus-Roda-Barcelona) es situa al peu de la 

carretera dels Guiamets a Serra d'Almos, a la vessant oposada del poble de Els Guiamets separats pel 

pantà del mateix nom. El tren va arribar als Guiamets l'any 1891 amb la posada en marxa del tram de 

Marçà-Falset a Móra la Nova. L'estació actual consta de la via general (via 1) i dues desviades (vies 2 i 

3), a més d'una via morta connecta pel costat Reus (via 4) i una petita via desviada (via 5) que no 

s'utilitza i ni tan sols disposa de catenària.  
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Entre les vies 1 i 2 hi ha una 

petita andana que 

complementa la principal, que 

serveix a les vies 2 i 4. Les 

andanes estan connectades 

mitjançant un pas a nivell.  

 

L'edifici de viatgers es situa a 

l'esquerra de les vies, mirant 

cap a Móra, i és de dues 

plantes si bé actualment es 

troba totalment tapiat i fora de 

servei. 

Fotografia 2.7.3 

 

ESTACIÓ DE MÓRA LA NOVA  

L'estació de Móra la Nova (PK 531,3 de la línia Madrid-Móra-Reus-Roda-Barcelona) es situa a nord-est 

del nucli urbà i és l'estació més important entre Reus i Casp. El tren de fet en principi havia de passar 

lluny de la població, ja que el traçat fa una marrada de cinc quilòmetres per passar per Móra la Nova, a 

més de passar pel túnel de Darmós. El traçat normal hagués estat creuar l'Ebre per Garcia i enfilar el 

riu Ciurana amunt seguint pel 

barranc del l'Ull de l'Asmà, 

on s'hagués situat l'estació, 

ben allunyada del poble. 

Però gràcies a converses 

amb l'enginyer de la 

companyia de ferrocarril, 

Eduard Maristany, el poble 

va cedir gratuïtament els 

terrenys per a construir 

l'estació i el tren circula des 

de 1891 per on ho coneixem 

avui dia. 

                    Fotografia 2.7.4 

 L'estació de Móra la Nova va ser un punt molt important ferroviàriament parlant ja que en ella s'hi 

ubicava el dipòsit de locomotores de vapor i tallers, on van arribar-hi a treballar més de 1.000 persones. 

L'estació actual de Móra la Nova disposa de la via general (via 1) i cinc vies desviades (vies 2, 3, 5, 7 i 

9), a més de tres vies mortes de les quals només se'n sol utilitzar una (via 4) i que estan connectades 

pel costat Reus. L'andana principal dóna servei a les vies 2 i 4 però també hi ha una andana entre les 

vies 2 i 1 i entre les vies 1 i 3, comunicades entre ells mitjançant passos a nivell. L'andana principal i la 

de les vies 1-2 tenen un tram remodelat i situat a més alçada per permetre un accés més còmode als 

trens; a més l'andana principal disposa de marquesina al tram que discorre per davant de l'edifici de 

viatgers.  

 

L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies, mirant sentit Faió, i és de grans dimensions amb 

dues plantes i un cos central de tres plantes. A la planta baixa s'hi situa entre d'altres dependències la 

taquilla, sala d'espera i una cafeteria. A més de les vies esmentades que es troben més en actiu hi ha 

més vies que estan en parcial o total desús i diversos molls coberts i descoberts de mercaderies. Cal 

destacar l'antiga torre d'enclavaments de control de tota l'estació situada a l'andana principal, que va 

ser la primera torre d'enclavaments electro-mecànics d'Europa, creada l'any 1928. Justament s'ha creat 

la Fundació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial de Móra la Nova (FPPFI) que té com 

a objectius rehabilitar la torre i recuperar part de l'antic dipòsit de locomotores de vapor com a museu 

ferroviari, que a més també comptarà amb locomotores i cotxes de viatgers en actiu per a realitzar 

trens històrics per la línia. 

 
 
ESTACIÓ D’ASCÓ  
 
L'estació d'Ascó (PK 518,5 de la línia Madrid-Móra-Reus-Roda-Barcelona) es situa a l'est del nucli urbà, 

entre la població i el riu Ebre. El 

tren va arribar a Ascó l'any 1892 

amb la obertura del tram de 

Móra la Nova a Faió. L'estació 

actual disposa de la via general 

(via 1) i una via desviada a cada 

costat d'aquesta (vies 2 i 3). 

Entre les vies 1 i 2 s'hi situa una 

andana que complementa 

l'andana principal, que es situa a 

l'esquerra de les vies mirant 

sentit Riba-roja. Les dues 

andanes estan enllaçades 

mitjançant un pas a nivell 

adaptat.         Fotografia 2.7.5 
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L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies i és de dues plantes, si bé actualment es troba 

totalment tancat al públic. Complementen les instal·lacions d'Ascó una marquesina a l'andana principal 

per refugiar els viatgers i una caseta de nova construcció amb els enclavaments. 

 
 
ESTACIÓ DE FLIX 
 
L'estació de Flix (PK 511,6 de la línia Madrid-Móra-Reus-Roda-Barcelona) es situa a l'oest del nucli 

urbà, en una zona industrial dominada per la presència de la factoria Erkimia, a prop del riu Ebre. El 

tren va arribar a Flix l'any 1892 amb la obertura del tram de Móra la Nova a Faió. L'estació actual 

disposa de la via general (via 

1) i tres vies desviades (vies 2, 

3 i 5), a més d'una via morta 

(via 4) connectada pel costat 

Móra. Entre les vies 1 i 2 s'hi 

situa una andana que 

complementa l'andana 

principal, que es situa a 

l'esquerra de les vies mirant 

sentit Riba-roja. Les dues 

andanes estan enllaçades 

mitjançant passos a nivell.  

 

 

                 Fotografia 2.7.6 

L'edifici de viatgers es situa a l'esquerra de les vies i és de dues plantes. A la planta baixa s'hi situa el 

despatx del cap d'estació i el vestíbul-sala d'espera amb taquilla de venda de bitllets. Completen les 

instal·lacions de Flix una sots-central elèctrica que alimenta la línia que disposa d'una via connectada 

amb les vies generals pel costat Móra. També hi ha un antic moll de mercaderies cobert i una edificació 

auxiliar que s'utilitzen com a lavabos. A més, pel costat Riba-roja hi ha una ramal d'entrada a la factoria 

Erkimia, situada just al costat de l'estació de viatgers. 

 
 
ESTACIÓ DE RIBA-ROJA D’EBRE  
 
L'estació de Riba-roja d'Ebre (PK 504,2 de la línia Madrid-Móra-Reus-Roda-Barcelona) es situa a l'oest 

del nucli urbà, just al costat del riu Ebre. El tren va arribar a Riba-roja d'Ebre l'any 1892 amb la obertura 

del tram de Móra la Nova a Faió. L'estació actual disposa únicament de dues vies en actiu, la general 

(via 1) i la desviada (via 2). Hi ha 

dues andanes, una situada entre 

les dues vies i una altra de principal 

situada a la via desviada, 

enllaçades mitjançant un pas a 

nivell.  

 

L'edifici de viatgers es situa a 

l'esquerra de les vies, mirant sentit 

Faió, i és de dues plantes. A la 

planta baixa s'hi situa el despatx 

del cap d'estació i el vestíbul-sala 

d'espera amb taquilla de venda de 

bitllets. 
Fotografia 2.7.7 
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2.8.- GR-99 
El GR-99 és la ruta verda que permet arribar des del naixement de l’Ebre a Fontibre fins a la seva 

desembocadura a Amposta recorrent les ribes a través de camins i senderes. Aquest viatge pot fer-se a 

peu, en bicicleta o a cavall. Aquesta llarga sendera consta de quaranta-dos etapes i recorre més de mil 

dos-cents quilòmetres. L’etapa que passa pel municipi de Garcia, i concretament per davant de 

l’Estació és l’etapa trenta-vuit. Aquesta etapa va des de Flix fins a Móra d’Ebre passant per Vinebre, 

Ascó i Garcia. 

 
Fotografia 2.8.1 

 

Aquesta ruta es tracta del primer dels grans camins de ribera constituïts dins de la que serà 

l’anomenada “Red de Itinerarios Naturales” promoguda pel propi Ministeri de Medi Ambient. Amb 

aquesta xarxa es pretén facilitar l’accés de la població als valors naturals associats als entorns de gran 

qualitat ambiental que proporcionen els rius, al mateix temps que s’intenta afavorir el desenvolupament 

rural de les zones per on passen. 

 

 

Aquesta ruta, i concretament l’etapa 38, passa pel camí de les 

Sènies de Garcia, és a dir, pel camí al qual s’accedeix als edificis 

de l’Estació de Garcia. La situació de les edificacions es troba a una 

distància d’uns trenta-set metres del camí. 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fotografia 2.8.3 

 

     Fotografia 2.8.2                                                                                        Taula 2.8.4 

 
Figura 2.8.5 

 

 

 

Etapa 38: Flix – Móra d’Ebre 

Distància ruta:                              25,83 km 

Desnivell positiu acumulat:          200 m 

Desnivell negatiu acumulat:         205 m 

Altura màxima:                            100 m 

Altura mínima:                               16 m 
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2.9.- INDRETS D’INTERÈS TURÍSTIC A GARCIA 
 

ERMITA DE SANTA MAGDALENA  

L’ermita de Santa Magdalena és situada als vessants d’un dels contraforts meridionals de la serra del 

Tormo  vora el camí i la partida de  Terres Noves, a l’extrem nord-est del terme. L’ermita i la casa de 

l’ermità són construïdes sota una 

gran balma que les cobreix. 

L’ermita fou destruïda el 1835, 

durant la primera guerra Carlina, i 

reconstruïda posteriorment. 

 

El santuari disposa d’un broll 

d’aigua natural de la roca. És un 

lloc molt pintoresc, rodejat de 

bosc i de terreny cultivable, des 

del qual es poden observar unes 

grans vistes.                Fotografia 2.9.1 

 

ESGLÉSIA VELLA  

La primitiva església parroquial és del segle XVI. 

Constava d’una sola nau, amb fortes pilastres, arquejat 

romà i creuer gòtic al sostre. No tenia cúpula i constava 

de vuit altars incloent l’altar major i un retaule que havia 

estat de la Cartoixa d’Escala Dei, format de deu quadres 

de pintures a l’oli sobre fusta, dividits en dos cossos, 

segurament del famós pintor Ribalta, que representaven 

diverses imatges. L’altar major estava consagrat a la 

Nativitat de la Verge. Aquesta església fou destruïda a l’ 

inici de la guerra civil, l’any 1936, i no va ser fins fa pocs 

anys que va ser parcialment restaurada. 

 

L’indret on és ubicada, coronant el cim del turó on se 

situa el poble, al costat mateix del riu Ebre, fa gaudir de 

la seva visita per les magnífiques vistes que s’hi poden 

contemplar. 

Fotografia 2.9.2 

 

 

ESGLÉSIA NOVA  

L’any 1949 es va construir l’actual església situada a la 

part baixa del poble, consagrada a la Nativitat de 

Nostra Senyora. Anys més tard, va fer-se una reforma 

al presbiteri, que consistí en unes pintures murals que 

representen deu àngels que toquen la trompeta 

proclamant les grandeses de Maria i la col·locació 

d’una imatge de la Verge Maria de bronze, que es 

deuen a l’artista Àngel Martí Borràs. 

 

 

 

 

 

 

 
          Fotografia 2.9.3 

 

 

ZONA FLUVIAL  

A Garcia, com a poble que viu cara al riu, 

hi ha un passeig vora el riu Ebre, un 

embarcador, i una zona de lleure, que 

inclou una zona d’acampada, des d’on es 

pot contemplar la fauna aquàtica típica de 

la contrada. En aquest indret també es 

disposa d’unes instal·lacions esportives 

com són les piscines municipals, una 

pista poliesportiva i el camp de futbol. 

També en aquest indret es poden 

practicar d’altres activitats com per 

exemple la pesca. 

Fotografia 2.9.4 
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3.- ESTAT ACTUAL 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.- ESTACIÓ 
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3.1.1.- DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 

L’edifici “Estació” es tracta d’una construcció aïllada, amb obertures a les quatre façanes, formada per 

la planta baixa, una planta pis i la planta coberta. L’ocupació en planta de l’edificació és de 213,93 m2. 

 

Planta Baixa 

La planta baixa està formada pel vestíbul, les guixetes, la sala d’espera, l’entrada als habitatges, el 

local i la caixa d’escala. 

 

L’entrada a l’edifici, actualment única ja que totes les altres portes estan tapiades, dóna al vestíbul de 

l’estació, sent aquest l’espai més gran de la planta,  amb una superfície útil de 89,41 m2. 

 

L’habitació de les guixetes, a la qual es té accés des del vestíbul mitjançant dues portes, i originalment 

també des de l’exterior, té una superfície de 27,96 m2. Contigu a aquesta estança hi ha un local des del 

qual també s’hi té accés des del vestíbul i des del carrer. 

 
Figura 3.1.1.1 

 

A la part sud, es troba una habitació que comunica el vestíbul de l’estació amb la caixa d’escala i 

originalment, també des de l’exterior. 

 

La caixa d’escala que comunica els diferents nivells de l’edifici també permetia l’accés a l’exterior. La 

connexió entre plantes es realitza mitjançant una escala de volta catalana. 

 

L’habitació de l’extrem sud-oest, era la que originalment s’utilitzava de sala d’espera de la primera 

classe i encara es pot observar com antigament tenia uns acabats més luxosos amb mosaic hidràulic al 

paviment i fusta a les parets. 

 

Planta Primera  

La primera planta està formada per dos habitatges, de pràcticament les mateixes dimensions, ja que 

tenen una distribució simètrica, als quals es té accés des de la caixa d’escala. 

 
Figura 3.1.1.2 

 

L’habitatge 1, és el que dóna a la façana oest, és a dir, a la via, i el 2, és el que dóna a la cara est, és a 

dir, al riu. 

 

Cadascú dels habitatges està format per la sala d’estar-menjador, a la qual es té accés des de la caixa 

d’escala, amb una superfície de 24,57 m2. Des de la sala d’estar-menjador, es pot accedir al passadís 

que condueix a les habitacions i també es té accés a la cuina. 

 

La cuina, és l’única estança de la casa que varia la superfície d’un habitatge a l’altre. La de l’habitatge 1 

té una superfície de 12,21 m2  i la de l’habitatge 2 de 10,40 m2. Des d’ambdues cuines és té accés al 

rebost. 

 

El passadís condueix a tres habitacions, totes elles amb ventilació directa a l’exterior, i també al bany, 

situat a la part nord de l’edifici, i també amb finestra a l’exterior. 
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Planta Segona  

La segona planta està formada únicament pel badalot i per la coberta plana de l’edifici. Al badalot hi ha 

ubicats tres dipòsits d’aigua que abastien les vivendes de la primera planta i el vestíbul de l’estació de 

la planta baixa. 

 
Figura 3.1.1.3 

 

Les escales a les quals es té accés des del vestíbul de l’estació, i originalment des de l’exterior per la 

façana sud, estan formades per 10 trams de diferents longituds. El seu pas no és uniforme al llarg de 

tota l’escala. El primer tram té una amplada de 85 cm, però hi ha trams de menors dimensions, com 

l’últim que fa 74 cm. L’estructura d’aquesta escala és de volta catalana, executada amb doble rajola 

fina “rasilla” i recolzada sobre parets de càrrega de 15 cm. 

 

L’altura lliure de la planta baixa és de 5,03 metres, la de la planta primera de 4,01 metres i el badalot de 

2,41 metres al punt central. 

La ventilació de les estances de la planta baixa és natural, ja que totes tenen portes o finestres. Els 

habitatges de la primera planta també tenen una ventilació natural ja que totes les habitacions 

comuniquen amb l’exterior, excepte el rebost. 

 

A l’edifici trobem diferents sistemes constructius; murs de carrega interiors de fàbrica de maó, parets de 

pedra i forjats unidireccionals de biguetes metàl·liques. Les parets de l’edifici, segons la seva funció, 

tenen diferents gruixos. La paret de façana que fa la funció de tancament i en alguns casos de càrrega 

té un gruix de 48 cm. Les parets de càrrega i trava són parets de 15 cm, formades amb maó massís de 

29 x 14 x 5 cm.  Les parets divisòries de l’interior són de 7 cm formades amb maons de cantell i presos 

amb guix. 

 

Les superfícies útils (en m2) són: 

 

Planta Baixa Vestíbul 89,41 

Guixetes 27,81 

Local 22,46 

Sala d’espera 1ª classe 14,19 

Entrada habitatges 12,38 

Caixa d’escala 12,70 

Total 178,95 

Planta Primera 

Habitatge 1 

Sala d’estar -  menjador 24,57 

Cuina 12,21 

Rebost 1,78 

Habitació 1 7,71 

Habitació 2 10,08 

Habitació 3 14,55 

Bany 3,39 

Passadís 8,27 

Total 82,56 

Planta Primera  

Habitatge 2 

Sala d’estar -  menjador 24,57 

Cuina 10,40 

Rebost 1,78 

Habitació 1 7,71 

Habitació 2 10,08 

Habitació 3 14,55 

Bany 3,39 

Passadís 8,27 

Total 80,75 

Planta Segona Badalot 12,70 

Coberta plana 170,13 

Total 182,83 

Taula 3.1.1.4 

 

 



Diagnosi i proposta d'intervenció amb canvi d'ús de l'estació de Garcia 

 24

Façanes  

Les façanes est i oest, és a dir, les façanes de majors dimensions estan construïdes simètricament, 

amb les mateixes obertures. A la plana baixa hi ha quatre portes de doble fulla i amb una altura 

considerable de 3,82 metres al centre de l’arc.  

 

La planta pis presenta quatre finestres sobre cadascuna de les portes i també amb la mateixa forma 

d’arc. 

 

La barana de la coberta és la continuació de la façana, i al centre de l’edifici presenta una elevació amb 

una circumferència a les dues façanes, on a la façana oest hi ha l’escut de la MZA, l’empresa 

constructora de l’Estació. 

 

      FAÇANA EST    

 
Fotografia 3.1.1.5 

 

 

 

 

 

FAÇANA OEST 

 
Fotografia 3.1.1.6 

 

La façana nord i la sud, que corresponen a les de menors dimensions són simètriques a sí mateixes, 

però no són iguals entre elles.  

 

La façana sud té una porta d’accés a la caixa d’escala, situada al centre de la façana, amb les mateixes 

dimensions que les portes de la façana est i l’oest. 

 

A la planta pis, hi ha una finestra, amb la mateixa forma que les de les façanes grans, però tapiada 

seixanta centímetres, ja que en aquest nivell passa el replà de l’escala.  A cada costat d’aquesta 

obertura, hi ha unes finestres de menors dimensions, que corresponen a les cuines de cadascú dels 

habitatges. 

 

La façana nord té dues finestres a la planta baixa i una finestra al centre de la planta pis, la qual està 

partida pel l’envà que divideix els dos habitatges, donant llum i ventilació als banys d’ambdues 

vivendes. 
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FAÇANA SUD        FAÇANA NORD    

   
                Fotografia 3.1.1.7                        Fotografia 3.1.1.8 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.- DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS 

 

Cimentació  

La cimentació és de sabates corregudes de pedra granítica sota les parets de façana, tal i com s’ha 

pogut comprovar mitjançant  l’obertura que hi ha situada a la façana sud. Sota les parets de càrrega i  

de trava de l’interior de l’edifici es suposa que també estan executades amb la mateixa tipologia de 

fonamentació i amb el mateix material. 

 

 
Fotografia 3.1.1.9 

 

Sanejament  

L’evacuació de les aigües residuals dels habitatges de la planta primera es realitza mitjançant tubs de 

ferro i plom vistos, subjectats als paraments verticals o al sostre de la planta baixa amb abraçadores 

encastables de ferro. 

 

L’evacuació de les aigües pluvials de la coberta plana, que consta de quatre boneres a cadascun dels 

extrems de l’edifici, inicialment es feia amb baixants verticals per l’interior de l’edifici. Actualment, 

només hi ha un baixant vertical en funcionament, el sud-oest, i els altres tres desaigüen directament a 

l’exterior mitjançant tubs de fosa. 
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Fotografia 3.1.1.10 

 

 

ESTRUCTURA VERTICAL 

 

Parets de pedra 

 

Les parets de façana, i també parets de càrrega en 

algunes parts, estan formades amb pedra granítica i 

tenen 48 centímetres de gruix. Aquesta pedra està 

presa amb morter de calç. 

 

Els llindars de les obertures, com són les finestres i 

les portes de la planta baixa es solucionen amb arcs 

de descàrrega formats amb maons massissos. 

 

 

 

 

 

       

        Fotografia 3.1.1.11 

Fàbrica de maó  

Els murs de càrrega estan formats amb maó massís 

de 29 x 14 x 5 cm, presos amb morter de calç i amb 

unes junta entre 1 i 2 centímetres. 

 

Els llindars de les obertures de les parets de maó es 

resolen amb arcs de fàbrica igual que les obertures de 

la paret de tancament. 

 

Els pilars de fàbrica de maó, tenen unes dimensions 

de 45 x 45 cm, i també estan presos amb morter de 

calç i una junta igual que les parets. 

 

       

       

       Fotografia 3.1.1.12 

 

ESTRUCTURA HORITZONTAL 

Els sostres de la planta baixa i primera estan formats amb biguetes de ferro d’ala estreta de 16 

centímetres de cantell i 5 cm de base. Els intereixos d’aquests sostres són uniformes de 78 cm. El 

sostre del badalot està format per biguetes de 13 cm de cantell i 5 cm de base i la separació entre els 

eixos de les biguetes és de 60 cm. Els revoltons de la planta baixa i primera estan formats amb doble 

rajola fina “rasilla”. 

 

A la planta baixa, a la part de vestíbul, per fer-lo més diàfan, en lloc d’haver paret de càrrega hi ha dos 

pòrtics amb dues bigues IPN 320. 

 
Figura 3.1.1.13 



Diagnosi i proposta d'intervenció amb canvi d'ús de l'estació de Garcia 

 
 

 27 

La disposició de les biguetes és la mateixa al sostre de la planta baixa i al de la planta pis. El tram 1, 

amb una longitud de 3,14 metres, recolza a la façana oest i a la paret de maó de la caixa d’escala. 

 

Els trams 3 i 4, amb unes llums de 5,51 i 5,57 metres, respectivament recolzen a la paret de fàbrica i al 

pòrtic format per les dues jàsseres. 

 

El tram 5, recolza per un extrem a la paret de fàbrica i la jàssera, i per l’altre a la paret de façana de 

pedra. Aquesta té una llum de 4,49 metres. 

 
        Planta Baixa 

Figura 3.1.1.14 

 
       Planta Primera 

Figura 3.1.1.15 

 
Fotografia 3.1.1.16 

 

El sostre del badalot recolza sobre les parets de fàbrica de maó de càrrega i de tancament, amb una 

longitud de 2,81 metres. La solució constructiva d’aquest sostre no és amb revoltons de rajola fina 

“rasilla”, sinó que es recolza la rajola de pla. 

 
        Badalot 

Figura  3.1.1.17                                  Fotografia 3.1.1.18 
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Ram de paleta  

La caixa d’escala i les parets de càrrega interiors estan formades amb maons massissos de 29 x 14 x 5 

cm, col·locats complint la llei de trava i presos amb morter de calç. 

 

Els envans que distribueixen l’interior estan realitzats amb maons massissos de 29 x 14 x 5 cm de 

cantell, col·locats també complint la llei de trava i presos amb guix. 

 

Tota l’escala està construïda amb volta catalana amb doble rajola fina “rasilla”, recolzada sobre les 

parets de càrrega. 

 
Fotografia 3.1.1.19 

 

COBERTA 

Coberta plana 

La coberta de l’edifici és una coberta catalana, és a dir, una coberta plana amb formació dels pendents 

a base d’envanets conillers sobre un sostre, deixant una cambra d’aire ventilada mitjançant unes 

obertures circulars de 18 cm de diàmetre que hi ha per tot el perímetre de la façana amb una separació 

de 1,55 metres. 

 

Les boneres estan situades a l’extrem de les cantonades. Actualment, d’aquestes només en funciona 

una ja que les altres tres desaigüen directament a l’exterior mitjançant tubs de fosa. 

 

 
Figura 3.1.1.20 

El punt central és el més elevat i forma unes pendents del 3,5 % i 1,5 %.  

 

El paviment de la coberta està realitzat amb rajola fina “rasilla” doble de 12 x 24 cm, sobre envanets 

conillers amb una altura mitjana de 46 cm i una separació entre ells de 50 cm. 

 

La ventilació de la cambra d’aire es realitza mitjançant les obertures circulars del perímetre. En tota la 

coberta no hi ha juntes de dilatació. Tampoc no disposa de minvell perimetral. 

 

La barana és continuació de la façana, amb 48 cm de gruix i una altura de 1,05 metres. 

 
Fotografia 3.1.1.21 
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Coberta badalot  

El sostre del badalot és una coberta plana tradicional sobre sostre de biguetes metàl·liques, revoltó 

ceràmic format per maó massís “maó de pla”, pres amb morter de calç. 

 

La formació del pendent es fa directament donant inclinació al sostre que suporta la coberta, i aquest 

és d’un 5 %. 

 

Aquesta coberta desaigua directament sobre la coberta plana. No disposa d’impermeabilització, 

confiant l’estanquitat a la pendent. Tampoc disposa d’aïllament tèrmic ni de cambra d’aire. 

 

La trobada amb la paret de tancament esta realitzada amb una rajola fina “rasilla”, amb un vol de dos 

centímetres i sense goteró. 

 

 

 
Fotografia 3.1.1.22 

 

 

 

 

Revestiments interiors  

Els paraments verticals de la part central del vestíbul de la planta baixa estan revestits amb rajoles 

blanques vidriades fins al sostre. A la part inferior, originalment hi havia un sòcol de fusta però va ser 

extret. 

 
Fotografia 3.1.1.23 

 

Tota la planta baixa té un cel ras de canyís i enguixat fixat 

al sostre amb llistons de fusta. A la part central del vestíbul 

hi ha una motllura d’escaiola. La resta del vestíbul, les 

guixetes, el local i la sala d’espera estan acabats amb guix. 

 

A la planta pis, la part frontal de les cuines i tota l’estança 

dels banys estan enrajolats amb rajola blanca de 20 x 20 

cm fins a una altura de 1,60 metres fixades al suport amb 

morter. 

 

La part superior de les cuines i banys i la resta de 

departaments dels habitatges estan enguixats. 

 

Els revoltons de rajola fina “rasilla” del sostre de la planta 

pis també estan enguixats. 

 

         Fotografia 3.1.1.24 
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Revestiments exteriors 

 

Les façanes de les quatre cares estan revestides amb un morter de calç, formant una sèrie de relleus 

regulars, amb la finalitat d’imitar la fàbrica de maó. 

 

La part inferior té un sòcol perimetral de morter de 97 centímetres d’altura. 

 
Fotografia 3.1.1.25 

Tots els sostres estan coronats pel perímetre i de manera ornamental amb unes cornises de morter. 

Les cantonades també estan acabades amb una franja vertical de morter de 45 centímetres d’amplada. 

Tota la fusteria exterior, és a dir, portes i finestres, estan adornades amb unes motllures de morter. 

 
Fotografia 3.1.1.26 

 

PAVIMENTS 

Planta Baixa  

A la planta baixa trobem diferents tipus de paviment depenent del compartiment. La part central del 

vestíbul està formada per un paviment de morter polit amb un gravat de quadrats de 28 x 28 cm de 

costat. L’altra part del vestíbul també està de un paviment de les mateixes característiques, però amb 

un gravat formant uns rectangles de 30 x 60 centímetres. 

 

L’habitació de les taquilles i la sala d’espera de primera classe tenen un paviment de mosaic hidràulic 

de 20 x 20 cm. 

 

El local, l’entrada dels habitatges i la caixa d’escala també tenen un paviment de morter polit amb un 

gravat amb rectangles de 30 x 60 cm. 

      
Fotografia 3.1.1.27     Fotografia 3.1.1.28 

      
Fotografia 3.1.1.29                    Fotografia 3.1.1.30 
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Planta Primera  

La primera planta té un paviment amb rajola vermella amb acabat mat de 14 x 14 cm a totes les sales 

dels habitatges. 

 

 
Fotografia 3.1.1.31 

 

Escales  

Als graons de les escales hi ha col·locat un mamperlà de fusta. La petja està revestida amb rajola 

vermella mat de 12 x 24 cm. D’altra banda, les contrapetges estan revestides amb rajoles de 8 x 24 cm 

de color blanc vidriades. 

 
Fotografia 3.1.1.32 

Fusteria interior  

Les portes dels habitatges de la planta primera són 

de 2,50 metres d’altura. L’amplada d’aquestes és de 

70 centímetres, excepte la de la porta d’accés als 

habitatges que és de 90 cm. 

 

A la planta baixa, en canvi, les portes són en forma 

d’arc, amb una altura total de 3,12 metres. L’altura 

del pas de la porta és de 2,30 metres. Les portes 

d’accés a l’entrada dels habitatges i a la sala 

d’espera de primera classe són de doble fulla i les 

altres d’una sola. 

 

Tota la fusteria és de fusta de pi roig del país i estan 

pintades de color verd a la planta primera, i de color 

marró a la planta baixa. 

       

       Fotografia 3.1.1.33 

 

          

 Fusteria exterior 

 

Totes les portes de la planta baixa que donen a l’exterior són de les mateixes dimensions. D’aquestes 

se’n troben quatre a la cara est, quatre a l’oest i una a la cara sud. Són en forma d’arc i la seva altura al 

punt mig és de 3,82 metres.. La part superior és de doble fulla abatible. 

 

A la planta baixa de la façana nord també hi ha dos finestres amb forma d’arc, de 1,10 metres 

d’amplada. Ambdues són de doble fulla i tenen porticons. 

 

A la primera planta també trobem nou finestres d’1,10 metres d’amplada amb porticons. 

 

A la façana sud, hi ha dos finestres de 60 cm d’amplada i 2’09 metres d’alçada, que són les 

corresponents a les cuines. 
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Fotografia 3.1.1.34                                  Fotografia 3.1.1.35 

  

 

 

 

Serralleria 
 

Actualment només es troba la barana de la finestra de la 

caixa d’escala, de 90 centímetres d’altura, formada per 

barretes de quadradet d’un centímetre d’amplada i 

separades entre elles 12 centímetres. 

 

La barana de les escales anteriorment també era de 

ferro, d’un metre d’altura aproximadament, però va ser 

extreta. 

 

 

 
          Fotografia 3.1.1.36 

  

 

Fontaneria i aparells sanitaris  

A l’actualitat les úniques instal·lacions que es troben a l’edifici són alguns tubs de ferro o de plom que 

portaven l’aigua. 

Als banys hi ha el plat de dutxa i a les cuines la pica i el safareig. El plat de dutxa és de ceràmica i la 

pica i el safareig són de formigó armat. 

 
Fotografia 3.1.1.37 

Electricitat  

La instal·lació que s’observa en l’actualitat és escassa i fora d’ús. A la planta pis només queden alguns 

cables que portaven la llum a les habitacions i a les caixes de connexions. A la planta baixa encara hi 

ha alguna làmpada i els cables elèctrics. 

 
Fotografia 3.1.1.38 



Diagnosi i proposta d'intervenció amb canvi d'ús de l'estació de Garcia 

 
 

 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.- CASA AGULLERS 
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3.2.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 

 

És tracta d’una edificació aïllada, formada per dos plantes, amb dos habitatges a cadascuna, d’unes 

dimensions similars. La planta d’aquest edifici és de 111,16 m2. 

 

Planta Baixa 

L’habitatge 1, té el seu accés per la façana nord. Està compost per la cuina, menjador, el bany, el 

rebost i quatre habitacions, totes elles amb ventilació a l’exterior. 

 

L’habitatge 2, té el seu accés per la façana sud. Aquest està compost per la cuina, menjador, el bany, 

el rebost i tres habitacions.  

 

En aquesta planta, i a la cara oest, es troba l’accés a la caixa d’escala que porta a la planta superior. 

 

habitació 1habitació 1 habitació 2 habitació 3

cuina-menjador rebost

bany

cuina-menjador

rebost

bany

hab. principal habitació 2

hab. principal

HAB 1. HAB 2.

 
    Planta Baixa 

Figura 3.2.1.1 
 

 

Planta primera  

Aquesta planta està composta per dos habitatges, als quals es té accés des de la caixa d’escala. 

 

L’habitatge 3 té les mateixes dimensions que l’habitatge 1, i està format per una entrada, la cuina, 

menjador, el bany, el rebost i tres habitacions. 

 
 
 

habitació 1habitació 1 habitació 2 hab. principal

cuina-menjador

rebost

bany
entrada cuina-menjador

rebost

bany

hab. principal habitació 2

HAB 4.HAB 3.

 
   Planta Primera 
      Figura 3.2.1.2 

 

L’habitatge 4, amb les mateixes dimensions que el 2, està format per la cuina, menjador, el bany, el 

rebost i tres habitacions. 

 

Les escales, a les quals es té accés per la façana oest, estan formades per quatre trams. El seu pas és 

uniforme al llarg de tota l’escala, i és de 75 cm. La petja dels graons és de 30 cm i la contrapetja de 

15,5 cm. L’estructura d’aquesta escala és de volta de rajola fina “rasilla” recolzada sobre la paret de 

càrrega de maó de 15 cm. 

 

L’altura lliure entre sostres, tant de la planta baixa, com de la planta primera, és de 2 metres i 72 cm. 

 

La ventilació de tots els habitatges és natural, mitjançant finestres i balcons, ja que totes les estances 

de la casa, excepte el rebost, comuniquen amb l’exterior. 

 

Les parets tenen diferents dimensions segons la seva funció estructural a l’edifici. Les parets de 

tancament, és a dir, les exteriors, són de 50 cm i formades amb pedra granítica. Les de càrrega i trava 

són parets de 15 cm, formades amb maó de 14 x 29 x 5 cm. Per altra banda, les parets divisòries que 

distribueixen les estances de la casa són de 7 cm de gruix. 
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Les superfícies útils (en m2) dels habitatges són:  

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

Baixa 

 

 

 

 

 

Habitatge 1  

Cuina - menjador 13,43 

Rebost 1,23 

Bany 1,37 

Habitació 1 5,84 

Habitació 2 5,12 

Habitació 3 6,46 

Habitació principal 8,24 

Total 41,69 

 

 

 

Habitatge 2 

Cuina - menjador 13,43 

Rebost 1,18 

Bany 1,32 

Habitació 1 5,84 

Habitació 2 4,38 

Habitació principal 8,10 

Total 34,25 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

Primera  

 

 

 

 

 

 

 

Habitatge 3 

Cuina - menjador 13,43 

Rebost 1,23 

Bany 1,37 

Habitació 1 5,84 

Habitació 2 5,12 

Habitació 3 6,46 

Habitació principal 8,24 

Total 41,69 

 

 

 

Habitatge 4 

 

Cuina - menjador 13,43 

Rebost 1,18 

Bany 1,32 

Habitació 1 5,84 

Habitació 2 5,23 

Habitació principal 6,85 

Total 33,85 

Taula 3.2.1.3 

 

 

 

 

FAÇANES  

Les façanes de l’edifici són completament simètriques, exceptuant la façana oest on a la planta 

baixa, en lloc d’haver una finestra, hi ha la porta d’accés a la caixa d’escala que comunica als 

dos habitatges de la planta superior. 

 

La façana est té sis finestres a la planta baixa i sis finestres a la planta pis de les quals, en 

corresponen tres a cadascú de les vivendes. 

 

A la façana oest hi ha sis finestres a la planta pis, cinc a la planta baixa i la porta per accedir 

als habitatges de la planta pis. 

 

FAÇANA OEST 

 
Fotografia 3.2.1.4 
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FAÇANA EST  

 
Fotografia 3.2.1.5 

Les façanes nord i sud són iguals, amb un balcó a la planta pis i la porta d’accés als habitatges a la 

planta baixa. 

FAÇANA SUD                                     FAÇA NA NORD 

   
 Fotografia 3.2.1.6     Fotografia 3.2.1.7 

2.2.2.- DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS 

 

Cimentació 

 
La cimentació és de sabates corregudes sota les parets de càrrega, de trava i sota les de façana i 

estan executades amb pedra granítica igual com les de l’edifici Estació. 

 

 

Sanejament 

 

L’evacuació de les aigües residuals dels habitatges es fa mitjançant tubs de ferro vistos i subjectats a la 

paret amb abraçadores de ferro. El diàmetre exterior del tub és de 140 mm. 

 

L’evacuació de les aigües pluvials es fa directament a l’exterior, ja que la coberta no disposa de canal 

de recollida. 

 

 
Fotografia 3.2.1.8 
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ESTRUCTURA VERTICAL 

Parets de pedra 

Les parets de façana i també parets de càrrega totes elles, estan formades amb pedra granítica i tenen 

50 centímetres de gruix. Aquesta pedra està presa amb morter de calç. A les parets de la façana est i 

oest hi recolzen els sostres de la planta baixa i de la planta primera. A les parets de la façana nord i de 

la sud, en canvi, hi recolzen les biguetes que formen l’estructura de la coberta. 

 

Els llindars de les obertures, com són les finestres, les portes de la planta baixa i els balcons de la 

planta primera es solucionen amb arcs de descàrrega formats amb maons massissos. 

 

 
Fotografia 3.2.1.9 

 

 

Fàbrica de maó  

Els murs de càrrega i de trava que formen l’estructura vertical de l’edifici estan formats amb maó 

massís de 29 x 14 x 5 cm, presos amb morter de calç i amb una junta entre 1 i 2 centímetres. 

 

Els llindars de les obertures de les parets de maó es resolen amb els arcs de fàbrica, de la mateixa 

manera que ho fan les obertures de la façana, com són les finestres, els balcons i les portes d’accés 

que es solucionen amb arcs de descàrrega formats amb maons massissos. 

ESTRUCTURA HORITZONTAL 

Els sostres estan formats amb biguetes de rails de tren de 108 mm de base i 108 mm de cantell. Els 

intereixos dels sostres són uniformes a la planta baixa i primera, de 71 cm. Els revoltons estan formats 

amb doble rajola fina “rasilla”, recolzats sobre l’ala inferior de les biguetes. 

 
Figura 3.2.1.10 

 

BIGUETES METÀL·LIQUES DE RAILS 

  
  Planta Baixa 

Figura 3.2.1.11 

 

 

La col·locació de les biguetes rail és la mateixa al sostre de la planta baixa que al de la planta pis. Les 

biguetes recolzen els seus caps a les parets de façana est i oest, ja que es tracta d’una bigueta de 6,08 

metres, encara que totes tenen la seva llum dividida per les parets de càrrega de fàbrica de maó. 

D’aquesta manera els trams amb major llum tenen 3,75 metres, i la resta van variant la seva longitud. 
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BIGUETES METÀL·LIQUES DE RAILS 

 

  Planta Primera 

Figura 3.2.1.12 

 

 
Fotografia 3.2.1.13 

 

Les biguetes metàl·liques que subjecten la teulada estan recolzades a les façanes nord i sud, i a la 

paret de càrrega que divideix l’edifici. Aquestes tenen una longitud de cada tram de 7,35 i 7,19 metres. 

L’intereix de les biguetes és de 93 centímetres. La solució constructiva d’aquest sostre inclinat no és 

amb revoltons de rajola fina “rasilla”, sinó que es recolza la rajola de pla. 

 

D’una banda, les biguetes que sustenten el voladís de les façanes est i oest, tenen una longitud de 1,80 

metres, es recolzen sobre la paret de façana i estan unides a les biguetes de la coberta mitjançant 

unions amb cargols. 

 

D’altra banda, el voladís de la coberta de les façanes nord i sud es suportat per les mateixes biguetes 

que sustenten la coberta, i sobresurten a l’exterior 60 centímetres. 

BIGUETES METÀL·LIQUES DE RAILS 

 
     Coberta 

Figura 3.2.1.14 

 

 
Fotografia 3.2.1.15 
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Ram de paleta  

Les parets de les escales, de la mateixa manera que les 

parets interiors de trava i càrrega, estan formades amb 

maons massissos de 29x4x15 cm, col·locats complint la 

llei de trava i presos amb morter de calç. 

 

Els envans interiors estan construïts amb maons 

massissos de 29x4x15 de cantell, col·locats també 

complint la llei de trava i presos amb guix.  

 

Les escales estan construïdes sobre volta de doble 

“rasilla”, recolzada sobre les parets de càrrega. La petja i 

la contrapetja estan revestides amb rajoles. 

 

Les finestres que totes són amb forma d’arc tenen els 

marcs encastats dins la paret per la cara interior, de 

manera que des de l’exterior queden ocults. 

Fotografia 3.2.1.16 

 
COBERTA 

 

Es tracta d’una coberta inclinada a dues aigües 

realitzada amb teula àrab. L’estructura de la coberta és 

amb biguetes rail. Els voladissos de la façana est i oest 

són de 55 cm, recolzats sobre rails. 

 

La ventilació de l’espai de sota coberta es realitza 

mitjançant unes obertures que hi ha a les façanes est i 

oest amb uns ornaments. A les façanes nord i sud 

també hi ha unes finestres amb forma d’hexàgon.          

 

La coberta té un pendent aproximat del 50 % en les 

dues vessants. En tota la coberta no hi ha juntes de 

dilatació. 

 

 
Fotografia 3.2.1.17 

REVESTIMENTS INTERIORS 

Les cuines i els banys estan enrajolats amb rajola blanca de 20 x 20 cm, fins a una altura de 1,60 a les 

cuines i de 1,20 als banys. 

 

La resta de les estances dels habitatges estan revestides amb guix. Els revoltons de rajola fina “rasilla” 

del sostre també estan revestits amb guix i posteriorment pintades amb diferents colors segons 

l’habitatge. 

 
Fotografia 3.2.1.18 

 

 
Fotografia 3.2.1.19 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

Les façanes estan revestides amb morter allisat i posteriorment pintades de color blanc. 

 

La part inferior de les façanes té un sòcol perimetral de 60 cm d’altura de color del morter. 

 

Els forjats estan coronats pel perímetre 

amb un relleu més sobresortit de 

morter, igual que les cantonades, i 

pintat de color vermell. 

 

Tota la fusteria, és a dir, les finestres, 

les porters i els balcons estan adornats 

exteriorment amb un relleu sobresortint 

de morter i pintat de color vermell. 

 

 

 

      Fotografia 3.2.1.20 

 

PAVIMENTS 

Planta Baixa 

El paviment de la planta baixa està format per un morter polit amb un gravat de quadrats de vint 

centímetres de costat, de manera que formen 45º amb les parets. 

 

 
Fotografia 3.2.1.21 

Planta Primera 

La primera planta té un paviment de mosaic hidràulic de 20 x 20 cm a totes les estances dels 

habitatges. 

 
Fotografia 3.2.1.22 

 

 

Escales 

A les escales hi ha col·locat un llistó de fusta als cantells dels graons. La petja està revestida amb 

rajoles de 12 x 24 cm de color marró. La contrapetja, en canvi, està revestida amb rajoles de 8 x 24 cm 

de color vermell. 

 
Fotografia 3.2.1.23 
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Fusteria exterior  

Tant les portes d’accés als habitatges de la planta 

baixa, com la porta d’accés a la caixa d’escala per 

pujar als habitatges superiors és de doble fulla.  

 

Les fusteries de les finestres són de dos dimensions, 

les dels banys, és a dir, les petites són de 55 cm 

d’amplada per 1 metre d’alçada i les finestres grans, 

les de les habitacions i menjador, són de 64 cm 

d’amplada per 1,20 m d’alçada. Les fusteries dels 

balcons també són de doble fulla. 

 

Tant les finestres com els balcons disposen de porticó 

de protecció. Actualment cap de les fusteries tenen 

els vidres.      

                               
                Fotografia 3.2.1.24 

  

Fusteries interiors 

 

Totes les portes interiors són de fusta d’una fulla, amb 

una amplada de 75 cm a les habitacions i 65 cm a les del 

rebost i del bany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 3.2.1.25 

 

Serralleria  

Les finestres de la planta baixa disposen de reixes de 

ferro formades per barretes d’un centímetre de 

diàmetre i separades vuit centímetres. Originalment la 

barana de les escales també era de ferro amb una 

altura d’un metre aproximadament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fotografia 3.2.1.26 

 

Instal·lacions 

 

Les instal·lacions que trobem a aquest edifici són 

mínimes. Només podem observar algunes canonades 

que portaven l’aigua a les cuines. 

 

No hi ha cap mostra d’instal·lació elèctrica, la qual 

cosa fa pensar que no disposava d’aquest servei. 

 

Als banys només hi queda actualment la comuna, ja 

que els rentamans han estat robats. 

 

 

 

 

 
Fotografia 3.2.1.27 
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Exterior edifici  

El muret que hi ha pel voltant de 

l’edifici formant la tanca del jardí està 

situat a uns cinc metres de distància 

de les façanes nord, est i sud. 

Aquest mur està realitzat en pedra i 

a la seva part superior hi ha rajoles 

fines “rasilles” enrasades amb el 

parament vertical. Aquest mur té una 

amplada de 42 centímetres i una 

altura de 80. 

 

 

 

 Fotografia 3.2.1.28 

 

A sobre el mur hi ha ancorats uns rails de tren amb una altura de 1,22 metres que servien per a fixar-hi 

uns filferros amb la funció d’estenedor de la roba. 

 

Units a aquest muret hi ha quatre 

safareigs, un per a cada habitatge, de 

formigó armat de 1,20 x 1,20 metres 

separats entre ells per un mur de 

pedra de 2,10 metres d’altura i 

arrebossat amb morter, tant el 

parament vertical com la part superior 

del mur, que és en forma de mitja 

canya. 

 

 

                      Fotografia 3.2.1.29 
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3.3.- MAGATZEM 
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3.3.1.- DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI  

L’edifici “Magatzem” es tracta d’una construcció de planta baixa formada per un únic espai diàfan que 

permetia l’emmagatzematge de diferents materials, mercaderies, etc. La superfície útil d’aquest és de 

131 m2. L’altura d’aquest espai és de 6,30 metres a la part central del mateix i de 4,85 metres als seus 

extrems.  

 

La ventilació es realitza mitjançant unes finestres circulars de 80 cm de diàmetres, situades als extrems 

del magatzem i també per l’espai que queda entre els llistons de fusta de la coberta i les parets. 

 
Figura 3.3.1.1 

 

FAÇANES 

Les quatre façanes de l’edifici estan pintades de blancs amb uns relleus pel voltant de les portes i sota 

de cada cavallet de color vermell. A la part baixa, hi ha un sòcol perimetral de 81 centímetres d’altura 

amb el color del morter. 

 

Als extrems de les façanes i a la trobada del parament vertical amb la coberta també hi ha una franja 

amb relleu de 47 cm de gruix pintada de vermell. 

 

Les façanes són iguals la nord amb la sud i l’est amb l’oest, tot i que les obertures d’algunes façanes no 

estan fetes, o bé han estat tapiades. 

 

 

FAÇANA SUD  

 
Fotografia 3.3.1.2 

 
FAÇANA OEST  

 
Fotografia 3.3.1.3 
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FAÇANA NORD  

 
Fotografia 3.3.1.4 

 
 

FAÇANA EST  

 
Fotografia 3.3.1.5 

 

3.3.2.- DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS  
 

Cimentació 

 

La cimentació és de sabates corregudes sota les parets de tancament de 15 centímetres. Aquestes 

sabates estan executades amb pedra granítica. 

 

 

ESTRUCTURA VERTICAL 

 

Els murs de tancament i càrrega són de fàbrica de maó massís de 15 x 29 x 4 cm, presos amb morter 

de calç amb una junta d’un centímetre. 

 

Els cavallets són suportats per uns pilars metàl·lics, tal i com es pot observar a la trobada del cavallet 

amb la paret (fotografia 2.3.1.6). Aquests pilars queden ocults per la paret de fàbrica de maó. 

 

Les parets de la façana nord i la façana sud si que són de càrrega ja que les biguetes de la coberta 

recolzen sobre aquestes directament. 

 

 
Fotografia 3.3.1.6 
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ESTRUCTURA HORITZONTAL  

L’estructura de la coberta està resolta mitjançant sis cavallets formats per dos perfils de ferro de 12 cm 

de cantell i amb forma de I. Aquests cavallets tenen uns tirants de 9 x 2 cm per evitar els esforços 

horitzontals sobre la paret, situats a una tercera part de la longitud. Els cavallets van units als 

fonaments amb un pilar metàl·lic.  

 

Sobre els cavallets hi ha una subestructura unidireccional formada amb bigues de fusta de 14 cm 

d’altura i 7 cm de base, amb un intereix de 98 cm. 

 
Figura 3.3.1.7 

 

 

A sobre de les biguetes (5), i amb el sentit dels cavallets(1), hi 

ha col·locats uns llistons de fusta de 6 cm de base i 6 cm 

d’altura, amb un intereix de 80 cm(3). 

 

Finalment, sobre aquests llistons, hi ha uns altres de 

dimensions més reduïdes, de 4 cm de base per 3 cm d’altura, 

(4) on es fixen les peces de la coberta. 

 
 
 

                             Fotografia 3.3.1.8 

    
                            Fotografia 3.3.1.9                                            Fotografia 3.3.1.10 

 

COBERTA  

Es tracata d’una coberta inclinada a dues aigües, amb una pendent del 31 % a ambdues vessants. La 

ventilació de la coberta és la mateixa que la general del magatzem ja que és un únic espai. No hi ha 

juntes de dilatació en tota la coberta. 

 

El material de la coberta són unes peces de fibrociment pla de 40 x 40 cm, amb un gruix de 2 mm,  

solapades una amb l’altra 10 cm, i fixades als llistons de fusta amb claus. 

 
Fotografia 3.3.1.11 
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REVESTIMENTS 

Tota la façana està revestida amb morter allisat i 

posteriorment pintat de blanc. La part inferior 

d’aquesta té un sòcul perimetral de 81 cm d’altura 

amb el color del morter. A cada cavallet, i per on 

interiorment passa el pilar metàl·lic, hi ha un relleu de 

morter, de 30 cm d’amplada i pintat de color vermell. 

Les obertures de les parets també porten un relleu de 

morter de 25 cm d’amplada el vertical, i de 30 cm el 

situat al dintell. 

 

El revestiment de tota la paret interior està realitzat 

amb un enguixat i sense pintar. 

 

 
 
 
 

Fotografia 3.3.1.12 

 

 

PAVIMENTS 

Tota la planta interior i la base exterior de l’edifici té un paviment de morter polit amb un gravat formant 

uns rectangles de 34 x 68 cm. Aquests estan disposats de manera que el costat llarg de la rectangle és 

paral·lel a les façanes nord i sud. 

 
Fotografia 3.3.1.13 

 

 

FUSTERIA EXTERIOR 

Actualment només hi ha dos portes d’accés, una 

per la façana del riu i l’altra pel lateral.  

 

Ambdues portes són de fusta pintades de color 

verd. La porta de la façana del riu és corredera 

mitjançant dues fulles, amb unes dimensions de 2 

metres d’amplada per 2,90 metres d’alçada. 

 

La porta lateral és de dues fulles batents amb unes 

dimensions de 1’50 metres d’amplada i 2’68 

metres d’alçada al centre de l’arc. 

 

 

 

 

                Fotografia 3.3.1.14 

        

  

 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  

La instal·lació elèctrica existent és molt escassa, podent-se observar només els focus que pengen del 

sostre. També hi ha present algun tram del cablejat, però pel que fa als interruptors i altres aparells 

elèctrics no hi són. 

 
Fotografia 3.3.1.15 
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3.4.-QUADRE COMPARATIU DELS TRES EDIFICIS 
 
 
 
 
 

 
ESTACIÓ 

 

 
CASA AGULLERS 

 
MAGATZEM 

 
ANY DE CONSTRUCCIÓ 

 

 
1.917 

 

 
Al voltant de 1.920 

 
Al voltant de 1.920 

 
TIPOLOGIA D’EDIFICI 

 
Aïllat 

 

 
Aïllat 

 

 
Aïllat 

 
 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA EN PLANTA 
 

 
213,93 m2 

 

 
111,16 m2 

 

 
214,13 m2 

 

 
NOMBRE DE PLANTES 

 
Planta Baixa  + Planta Pis + Planta Coberta 

 

 
Planta Baixa + Planta Pis 

 
Planta Baixa 

 
 

ALTURA TOTAL DE L’EDIFICI 
 

12,70 m 
 

 
8,29 m 

 
6,72 m 

 
CIMENTACIÓ 

 

 
Sabates corregudes 

 

 
Sabates corregudes 

 
Sabates corregudes 

 
ESTRUCTURA 

 
Parets de càrrega i forjats unidireccionals 

 

 
Parets de càrrega i forjats unidireccionals 

 
Parets de càrrega i estructura mixta 

 
PARETS DE TANCAMENT 

 
Pedra granítica de 48 cm 

 

 
Pedra granítica de 50 cm 

 
Fàbrica de maó de 15 cm 

 
SOSTRES 

 

 
Biguetes de ferro d’ala estreta i 130 mm de cantell 

 
Rails de tren de 108 mm de base i 108 mm de 

cantell 

 
- 
 
 

 
COBERTA 

 
Plana transitable amb paviment de rajola fina 

“rasilla” 
 

 
Inclinada a dues aigües amb teula àrab 

 
Inclinada a dues aigües amb peces quadrades de 

fibrociment 

 
PAVIMENTS 

 
 

 
P.B � Gravat de morter polit i mosaic  hidràulic 

 
       P.P � rajola vermella 
 

 
       P.B � Enrajolat de morter polit 
 
       P.P � Mosaic hidràulic 

 
       P.B � Gravat de morter polit 
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DIAGNOSI 
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4.- METODOLOGIA DE DIAGNOSI   
 

PREDIAGNOSI: primera aproximació a l’edifici. Realització d’un reconeixement general, decidir de la 

necessitat de passar a la diagnosi i definició dels camps de treball per als estudis pluridisciplinars 

(diagnosi). 

 

DIAGNOSI (ESTUDIS PLURIDISCIPLINARS): Recollida de tota la informació necessària. Estudi de 

l’edifici, aixecament gràfic, anàlisi constructiu i estructural, proves “in situ”, presa de mostres o anàlisis 

de laboratori i valoració de durabilitat. 

 

DIAGNÒSTIC: determinació de l’estat de conservació i la necessitat d’intervenció. Anàlisi de la 

informació recollida, conclusions, document final. 

 

PROCÈS DE DIAGNOSI  
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5.-PRE-DIAGNOSI 
  

5.1.- VISITA PRÈVIA 
INFORMACIÓ QUE NECESSITEM 

 

 

 

Dia 6 de març de 2009: 

 

Realització de la primera visita a l’edifici, l’objectiu d’aquesta primera visita és entrar en contacte amb 

l’edifici, realitzar una primera visió global i recollir totes les mesures de l’edifici amb la finalitat de 

realitzar els croquis i els plànols per a la presa de dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.- AIXECAMENT DE PLÀNOLS 

(L’aixecament de plànols està a la documentació gràfica de l’Annex III Plànols ) 
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5.3.- PRE-DIAGNOSIS A LES PARETS DE CÀRREGA DE FÀBR ICA DE MAÓ 

 

Una vegada realitzada la inspecció visual de cadascun dels tres edificis en la seva totalitat, es prendran 

les dades necessàries per a conèixer les tensions i les lesions de les parets de càrrega  de l’edifici 

Estació i de l’edifici Casa Agullers. A l’edifici Magatzem no es realitzarà el càlcul ja que les parets 

només sustenten l’estructura de fusta de la coberta, que té un acabat de peces de fibrociment, la qual 

cosa indica que la fàbrica està sotmesa a tensions molt baixes. 

 

TENSIONS 

Determinarem a vista quines són les zones de les parets que poden estar més sobre tensionades a 

partir dels següents paràmetres: 

 

 -Gruix de la paret 

 -Llum dels sostres que carreguen a la paret 

 -Nombre de plantes que carreguen 

 -Zones pròximes a les obertures 

 

Amb aquestes dades, mitjançant uns càlculs i les taules per a la determinació de les tensions simples, 

obtindrem la qualificació prèvia, on tenim dues possibles solucions: 

 

 Passar a diagnosi � Gc > 2 Vr 

 No passar a diagnosi � Gc ≤ 2 Vr 

 

On 

Gc: Tensió gravitatòria corregida. En funció dels paràmetres geomètrics: altures, llums dels 

sostres, gruixos de parets, percentatges de forats a les parets, etc. 

 

 Vc: Valor de referència de resistència de càlcul de la fàbrica 

 

  Vr= 22 kp/cm2, si la fàbrica és de maó massís. 

  Vr= 20 kp/cm2, si la fàbrica de maó calat 

  Vr=14 kp/cm2, si la fàbrica és de maó foradat 

 

Si amb l’obtenció del resultat, ens trobem al primer cas, és a dir, Gc > 2Vr, haurem de passar a la 

diagnosi. Si ens trobem davant del segon cas on Gc ≤ 2 Vr, no serà necessari que passem a la 

diagnosi, i valorarem les dues solucions possibles: 

 

 2Vr > Gc > Vr � Seran necessàries recomanacions especials 

 Gc ≤ Vr � No seran necessàries recomanacions especials, la paret està correcta. 

 

La fórmula utilitzada per als càlculs és la següent: 

 

  100
)%100(

· ∗
−

=
F

kG
Gc  

On  

G = N / Ω 

K: coeficient que depenent el tips de material, el gruix i l’alçada ens permet augmentar o 

disminuir l’efecte de la càrrega sobre la paret 

F: els buits de la paret en planta 

 

 

DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  

Per tal de comprendre millor quines són les zones de la fàbrica més tensionades s’ha realitzat l’anàlisi 

de la distribució de tensions a cadascuna de les parets mitjançant el programa Mur. Per analitzar els 

resultats s’han creat unes fitxes (Annex II Fitxes de distribució de tensions als murs), on s’ha anotat les 

càrregues que actuen a les parets, la ubicació del mur i la imatge resultant del difuminat de tensions. 

 

 

LESIONS 

Només es valorarà l’existència de lesions aparents que puguin afectar la seguretat estructural de 

cadascun dels edificis. 

Si no s’observen lesions, no serà necessari entrar en diagnosis. Pel contrari, si s’observa alguna lesió 

passarem directament a la diagnosi. 

 

A l’edifici Estació, no s’observen lesions a cap dels cinc murs que formen les parets de càrrega 

interiors. 

 

Els murs que formen l’estructura vertical de parets de fàbrica de maó de l’edifici Casa Agullers, tampoc 

presenten cap lesió. 
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CÀLCULS 

A continuació es descriu el mètode seguit per a realitzar els càlculs de comprovació de les parets de 

fàbrica de maó. A l’Annex III es poden consultar tots els càlculs. 

EDIFICI ESTACIÓ 

Paret 1

Paret 2

Paret 3

Paret 4 Paret 5

Planta Baixa
 

 

-Tipus de maó: massís 

-Nombre de plantes: 2 

-Gruix paret: 15 centímetres 

-Alçada entre sostres: 4,95 metres 

Prendrem com a valor k el d’un morter bo o regular: 

K=0,8·h � k=0,8·4,95=3,96 

 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 

PARET 1 � Gc < Vr 
 

PARET 2 � Gc < Vr 

 

PARET 3 � 2·Vr > Gc > Vr 

 

PARET 4 � 2·Vr > Gc > Vr 

 

PARET 5 � 2·Vr > Gc > Vr 

 

 

 

EDIFICI CASA AGULLERS 

 

Planta Baixa

Paret 1

Paret 2

Paret 3

Paret 4
Paret 5

 

 

 

 

 

-Tipus de maó: massís 

-Nombre de plantes: 2 

-Gruix paret: 15 centímetres 

-Alçada entre sostres: 2,72 metres 

 

Prendrem com a valor k el d’un morter bo o regular: 

K=0,8·h � k=0,8·4,95=3,96 

 

PARET 1 � Gc < Vr 

 

PARET 2 � 2·Vr > Gc > Vr 

 

PARET 3 � Gc < Vr 

 

PARET 4 � Gc < Vr 

 

PARET 5 � 2·Vr > Gc > V 
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CONCLUSIÓ PRE-DIAGNOSIS A LES PARETS DE CÀRREGA 

 

TENSIONS 

Una vegada realitzats els càlculs sobre les tensions que afecten les parets de càrrega de l’edifici 

Estació i l’edifici Casa Agullers, determinarem les següents conclusions: 

 

Edifici Estació 

A la paret de càrrega 1 , Gc < Vr � no és necessari passar a la diagnosis; tampoc són necessàries              

                              inspeccions periòdiques ni projectes d’intervenció. 

 

A la paret de càrrega 2 , Gc < Vr � no és necessari passar a la diagnosis; tampoc són necessàries              

                              inspeccions periòdiques ni projectes d’intervenció. 

 

A la paret de càrrega 3 , 2·Vr > Gc > Vr �no és necessari passar a la diagnosis però seran 

necessàries recomanacions. 

 

A la paret de càrrega 4 , 2·Vr > Gc > Vr � no és necessari passar a la diagnosis però seran 

necessàries recomanacions. 

 

A la paret de càrrega 5 , 2·Vr > Gc > Vr � no és necessari passar a la diagnosis però seran 

necessàries recomanacions. 

 

Edifici Casa Agullers 

A la paret de càrrega 1 , Gc < Vr � no és necessari passar a la diagnosis; tampoc són necessàries              

                              inspeccions periòdiques ni projectes d’intervenció. 

 

A la paret de càrrega 2 , 2·Vr > Gc > Vr � no és necessari passar a la diagnosis però seran 

necessàries recomanacions. 

 

A la paret de càrrega 3 , Gc < Vr � no és necessari passar a la diagnosis; tampoc són necessàries              

                              inspeccions periòdiques ni projectes d’intervenció. 

 

A la paret de càrrega 4 , Gc < Vr � no és necessari passar a la diagnosis; tampoc són necessàries              

                              inspeccions periòdiques ni projectes d’intervenció. 

 

A la paret de càrrega 5 , 2·Vr > Gc > Vr � no és necessari passar a la diagnosis però seran 

necessàries  recomanacions. 

 

Si a l’anàlisi del conjunt de parets de càrrega no es presenten les circumstàncies que fan necessària la 

diagnosi, però el càlcul de tensions presenta un valor prou alt (Vr < Gc ≤ 2·Vr), resulta oportú realitzar 

una certa tutoria de l’estructura al llarg del temps. 

 

Aquesta tutoria es pot traduir en forma de recomanacions: 

 

1.- No incrementar càrregues sense la intervenció d ’un tècnic. 

Aquest increment de càrregues pot ser causat per operacions complexes, com pot ser el cas de les                  

remuntes, o per operacions senzilles, com poden ser canvis d’ús (conversió d’habitatge en petits tallers, 

magatzems, etc.), canvis de paviments sense eliminar els existents, intervencions en teulats amb 

solucions pesants, etc. 

 

2.- No debilitar l’estructura vertical. 

L’estructura vertical de parets es debilita en realitzar modificacions de les obertures, generalment de 

forma més crítica en les plantes més baixes (realització de noves portes o finestres encara que se’n 

tanquin d’altres, eixamplament d’obertures existents, etc.), realització de regates en parets per al pas 

d’instal·lacions i, fins i tot, si s’eliminen envans. 

 

3.- Requerir urgentment l’opinió d’un tècnic en cas  d’aparició de noves lesions  o quan apareixen 

sospites de possibles disfuncions (incendis parcials, inundacions, obres importants en edificis veïns o al 

carrer, etc). 

 

LESIONS 

Les parets de càrrega no presenten lesions que poguessin suposar una fallada a sistema estructural, 

per això no es realitzaran cates per a comprovar l’estat de les parets. 
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5.4.- PRE-DIAGNOSIS DELS SOSTRES DE BIGUETES METÀL· LIQUES 

 

De la mateixa manera com s’ha realitzat unes comprovacions prèvies per avaluar l’estat de lesions i les 

tensions que afecten a les estructures de fàbrica de maó, s’ha comprovat l’estat de les biguetes 

metàl·liques que formen l’estructura horitzontal, tant de sostres com de coberta de l’edifici Estació i de 

l’edifici Casa Agullers. 

 

Per realitzar aquesta operació s’han realitzat unes fitxes per a cadascuna de les zones i sistemes que 

formen aquests immobles (Annex II Fitxes de prediagnosi per a sostres fets amb biguetes metàl·liques). 

Pel que fa cada edifici s’ha diferenciat les parts següents: 

 

Edifici Estació  

Planta Baixa Planta Primera Zona 5 

Planta Primera Zona 1 Planta Primera Zona 6 

Planta Primera Zona 2 Planta Primera Zona 7 

Planta Primera Zona 3 Planta Primera Zona 8 

Planta Primera Zona 4 Badalot 

     

Edifici Agullers 

Habitatge 1 Caixa d’escala 

Habitatge 2 Sota coberta Zona Nord 

Habitatge 3 Sota coberta Zona Sud 

Habitatge 4 Biguetes ràfec 

 

FITXES DE PREDIAGNOSI PER A SOSTRES FETS AMB BIGUET ES METÀL·LIQUES  

En aquestes fitxes cal identificar: 

• L’estat de la planta 

o Si el paviment està deformat 

o Si els envans estan esquerdats 

• Tipus de sostre 

o Si hi ha cel ras 

o Si el revoltó és in situ o prefabricat 

o Si hi ha solera 

• Punt observat 

o El centre de la biga 

o L’extrem de la biga 

• Defectes 

o Si se n’observen 

o Si hi ha oxidació 

o Si s’ha produït guerxament lateral 

o Si hi ha deformació 

o Si els nusos i recolzaments estan en bon estat 

• Si hi ha qualsevol reforç o material 

• Diagnosi de l’element 

o Sense perill aparent 

o Intervenció diferible 

o Intervenció immediata 

• Si cal comunicat d’urgència 

• Estimació de risc 

o Puntual 

o A tota la bigueta 

o A tota la planta 

• Actuació recomanada 

o Substitució 

o Reforç amb platines 

o Reforç amb perfils 

o Protecció contra el foc 

o Pintura 

 

CONCLUSIÓ PRE-DIAGNOSI DELS SOSTRES DE BIGUETS METÀ L·LIQUES 

 

Un cop realitzades les fitxes per a cadascuna de les parts de sostre dels edificis Estació i Casa 

Agullers, ens adonem que hi ha diverses zones on aquestes presenten oxidació. En alguns casos, 

aquesta oxidació només afecta puntualment l’ala inferior de les biguetes, amb la presència de petits 

punts d’òxid adherits a la superfície, però que no comporten un risc per a la seguretat estructural dels 

immobles. 

 

D’altra banda, però, s’han detectat algunes zones de l’edifici Estació on la presència d’humitat ha oxidat 

considerablement les biguetes, de manera que caldrà passar a la diagnosi per a realitzar un estudi més 

aprofundit d’aquestes zones, realitzant els càlculs necessàries de comprovació, realitzar les cates 

necessàries per observar la zona de l’ànima i veure quina actuació és més adient per a la reparació 

dels sostres afectats. 
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6.- DIAGNOSI 
 

 

6.1.- RECOLLIDA DE DADES  

Per a l’elaboració de la diagnosi dels tres edificis s’han realitzat unes fitxes per a cadascun dels danys i 

lesions que pateixen. Aquestes fitxes es troben a l’Annex II Fitxes de lesions. 

 

FITXES DE LESIONS: 

Les dades de les lesions que es recullen són: 

 

TIPUS DE LESIÓ: 

Física  Química  Mecànica  

Humitat de filtració 

Humitat per condensació 

Humitat d’obra 

Humitat accidental 

Brutícia 

Erosió 

Eflorescència 

Oxidació 

Corrosió 

Organismes vius 

Erosió 

Deformacions 

Fissures 

Esquerdes 

Despreniments 

Erosió  

 

 

 

CAUSA DE LA LESIÓ: 

Directa  Indirecta  

Física 

Química 

Mecànica 

Lesions prèvies 

Errors de projecte 

Errors d’execució 

Errors de manteniment 

Erosió 

Fallada del material 

Sòl o terreny 

 

RISC DE LA LESIÓ: 

Lleu : No afecta a la seguretat de l’edifici i no representa perill per als usuaris o tercers. 

Greu:  Pot afectar la seguretat de l’edifici i no representa perill per als usuaris o tercers. 

Molt greu:  Afecta l’estabilitat i representa un perill per als usuaris o tercers. 

 

 

VISITES REALITZADES PER A LA INSPECCIÓ DE L’EDIFICI  

 

Nombre de visites per a la realització de croquis, obtenció de les dades de lesions, composició dels 

plànols de lesions en plantes i seccions: 

 

27 de març del 2009    

10 de juliol del 2009    

17 de juliol del 2009    

24 de juliol del 2009    

7 d’agost del 2009 

2 d’octubre del 2009 
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7.- INVENTARI DELS DANYS I LESIONS 
 

7.1.- ESTACIÓ 

FAÇANA 

-Esquerdes a la façana est i nord 

-Fissures a les façanes est i oest 

-Despreniment dels revestiments 

-Taca d’humitat a la façana oest 

-Deficient ampliació d’una porta 

 

ESTRUCTURA AMB PERFILS D’ACER 

-Corrosió de les biguetes dels sostres 

 

COBERTA 

-Organismes a la coberta plana 

-Despreniment del revestiment de la barana 

-Envelliment del paviment i erosionat 

-Boneres brutes i obturades 

 

ACABATS INTERIORS 

-Fals sostre de la planta baixa en mal estat 

-Despreniment del revestiment ceràmic 

-Despreniment del revestiment de guix i pintura 

-Humitats a les parets i sostre 

-Paviments erosionats i en mal estat 

 

INSTAL·LACIONS 

-Deteriorament de la instal·lació d’aigua 

-Oxidació de les canonades de sanejament 

-Instal·lació elèctrica obsoleta 

-Ruptura d’aparells sanitaris 

 

FUSTERIES 

-Deteriorament de la fusteria exterior 

-Deteriorament de la fusteria interior 

 

PAVIMENT EXTERIOR 

-Deteriorament del paviment exterior 

 

7.2.- CASA AGULLERS 

FAÇANA 

-Trencament dels brancals d’una finestra 

-Pintura exterior deteriorada 

-Petits forats a la façana est 

 

ESTRUCTURA HORITZONTAL AMB PERFILS D’ACER 

-Inici d’oxidació de les biguetes rail 

 

COBERTA 

-Teules trencades 

-Taca d’humitat a la sota coberta 

-Despreniment del revestiment de la xemeneia 

 

ACABATS INTERIORS 

-Despreniment pintura parets 

-Cantonades de les voltes de l’escala trencades 

-Paviment trencat 

 

INSTAL·LACIONS 

-Deteriorament i extracció canonades 

-Deteriorament i extracció dels sanitaris 

 

FUSTERIES 

-Fusteries exteriors en mal estat 

-Fusteria interior falta i mal estat 

 

SERRALLERIA 

-Oxidació de reixes i baranes 
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7.3.- MAGATZEM

FAÇANA 

-Despreniment del morter del sòcol 

-Fissures verticals 

-Envelliment del revestiment 

-Erosió al lateral de les portes i tapiat d’aquestes 

 

ESTRUCTURA MIXTA DE  LA COBERTA 

-Podriment dels rastells de fusta 

-Trencament de biguetes de fusta 

-Oxidació dels cavallets metàl·lics 

 

COBERTA 

-Peces de fibrociment trencades 

 

ACABATS INTERIORS 

-Erosió mecànica del revestiment interior de guix 

-Fissures verticals 

  

INSTAL·LACIONS 

-Instal·lació elèctrica amb deficiències 

 

FUSTERIES 

-Fusteria exterior en mal estat 

 

PAVIMENT EXTERIOR 

-Despreniment del paviment 
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8. RECONEIXEMENT TÈCNIC, 
ANÀLISI DE LESIONS I 

DIAGNÒSTIC DELS EDIFICIS 
 

 
 

 
 

8.1.- ESTACIÓ 
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8.1.1.- RECONEIXEMENT TÈCNIC DE L’EDIFICI 
 
En primer lloc, s’ha realitzat el reconeixement tècnic de l’edifici Estació. 

 

Tancaments de Façana 

-Els revestiments situats a les zones properes als extrems de les façanes estan en bastant mal estat, 

en la majoria de casos s’han desprès. 

 

-Tant al centre de la façana nord com a l’extrem de la façana est s’hi pot observar una esquerda de 

dimensions considerables que comença a la barana del terrat i acaba a l’obertura de la porta a la 

façana est, i, en forma de fissura a la part baixa a la façana nord.  

 

-A les façanes de majors dimensions de l’edifici, que són la façana est i l’oest, s’hi poden observar 

diverses fissures, de diferents mides i longituds, variant entre 1 i 4 mil·límetres, la majoria de les quals 

comencen a aparèixer als punts febles com són les obertures existents a la façana. 

 

-A la zona del llindar d’una porta de la façana oest de la planta baixa hi ha una taca de forma bastant 

circular, que apareix en una part de l’edifici on no hi passen instal·lacions de fontaneria ni cap baixant 

d’evacuació d’aigües pluvials. 

 

-La segona porta de la façana est que dona pas al vestíbul principal, actualment l’única porta d’entrada 

a l’edifici ha estat ampliada horitzontalment a la part baixa, sense modificar la llinda. 

 

 
Estructura horitzontal amb perfils d’acer 

-Es pot observar que l’estructura de biguetes metàl·liques dels vans nord i sud-est del sostre de la 

planta pis tenen corrosió. 

 

-En el cas del badalot es pot observar tota la bigueta, és a dir, l’ala inferior i l’ànima, i també estan 

oxidades. 

 

-A la planta baixa només observem les biguetes d’una zona, que també presenten un cert grau 

d’oxidació a la seva ala inferior.  

 

 

 

Coberta 

-Pel paviment de la coberta plana s’hi troben una sèrie de taques de fongs fixades a les rajoles fines de 

ceràmica.  

 

-A la trobada entre la barana i el paviment també s’hi pot observar la presència de vegetació. 

  

-El revestiment de la part interior de la barana de la coberta plana es troba en mal estat. Aquest morter 

s’està desprenent en capes fines. 

 

-La bonera que hi ha en funcionament està obturada per materials solts de la coberta i també per 

vegetació que ha crescut pel seu voltant.  

 

 

Acabats interiors  

-La majoria dels revestiments de la part interior de l’edifici es troben en mal estat, tant els de la planta 

baixa, com els de la planta pis.  

 

- Al cel ras de la planta baixa que està construït amb canyís i fixat al sostre mitjançant uns rastells de 

fusta s’hi poden observar taques d’humitat i en algun punt ha caigut part d’aquest deixant a la vista la 

part inferior de les biguetes i els revoltons de rajola fina “rasilla”. 

 

-Tant el paviment de la planta baixa com el de la planta primera  estan en mal estat. A la planta baixa 

aquest paviment està erosionat en diferents punts, inclòs amb alguna cavitat a les parts més afectades.  

 

-A la part del vestíbul les parets estan revestides amb rajoles blanques fins al sostre i aquestes es 

troben trencades en algunes zones. 

 

-Presència d’humitat a la caixa d’escala ja que tota la pintura està aixecada i en algunes zones el guix 

també s’aixeca.  

 

-El paviment de les escales també s’observa deteriorat, en algunes zones està erosionat i als trams 

superiors té humitat. 

 

-Despreniment de pintura i guix tant del sostre com del parament vertical de l’extrem sud-est de la 

planta pis on hi ha situada la cuina de l’habitatge 2. 
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-A l’altre extrem de la planta, a les cantonades nord-est i nord-oest, l’estat de les parets i del sostre és 

molt semblant al de la cuina, amb una clara presència d’humitat. 

 

 

Instal·lacions  

-L’estat general de les instal·lacions, tant d’aigua sanitària, sanejament o d’electricitat de la planta pis 

és deficient i està molt deteriorat.  

 

-Els baixants d’aigües pluvials de la coberta que van vistos a la planta baixa presenten una clara 

oxidació per la seva superfície. 

 

 

Fusteries  

-L’estat de les fusteries exteriors és molt dolent, sobretot a les de la planta baixa, que la majoria no hi 

són o estan trencades. 

 

-A la planta pis sí que es poden observar totes les fusteries exteriors, però estan bastant deteriorades, 

ja que cap té els vidres i la majoria tanquen malament. 

 

-La fusteria interior no està tan deteriorada com l’exterior, però també mostra la seva manca de 

manteniment i conservació. 

 

 

Paviment exterior  

-Tot el paviment de morter que envolta l’edifici pels quatre costats està bastant deteriorat. 

 

-En moltes de les juntes ha crescut vegetació. En molts llocs hi ha fissures i esquerdes, i en 

altres parts ha saltat part del material. 
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8.1.2.-ANÀLISI DELS DANYS I LESIONS DETECTADES 
 
 
FAÇANA 

 
Esquerdes a la façana est i nord 

 
Observant el sistema constructiu en que està executat l’edifici, es pot veure que aquest no disposa de 

cadena perimetral que faci monolític el sistema. Inspeccionant també a dins de l’edifici, s’observa que 

les esquerdes de la façana són iguals a l’interior, això significa que comprenen tot el gruix de paret. 

Aquestes comencen a la part superior de la coberta i acaben al tancament de la planta baixa. El gruix 

que tenen aquestes esquerdes a la part de la barana de la coberta és de 9 mm, i a la planta primera de 

l’estació és de 5 mm. També s’observa que les esquerdes  que hi ha a la barana de la coberta plana 

han estat omplertes amb morter en alguna intervenció anterior, la qual cosa indica que ja fa temps que 

van aparèixer. 

 
Figura 8.1.2.1 

 

 

 

 

   
                                     Fotografia 8.1.2.2                           Fotografia 8.1.2.3 

 

 

 

     
Fotografia 8.1.2.4 
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Fotografia 8.1.2.5      Fotografia 8.1.2.6 

 

 

La causa exacta que ha provocat l’aparició d’aquestes esquerdes no s’ha pogut determinar, tot i que al 

tractar-se d’un edifici situat proper a la via, la lesió podria estar produïda per la vibració que es produeix 

amb el pas del trens. La falta de cèrcol perimetral podria fer que la trava que tenen aquestes parets 

entre elles no fos suficient per absorbir els moviments i les vibracions produïdes, i que no tingués un 

comportament hiperestàtic. 

 

Fissures a les façanes 

 

Inspeccionant cadascuna de les fissures es pot veure com la majoria apareixen entre la part baixa de 

les finestres i la part alta de les portes. Estudiant el moviment que ha hagut de fer l’edifici per a què 

apareguessin aquestes fissures, mostra que la causa no és l’assentament del terreny, ja que les 

traccions apareixen en diferents direccions i sentits. Aquestes fissures en la majoria dels casos no 

travessen tot el parament ja que a la part interior no han aparegut excepte en el cas de la fotografia 4, 

en el qual si que apareix per la part interior. 

 

Façana oest

GARCIA

Fotografia
8.1.2.8

Fotografia
8.1.2.9

Fotografia
8.1.2.10

Fotografia
8.1.2.11

Fotografia
8.1.2.12

Fotografia
8.1.2.13

 
Figura 8.1.2.7 

 

 

      
Fotografia 8.1.2.8                           Fotografia 8.1.2.9                               
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Fotografia 8.1.2.10                  Fotografia 8.1.2.11   

 

  

     
Fotografia 8.1.2.12                 Fotografia 8.1.2.13   

 

Façana est

Fotografia
8.1.2.15

Fotografia
8.1.2.16

 
Figura 8.1.2.14 

 

 

           
Fotografia 8.1.2.15                                    Fotografia 8.1.2.16 
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Fent l’anàlisi de les zones de la façana amb més esforços de tensió mitjançant el programa MUR 

(Annex IV), podem veure que a les zones on apareixen les fissures no s’hi produeixen grans tensions ja 

que a la major part de façanes on hi ha fissures no hi actuen les càrregues dels sostres. 

 

No ha estat possible determinar la causa que ha provocat aquestes lesions a les obertures de l’edifici, 

tot i que al tractar-se d’un edifici situat a poca distància de la via, aquestes fissures podrien estar 

provocades per la vibració produïda pel pas dels trens i la manca de rigidesa del conjunt, ja que els 

sostres no tenen cèrcol perimetral. 

 

Despreniment dels revestiments exteriors 

Pel que fa als revestiments exteriors de façana, aquests es diferencien segons la tipologia del seu 

acabat en:  

a)  revestiment de morter de calç que imita la fàbrica de maó,  

b)  morter del sòcol perimetral de la part baixa de l’edifici i  

c)  revestiment de morter que forma els ornaments, tant de sostres com els de cantonades. 

 

Analitzant les quatre façanes de la construcció s’observa com els revestiments estan en bastant mal 

estat. Inspeccionant des de la part baixa es troba primer el sòcol del perímetre inferior. Aquest està 

desprès en molts llocs i en altres parts es veu que està a punt de caure. Picant amb un martell es nota 

el soroll a buit i al picar en alguns punts més febles aquest cau. En algunes zones, com pot ser a la part 

esquerra de la façana oest aquest ha caigut tot i es pot observar la pedra granítica que forma 

l’estructura de la paret.  

 

 

 

 

 

 
Fotografia 8.1.2.17   

Mirant el revestiment de morter que imita la fàbrica de maó, aquest es troba en pitjor estat a les zones 

properes a les cantonades de l’edifici i a la part superior. Picant amb un martell al revestiment proper al 

que ja s’ha desprès, s’observa que aquest també cau amb facilitat. Si es pica a la zona central de la 

façana, aquest encara està adherit correctament al suport. 

 
Fotografia 8.1.2.18  

 

Igualment, el morter que forma les franges ornamentals a l’altura dels sostres, també es troba en estat 

de despreniment a les zones properes a les cantonades. A la part superior propera a la coberta 

aquesta lesió s’accentua més. Passant la mà per sobre, o rascant amb una rasqueta, aquest cau amb 

facilitat. 

 
Fotografia 8.1.2.19   
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A les figures següents es pot diferenciar els diferents despreniments que afecten a cadascuna de les 

quadre façanes. 

 

� Les zones marcades amb color vermell són on s’ha produït el despreniment del 

revestiment del sòcol provocat per la humitat de filtració.  

 

� La zona marcada amb color verd és el despreniment del revestiment de morter de calç 

que imita la fàbrica de maó. 

 

� La zona pintada de color blau és els llocs on s’observen humitats produïdes per la 

filtració d’aigua per la coberta plana, però el revestiment encara resta adherit a la 

superfície. 

 
Figura 8.1.2.20   

 
Figura 8.1.2.21   

 
Figura 8.1.2.22  

Per tal de determinar si es tractava d’un morter de calç o d’un morter de ciment pòrtland, es va agafar 

una mostra dels diferents tipus de morter que formaven el revestiment, és a dir, del morter que imita la 

fàbrica de maó, i del morter que forma el sòcol. Es va fer al laboratori l’assaig amb àcid sulfúric per 

veure si reaccionava i poder confirmar que era morter de calç. 

   
           Fotografia 8.1.2.23                Fotografia 8.1.2.24  

La causa principal del mal estat dels revestiments és la humitat de la pluja que ha filtrat pels baixants i 

les boneres embossades. També l’aigua que ha penetrat per les esquerdes que hi ha a les façanes. 

 

El despreniment del morter del sòcol inferior ha estat provocat per la humitat dels esquitxos de pluja, ja 

que l’aigua mulla el sòcol en rebotar sobre el paviment exterior, i penetra en el mur per succió capil·lar 

o per la seva pròpia energia cinètica. Amb el pas del temps, aquesta humitat fa que es produeixi el 

despreniment del morter. 
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Deficient ampliació d’una porta  

Analitzant la façana est, podem observar que la 

segona porta, actualment l’única porta que permet 

l’accés a l’edifici, va ser ampliada a la seva part baixa 

per a poder entrar vehicles a l’interior i així destinar la 

planta baixa com a magatzem agrícola. 

 

Aquesta ampliació es va executar picant la part baixa, 

fins a una altura de 2,23 metres i arrebossant la 

superfície amb morter, sense fer cap intervenció a la 

llinda de fàbrica de maó, de manera que en aquests 

punts propers a l’ampliació es produeixen més 

tensions, tal i com es pot observar a la imatge de 

tensions de la Façana Est de l’Annex II Fitxes de 

distribució de tensions als murs i pot afavorir l’aparició 

de lesions com esquerdes o fissures.           Fotografia 8.1.2.25 

 

L’obertura va passar de 1,50 m a 2,26 metres. Això va comportar la substitució de la porta de 

fusta per una porta metàl·lica amb obertura cap a l’exterior.  

 

      

          Figura 8.1.2.26                                                  Figura 8.1.2.27 

 

Taca d’humitat a la façana oest  

A la part superior de la segona porta de la façana oest s’aprecia una taca de forma circular d’un metre 

de diàmetre aproximadament produïda per una humitat. Mirant bé la superfície i picant amb un martell, 

s’observa que el revestiment encara està adherit al suport. Tocant la superfície ens adonem que la 

zona no està mullada la qual cosa indica que l’origen de la lesió ha desaparegut o bé s’ha reparat en 

alguna intervenció anterior. 

 

      
             Fotografia 8.1.2.28 

 

A l’entrar a l’edifici, es veu que també que hi ha una taca al 

cel ras de la planta baixa i a la zona superior de la paret de 

tancament. Això fa pensar que aquesta humitat va provenir 

de la planta superior. 

 

A l’inspeccionar la part pis, s’observa que a l’habitació 

situada sobre la porta on hi ha la taca, ha hagut la presència 

d’animals domèstics en algun moment. 

   

 La causa que ha provocat la taca d’humitat que hi ha a 

sobre la porta és deguda al vessament d’aigua accidental 

dels abeuradors dels animals i també per la humitat que 

produeixen aquests amb els líquids d’orins.  

 

        Fotografia 8.1.2.29 
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ESTRUCTURA AMB PERFILS D’ACER  

 
Corrosió de les biguetes dels forjats  

Les biguetes metàl·liques d’ala estreta que formen els forjat presenten símptomes de corrosió, la qual 

es forma quan l’òxid humit passa a hidròxid i actua de càtode sobre la resta de metall (pila 

electroquímica), apareix sempre que li falta protecció a l’element i aquest està en ambients humits o en 

contacte amb la humitat. 

 
Observant visualment les biguetes del sostre de la planta pis podem diferenciar clarament dues zones. 

Una d’aquestes és la propera als baixants, és a dir, les zones properes a les cantonades de l’edifici 

(fotografies 8.1.2.31 i 8.1.2.32). L’altra zona és la que correspon als dos trams del centre de l’estació 

(fotografia 8.1.2.33),  i a les biguetes de la cantonada sud-oest, on el baixant de la coberta encara està 

en funcionament. 

 
Figura 8.1.2.30 

 

La zona marcada de color vermell és la que correspon a les biguetes amb presència clara d’oxidació i 

les de la zona marcada amb verd són les que visualment estan menys afectades, ja que només s’hi pot 

observar algun punt petit d’oxidació. 

 

 
Fotografia 8.1.2.31 

 

 
Fotografia 8.1.2.32 
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Fotografia 8.1.2.33 

 

Mirant i fregant les biguetes amb una rasqueta i una llima de ferro s’observa que la majoria dels perfils  

que estan a la zona vermella es troben a l’estat d’oxidació, és a dir, amb una pols d’òxid repartida 

uniformement en tota la superfície, presentant una textura de vellut.  

 

Per tal de comprovar l’estat de l’ànima de les biguetes i de la part superior de l’ala es van realitzar unes 

orificis amb un trepant, a les zones més afectades i més representatives del sostre (fotografies 8.1.2.37 

i 38) 

 

En els casos més desfavorables de les parts de la bigueta més properes als baixants, es troben en un 

estat més avançat de corrosió. En aquest cas els perfils s’estoven i perden cohesió, adquirint una 

textura exfoliada en capes que salten amb facilitat (fotografia 8.1.2.36). 

 

Figura 8.1.2.34 

 
 Fotografia 8.1.2.35 

 

 
Fotografia 8.1.2.36 

 

   
Fotografia 8.1.2.37                            Fotografia 8.1.2.38 
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A la planta baixa només s’ha pogut comprovar l’estat real de les biguetes de la cruixia sud-est, que 

corresponen a la zona del baixant. En aquest cas, es pot comprovar que tenen una capa d’òxid 

superficial, però la corrosió no afecta a la bigueta de manera que no es desprenen capes de material 

com en el cas de les biguetes de la planta pis. 

 

S’ha pogut comprovar però en aquesta planta l’estat del cel ras de les zones amb més risc de patir 

humitats, com són les zones properes als baixants. Només s’han detectat taques d’humitat a les 

cantonades nord-est i nord-oest. A la cantonada sud-oest no s’hi observa cap taca. Això significa que 

les biguetes d’aquesta zona possiblement no tindran oxidació i les biguetes de les zones on hi ha 

taques hauran patit en un cert grau l’efecte de la humitat, i en conseqüència, el seu estat d’oxidació no 

estarà molt avançat tot i que l’hauran patit. 

 
 Figura 8.1.2.39 

 

 

La zona marcada amb color taronja correspon a les biguetes que s’ha pogut comprovar el seu estat i 

que corresponen  la cruixia sud-est. La zona de color blau, en canvi, correspon a les zones on el cel ras 

presenta taques d’humitat, és a dir, les properes als baixants, però no s’ha pogut comprovar l’estat real 

de les biguetes. 

   
Fotografia 8.1.2.40 

 

Al sostre del badalot, per la tipologia constructiva d’aquest, s’ha pogut comprovar l’estat de tota la 

bigueta, és a dir, de l’ala inferior, de l’ànima i de l’ala superior. Es pot observar com aquetes estan 

oxidades en tota la seva superfície, però amb una pols d’òxid adherida a la bigueta. Rascant amb una 

llima de ferro, es veu com la part interior de la bigueta esta en bon estat i que l’oxidació només afecta a 

la capa més superficial. 

 
Fotografia 8.1.2.41 

La causa principal d’aquesta oxidació i corrosió de biguetes és la presència d’humitat provocada per 

l’embossament de les boneres i baixants. En el cas del badalot, la coberta s’ha envellit i ha perdut 

l’estanquitat que hauria de tenir. Les esquerdes de la façana i de la barana de la coberta plana també 

han permès l’entrada d’aigua de pluja al sostre. 
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Per a comprovar la resistència d’aquestes biguetes i saber quina intervenció hi caldrà dur a terme, ja 

sigui una substitució total, una substitució funcional o un reforç s’han realitzat una sèrie de càlculs de 

comprovació (Annex II Càlculs). 

 

El mètode utilitzat és el següent: 

1) Càlcul del pes del sostre 

2) Majoració de les càrregues 

a. Càrregues permanents: 1,35 

b. Càrregues variables: 1,50 

3) Càlcul del Moment flector màxim majorat 

M*max=
8

* 2LP ×
 

4) Càlcul de la tensió màxima majorada 

xW

M max
max

*
* =σ  

5) Comprovació si compleix o no. 

a.  →> 1200*maxσ No compleix 

b. →< 1200*maxσ Compleix 

6) Per comprovar la fletxa, busquem el moment màxim i la tensió màxima. 

M=
8

2LP ×
 

xW

M max
max =σ  

7) Càlcul de la fletxa màxima admissible. 

Fmax.adm= 1/300·L  

  

8) Càlcul de la fletxa del sostre 

Fmax=
c

l 2×σ
 

 

9) Comprovar si compleix o no 

a. Fmax > Fmax.adm   � No compleix 

b. Fmax < Fmax.adm � Compleix 

Les dades utilitzades per als càlculs són les següents: 

 

Perfils metàl·lics 

Biguetes IPN 160 d’ala estreta 5 cm 

Biguetes IPN 130 d’ala estreta 5 cm 

Biguetes IPN 320 

Les biguetes metàl·liques que s’utilitzaven des de principis de segle fins la dècada dels seixanta 

estaven conformades amb acer amb uns límits elàstics baixos, de l’ordre de 2.400 kp/cm2 i era 

habitual calcular-los de manera que la tensió normal sota les càrregues de servei  fos sempre 

inferior a 1200 kp/cm2. Els valors del mòdul resistent, així com les dades geomètriques del perfil 

es poden veure a les taules adjuntes als càlculs de l’Annex II Càlculs). 

 

Pes dels sostres: 

Sostre de la Planta Baixa  

   -Pes propi del sostre: 3 kN/m2 

   -Paviment ceràmic:  1kN/m2  

   -Sobrecàrrega d’ús: 2 kN/m2 

   -Sobrecàrrega d’envans: 1 kN/m2 

        Total: 7kN/m 2 

   

Sostre de la Planta Primera  

   -Pes propi del sostre: 3 kN/m2 

   -Coberta a la catalana: 2,5 kN/m2  

   -Sobrecàrrega d’ús: 1 kN/m2 

   -Sobrecàrrega de neu: 1 kN/m2 

        Total: 7,5kN/m 2 

Sostre del Badalot  

   -Paviment ceràmic:1 kN/m2  

   -Sobrecàrrega de neu: 1 kN/m2 

        Total: 2 kN/m 2 
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COBERTA 

Organismes a la coberta plana  

En primer lloc trobem la falta de manteniment de les boneres que ha provocat un embossament 

d’aquestes, amb la conseqüent acumulació d’aigua a la coberta quan plou. Els propietaris actuals van 

donar la informació que en anteriors reparacions és va aplicar una capa impermeabilitzant sobre 

algunes zones del paviment de rajola fina. També s’observa que les boneres inicials van ser 

substituïdes per tubs directes a l’exterior.  

 

 
Figura 8.1.2.42 

 

 

La major part de la vegetació que trobem a la coberta està situada a les zones marcades en vermell a 

la figura anterior. Aquestes zones corresponen a la part interior de la barana sud. Aquest punt de la 

coberta, per la seva orientació respecte del sol, és la que menys incidència d’aquest rep, és a dir, on la 

humitat hi perdura més temps. 

 

A la resta de coberta plana transitable, i també a la coberta del badalot, es poden observar 

escampades de manera irregular i al llarg d’aquestes, unes taques blanques fixades al paviment de 

rajola fina “rasilla”. També es poden observar per la superfície de la barana, que està coronada amb 

aquestes peces ceràmiques. 

 

 
Fotografia 8.1.2.43 

Aquesta presència d’organismes és una lesió química. L’aparició de microorganismes i paràsits 

vegetals deterioren les capes superficials de les peces ceràmiques. 

 

Els organismes que s’han trobat són: 

-Líquens, aquests estan sobre les rajoles fines ceràmiques i sobre la part baixa de la barana. 

-Molses i gramínies, aquestes estan situades a la trobada entre la barana i la coberta, sobretot a les 

zones properes als baixants, ja que aquests llocs presenten més humitat. 

 
Fotografia 8.1.2.44 
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Despreniment del revestiment de la barana 

Observant visualment el revestiment de morter que hi ha a la barana per la seva part interior, es veu 

com en algunes zones aquest ha caigut o es troba en mal estat. Rascant la superfície del parament 

vertical de la barana s’observa que aquest no està fixat correctament al suport i salta amb facilitat. 

També es pot veure com algunes peces de rajola fina “rasilles” d’acabament de la part superior de la 

barana no hi són. Un altre aspecte que es pot observar a la barana és que les esquerdes de façana 

que arriben a aquest punt van ser reparades amb anterioritat omplint-les amb morter, però que 

actualment part d’aquest morter ha caigut. 

 

 
Fotografia 8.1.2.45 

 

 

Les causes d’aquest despreniment del revestiment de morter és la humitat de la pluja amb el pas del 

temps. El coronament del mur no porta goteró, ja que es tracta de peces de rasilla enrasades amb la 

paret vertical, de manera, que l’aigua de la pluja es filtra fàcilment per la paret, provocant aquest 

despreniment. 

 

La falta de les peces de rajola fina, es degut al pas del temps, que s’han desprès i la manca de 

manteniment que hi ha hagut ha fet que no s’han reparat. Això ha facilitat més l’entrada d’aigua i que es 

desprenguessin les peces contigües.  

Boneres brutes o tapades  

També és pot observar que la bonera situada a l’extrem nord oest, que és l’única que actualment està 

en funcionament està bastant obturada a causa de l’acumulació de materials solts com són restes de 

materials d’impermeabilització i trossets de maó i de rajola fina, que en antigues reparacions de la 

coberta no es van netejar i treure.  

 

 

 

 

 
Fotografia 8.1.2.46 

 

 

La principal causa de l’embossament de boneres i baixants ha estat la manca de manteniment durant 

anys. També algunes intervencions mal executades o sense eliminar correctament la causa del procés 

patològic han produït una major acumulació d’aigua de pluja. 
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Envelliment del paviment i erosionat  

En general es pot observar que el paviment de rajoles fines “rasilles”, que formen la coberta 

està bastant envellit i erosionat. A les zones centrals hi ha gran presència d’organismes i 

molses escampades uniformement. També s’observa com anteriorment s’hi han portat a terme 

algunes reparacions, repicant algunes parts del paviment actual, i tapant les zones amb maons 

o amb material asfàltic.  

 
Fotografia 8.1.2.47 

 

A través d’una trapa que hi ha a l’extrem sud est, i tapada actualment amb una xapa de fibrociment, es 

pot observar la cambra ventilada de la coberta catalana. També es poden veure a través d’aquesta les 

obertures que donen a la cornisa d’ornament, i que permeten el pas de l’aire per la cambra. 

 
Fotografia 8.1.2.48 

ACABATS INTERIORS 

Deteriorament dels paviments 

Mitjançant la inspecció visual dels paviments de la planta baixa, s’observa el desgast que aquest ha 

sofert i està en mal estat.  

 

La zona més afectada és a del vestíbul de l’estació, on el paviment està format per un morter polit i 

gravat. En aquest paviment, s’observen algunes cavitats de fins a 3 centímetres de profunditat on el 

morter s’ha després. 

 

La causa d’aquest deteriorament és el canvi d’ús que ha patit l’edifici, ja que aquest paviment dissenyat 

per al trànsit de persones a patit l’erosió mecànica pel fregament de maquinària i cops d’eines. 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 8.1.2.49 

 

El paviment que forma els graons de les escales format per 

rajoles vermelles també es veu que ha patit el pas dels anys 

sense un manteniment constant. Els graons dels primers 

trams no estan tan afectats ja que la humitat no ha arribat a 

aquesta part de l’escala.  

Fotografia 8.1.2.50 

 

 



Diagnosi i proposta d'intervenció amb canvi d'ús de l'estació de Garcia 

 

 75 

A la vegada que es van pujant els trams que formen l’escala i més accentuat als trams que van de la 

planta pis a la coberta plana, es veu com aquests graons han patit la humitat de la pluja que s’ha filtrat 

per la coberta del badalot. També s’hi poden observar les línies d’òxid que s’han format al caure l’aigua 

de les biguetes. 

 

Per determinar el gruix de morter que forma el paviment de la planta baixa i el gruix de la solera es va 

haver de  realitzar una cata. 

 
Fotografia 8.1.2.51 

 

L’altra part de paviment que està més afectada i deteriorada és la de la planta pis corresponent a les 

zones de la part nord i sud-est. Aquesta part del paviment és la que hi ha propera als baixants, i és on 

les biguetes metàl·liques han patit més la corrosió per la humitat de la coberta plana. En aquests llocs, 

es pot observar sobre les rajoles del paviment les línies que ha format les gotes d’aigua amb òxid que 

cauen de les biguetes quan plou. A la fotografia 4.1.2.53 s’observa aquest efecte produït a l’habitació 

situació a l’extrem nord-oest de l’habitatge 1. 

 

Per tal de determinar el gruix del paviment de la planta primera, es van extreure unes rajoles 

ceràmiques, i mitjançant un trepant (fotografia 4.1.2.52) es va poder determinar el gruix de morter pobre 

que hi ha sobre els revoltons del sostre de la planta baixa. 

 

 

 
Fotografia 8.1.2.52 

 

 

 
Fotografia 8.1.2.53 
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Taques d’humitat i despreniment del cel ras  
 
Inspeccionant visualment el cel ras de la planta baixa es pot veure com a les zones properes a les 

cantonades de l’edifici han aparegut unes taques d’humitat de forma circular. 

 

En aquest punt de les cantonades coincideix que hi passen els baixants de les aigües pluvials de la 

coberta plana. 

 

En altres zones del vestíbul de l’Estació, també hi ha la presència d’unes taques circulars prop del 

parament vertical de la façana. Aquesta taca d’humitat és la mateixa que es pot observar a la façana 

oest. 

 

A la cantonada sud-est, es pot veure com està més afectada per les humitats, i en aquest cas ha caigut 

part del cel ras i veiem l’oxidació de les biguetes. Aquesta zona coincideix on a la coberta hi ha una 

trapa oberta al paviment. Això ha provocat que l’aigua entri a aquesta part de l’edifici amb molta facilitat 

quan plou. 

 
Fotografia 8.1.2.54 

 

Mirant a la planta pis, ens adonem que les zones on al cel ras hi ha humitat, el paviment de sobre 

també les ha patit. 

 

 
Fotografia 8.1.2.55 

 

 

La principal causa d’aquest deteriorament del cel ras i de l’aparició de taques d’humitat és l’aigua 

provinent de la pluja que es filtra per la coberta plana ja que aquesta té les boneres embossades i en 

mal estat. 

 

Aquesta humitat que es filtra provoca l’estovament del guix, deteriorant-lo, i també provoca el podriment 

dels canyissos que fa que en el pitjor dels casos com passa a la cantonada sud-est, es desprengui del 

llistons on estava fixat sostre. 

 

Les taques que apareixen a la part central del vestíbul, i de forma circular, són conseqüència de la 

humitat accidental produïda pel vessament d’aigua quan la planta superior es destinava a la cria de 

conills. 

 

 

Deteriorament del revestiment dels paraments vertic als 
 

Picant amb un martell de fusta el revestiment de rajoles de la planta baixa, s’observa que aquestes no 

estan fixades correctament al suport, i que algunes d’elles ja s’han desprès i ja no hi són. Algunes 

peces ceràmiques també es pot veure com han estat extretes a propòsit per robatoris o vandalisme. 
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Fotografia 8.1.2.56 

 

El revestiment de guix i pintura de la planta pis també es troba en bastant mal estat. Les zones més 

afectades, tal com es pot apreciar a la figura, són sobretot les corresponents a les cantonades de 

l’edifici per on passen els baixants. En aquestes zones la pintura ja ha caigut totalment, i el guix cau 

amb molta facilitat amb un simple fregament (fotografies 4.1.2.60 i 61) 

 
Figura 8.1.2.57 

Analitzant també la resta de revestiments dels habitatges, ens adonem que passant una rasqueta 

sense fer pressió sobre la pintura, aquesta salta amb facilitat. En aquestes zones, en canvi, el guix no 

mostra cap presència de despreniment ni deteriorament i està ben adherit a les parets de fàbrica de 

maó i a les parets de pedra dels tancaments de façana. 

     
                                Fotografia 8.1.2.58              Fotografia 8.1.2.59 

 

El revestiment de ceràmica dels banys no mostra desperfectes i està ben adherit al suport. Les peces 

que estan sota la finestra de la façana nord mostren la mateixa esquerda que es pot observar a la 

façana per la part exterior. 

      
Fotografia 8.1.2.60     Fotografia 8.1.2.61 
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D’altra banda, la pintura i el revestiment de guix, que cobreixen els revoltons de rajola fina “rasilla” del 

sostre de la part propera als baixants, mostren el mateix estat que el dels paraments verticals de les 

mateixes zones. 

 

La causa principal del mal estat dels revestiments és la humitat de la pluja que ha filtrat pels baixants i 

les boneres embossades.  

 

També les esquerdes que hi ha a les façanes de l’edifici han facilitat l’entrada d’aigua a l’interior dels 

paraments verticals de tancament. 

 

En alguns casos, també s’ha comprovat que l’aigua ha penetrat a l’interior a través de la part inferior de 

les fusteries. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fotografia 8.1.2.62 

 

INSTAL·LACIONS  

Oxidació de les canonades d’evacuació 
 
Amb la inspecció visual de les instal·lacions s’observa que l’estat de les canonades d’evacuació de les 

aigües residuals és dolent. A més les canonades d’evacuació de l’aigua pluvial de la coberta estan 

embossades i oxidades. 

 

Els baixants dels extrems de la façana nord, no s’han pogut observar  ja que ens aquests llocs els tubs 

van tapats amb un envà de maó. 

 

Es suposa que l’estat de conservació és el mateix, ja que l’envà presenta bastant humitat per la cara 

exterior, la qual cosa fa pensar que el tub està oxidat com els altres. 

 

 

     
Fotografia 8.1.2.63      Fotografia 8.1.2.64 
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Deteriorament de la instal·lació d’aigua 
 

La xarxa d’aigua sanitària que s’ha pogut observar a 

les zones de les cuines i dels banys es de ferro i va 

vista en quasi tot el parament excepte a les zones 

enrajolades, que aquests tubs van encastats. 

 

En molts dels casos, aquestes canonades han estat 

arrencades per robatori i per tant, aquesta instal·lació 

està obsoleta per al seu ús. 

 

La causa d’aquest deteriorament ha estat 

l’abandonament de l’edifici durant diversos anys en els 

quals no s’ha portat a terme cap mena de manteniment 

i a més a més, s’han produït actes de vandalisme i de 

robatoris. 

 

Fotografia 8.1.2.65 

 

Envelliment i manca d’alguns aparells sanitaris  

 
 
Els elements de la cuina i banys han estat extrets per 

robatoris i actes de vandalisme. 

 

A la part de la cuina hi ha alguns aparells com la pica o 

el safareig, però en general, està en mal estat.  

 

Als banys també s’observa el plat de dutxa i el lloc on 

anaven les piques.  

 

La causa d’aquesta manca d’aparells i d’envelliment és 

la mateixa que la causant del deteriorament de la 

instal·lació d’aigua, és a dir, l’abandonament i la manca 

de manteniment. 

 

          Fotografia 8.1.2.66 

 

Instal·lació elèctrica obsoleta 
 
La instal·lació elèctrica que té l’edifici no està en funcionament ja que actualment no té 

subministrament d’electricitat. 

 

A la planta baixa de l’edifici encara es pot observar alguna part d’aquesta instal·lació, com 

poden ser les caixes de derivació, algun cablejat, i fins i tot, algunes de les làmpades.  

 

A la planta pis es veuen les marques per on anaven els cables però la majoria han estat 

arrencats i no queda gairebé res de la instal·lació. 

 

 
Fotografia 8.1.2.67 
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FUSTERIES 

Deteriorament de la fusteria exterior 

Analitzant l’estat de conservació de les finestres de la planta pis es veu com cap d’elles disposa de 

vidres i els porticons i tota la fusteria en general està bastant envellida i degradada,  tot i que en cap 

cas s’observa l’atac d’insectes ja que no tenen orificis. 

 
Clavant un punxó a la fusta s’observa que no tenen podriment, i mitjançant el tall d’algunes parts per 

observar l’interior es pot dir que no estan atacades per insectes. 

 

 
Fotografia 8.1.2.68 

 

En canvi, a les fusteries exteriors de la planta baixa s’hi poden observar fissures i deformacions. Amb el 

tacte dels dits i la inspecció visual s’observa el relleu de les fibres i el despreniment de bona part de la 

pintura.  

 

Les principals causes del deteriorament són els agents de degradació abiòtics, ja que no hi ha 

presència d’agents biòtics com ara insectes o fongs de podriment.  

 

Aquests atacs abiòtics han estat la radiació solar, la pluja i una manca de manteniment al llarg dels 

anys. 

 

 

 

 

Deteriorament de la fusteria interior  

Les fusteries interiors també estan en mal estat, i en 

alguns casos trencades per actes de vandalisme o 

robatori. 

 

Aquestes no han sofert l’atac de la radiació solar i 

l’aigua de la pluja, com en el cas de la fusteria 

exterior, però la manca de manteniment al llarg dels 

anys ha afavorit el seu envelliment i deteriorament. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fotografia 8.1.2.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fotografia 8.1.2.70 
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PAVIMENT EXTERIOR 

Deteriorament del paviment exterior 

El paviment de morter que hi ha pel voltant de l’edifici 

està deteriorat diferenciant diverses lesions.  

 

A la part de la façana est, on el paviment presenta 

una major superfície, aquest està ple de vegetació, ja 

que a les juntes dels dibuixos gravats s’han produït 

fissures i en aquests punts ha crescut vegetació. 

 

A la part de la façana nord, hi ha una part d’aquest 

paviment que s’ha enfonsat uns dos centímetres i 

també hi ha crescut algun arbust. 

 

 

 
              Fotografia 8.1.2.71 

 
                Fotografia 8.1.2.72 

 
Aquest deteriorament del paviment exterior ha estat produït per l’envelliment del propi material i per la 

falta de manteniment. L’acumulació de terra a les fissures ha fet que hi creixés vegetació i aquesta amb 

les arrels ha anat deteriorant el paviment contigu. 

 

A la zona de la façana nord, al ser més ombrívola s’ha mantingut durant més temps la humitat, la qual 

cosa ha fet que la vegetació que ha crescut a aquest lloc sigui més abundant i hagi deteriorat més el 

paviment. 
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8.1.3.- DIAGNÒSTIC 
 

Una vegada realitzat l’estudi de l’estat de l’edifici amb les seves lesions estructurals, no estructurals i 

garanties d’estabilitat i ús, s’arriba a la conclusió de que és necessària una intervenció. 

 

L’estructura horitzontal de les zones nord i sud està en estat preocupant per a la seguretat de l’edifici, 

causat principalment per la humitat i per la falta de manteniment. Això ha provocat l’oxidació de les 

biguetes metàl·liques que formen els sostres. 

 

La gravetat de les lesions varia en funció de l’exposició a la humitat en que han estat sotmesos els 

elements metàl·lics. El sostre més afectat és el de la planta primera situat sota la coberta plana a les 

zones properes als baixants. 

 

Es imprescindible la substitució de tota la coberta per garantir l’estanquitat de l’edifici i també s’hi 

col·locarà un aïllament tèrmic. També es construiran les juntes de dilatació necessàries pel bon 

funcionament del subsistema constructiu. 

 

La instal·lació de sanejament s’haurà de realitzar tota de nou segons la proposta de reforma, ja que no 

està en bon estat. 

 

Les biguetes metàl·liques de la part central seran sanejades, eliminant els punts d’òxid i s’aplicarà 

posteriorment un tractament antioxidant. S’augmentarà la resistència d’aquestes biguetes mitjançant el 

soldat de passamans metàl·lics. 

 

En el cas de les biguetes dels trams nord i sud-est, serà difícil saber el grau d’afectació de cadascuna 

d’elles, ja que solament és visible l’ala inferior de cada bigueta. Per això, veient el mal estat d’aquestes 

en les cates realitzades la proposta serà la substitució total del sostre. 

 

L’estructura vertical treballa amb una major fiabilitat que l’horitzontal i no presenta lesions per 

sobretensió. 

 

Una vegada solucionades les lesions dels forjats i de la coberta es farà la reparació de les esquerdes 

de la façana nord i est, i de les fissures de les façanes est i oest, mitjançant el repicat del revestiment, 

el cosit de l’esquerda amb grapes d’acer i reomplert amb morter sense retracció. 

 

Tots els acabats de l’edifici es troben en mal estat de conservació i per la qual cosa s’hauran de 

substituir en la seva totalitat segons la proposta de reforma i la nova distribució. 

 

 

La fusteria exterior que està bastant deteriorada no compleix, a més, amb els requisits mínims 

d’estanquitat ni d’aïllament tant acústic com tèrmic, per tant, haurà de ser substituïda en la seva 

totalitat.  

 

Es farà una reparació de tots els paraments de façana ja que el revestiment en general està en mal 

estat, això es farà una vegada realitzades totes les reparacions. Es tindrà cura dels elements 

ornamentals de la cornisa de la coberta i es repararan les zones que ho precisin. 

 

Totes les instal·lacions de l’edifici estan obsoletes de manera que caldrà realitzar-les de nou segons el 

nou ús i complint amb la normativa vigent. 
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8.2.- CASA AGULLERS 
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8.2.1.- RECONEIXEMENT TÈCNIC DE L’EDIFICI 
 

El següent reconeixement tècnic que es realitza és a l’edifici Casa dels Agullers. Aquest edifici està 

situat a uns 190 metres en direcció nord-oest. Fent una valoració general de l’edificació, comparant-la 

amb l’edifici anterior es veu a priori com l’estat d’aquest és més favorable i està en millors condicions. 

 

Tancaments de Façana 

- Pèrdua d’intensitat de color de la pintura de les façanes, i traspàs del color vermell dels relleus al fons 

blanc. 

 

-A la façana oest hi ha uns petits orificis a la paret amb uns tacs de fusta al seu interior a l’altura del 

forjat de la planta baixa i a sobre de les finestres i de la porta. 

 

-A la finestra de la planta baixa  de la façana est situada més a la dreta se li va extreure la reixa, 

provocant el trencament de la motllura de morter del voltant de l’obertura. 

 

-Oxidació dels elements de serralleria: reixes i baranes. 

 

Estructura horitzontal per perfils d’acer  

-Petits punts d’oxidació a la part inferior de les biguetes rail que formen els sostre. Com que en aquests 

habitatges no hi ha cel ras es pot observar la totalitat de biguetes que formen l’estructura.  

 

-Oxidació de les biguetes que suporten el ràfec de la coberta als dos vessants i als extrems nord i sud. 

 

Coberta  

-Algunes teules estan aixecades o trencades. Al vessant est, aquesta presència de lesió hi està més 

accentuada.  

 

-El revestiment de morter de les xemeneies ha caigut en bona part, deixant a la vista els maons que les 

formen.  

 

-Presència d’algunes taques puntuals d’humitat a les rajoles fines “rasilles” d’uns setanta centímetres 

de diàmetre. 

 

-Les obertures de ventilació estan tapiades amb un maó impedint la ventilació de la sota coberta. 

 

Acabats interiors  

-Fissura del paviment de morter gravat amb un gruix inferior d’un mil·límetre, situada propera a la paret 

i paral·lela a aquesta. 

  

-A les vivendes de la planta pis on el paviment està format per mosaic hidràulic, al punt on s’han extret 

els marcs de les portes, és a dir, a les parets de set centímetres aquest paviment s’ha trencat. 

 

-Observant l’estat del revestiments dels paraments verticals aquest es veu regular i en algunes zones 

més deteriorat. 

 

-A la caixa d’escala s’observa  la manca de barana i el trencament de les cantonades de la volta de 

l’escala. També es veu que l’estat de conservació del revestiment de les parets i de la part inferior de 

les voltes és semblant al dels habitatges. 

 

-Hi ha algunes rajoles que formen els graons de les escales que estan esquerdades i trencades. 

 

Instal·lacions 

-Trencament, deteriorament i robatori de les instal·lacions.   

 

Fusteries  

-Deteriorament de les fusteries exteriors; relleu de les fibres, enfosquiment del color i aparició de 

clivelles. 

 

-També s’ha detectat com algunes portes han estat trencades i d’altres van ser robades extraient el 

marc de la porta. 

 

Tanca exterior  

-El muret que forma el tancat del jardí dels habitatges està trencat pels seus extrems de la façana est.  

-Despreniment del revestiment de morter del parament vertical del muret. 

-Despreniment d’algunes peces de rajola fina “rasilla” de sobre del mur. 

-Oxidació dels rails verticals encastats al muret. 
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8.2.2.-ANÀLISI DELS DANYS I LESIONS DETECTADES 
 

FAÇANES 

 
 Trencament dels brancals d’una  finestra de la faç ana est  

A la façana est, es pot contemplar com el voltant de la 

primera finestra de l’habitatge 1 que correspon a una 

habitació està repicat i fins i tot queden a la vista els 

maons que emmarquen l’obertura d’aquesta. 

 

El repicat de la finestra va ser a causa de l’extracció 

d’una reixa. Com que aquestes estan ancorades amb 

morter a la paret, quan es va extreure va saltar el 

revestiment. 

 

Amb aquesta falta de revestiment de morter es pot 

observar com els llindars estan formats per una capa de 

rajola fina, i dues capes de maons de cinc centímetres 

de gruix, formant l’arc de descàrrega de la paret de 

càrrega. 

                                                                                                                                  

Fotografia 8.2.2.1 

 
Figura 8.2.2.2 

 

 

 

 

Pintura exterior deteriorada  

Analitzant l’estat general de la pintura blanca que revesteix la façana i la pintura vermella dels relleus 

de les finestres i sostre, es veu com tota aquesta s’ha anat descolorint i perdent intensitat. Aquestes 

pintures que s’utilitzaven per revestir les façanes tenien com a base o lligant la calç. Rascant-la amb 

una rasqueta es percep com aquesta està adherida correctament al suport. 

 

        
                        Fotografia 8.2.2.3                                                                   Fotografia 8.2.2.4 

 

La descoloració de la pintura de la façana es provocada per l’acció de la radiació solar. Aquest 

envelliment però també és conseqüència de l’aigua de la pluja i el pas del temps, ja que sota de les 

finestres es pot observar com l’aigua s’ha anat emportant la pintura vermella (fotografia 8.2.2.5). 

 

En tot el revestiment de la façana no s’observa la presència de cap lesió provocada per humitats de 

cap tipus. Com que aquest edifici té la coberta en un estat satisfactori ha garantit que no filtrés aigua 

als paraments verticals. 
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Fotografia 8.2.2.5 

 

Petits forats a la façana nord  

Examinant els petits orificis que hi ha a la façana nord i a la oest es pot observar com a l’interior 

d’aquests hi ha encastats uns petits tacs de fusta d’uns dos centímetres de costat. 

 

Aquests tacs de fusta que hi ha a les façanes eren els que antigament s’utilitzaven per a fixar els claus 

o cargols. Els que hi ha a l’altura del sostre seguint una línia horitzontal devien ser  per la a la subjecció 

de cables. Els que hi ha a sobre de les finestres devien ser utilitzats per a penjar persianes, ja que 

estan situats a la zona on toca més el sol. 

 

  
                                  Fotografia 8.2.2.6 

 

Oxidació elements metàl·lics 

 
Figura 8.2.2.7 

Tots els elements metàl·lics de serralleria situats a l’exterior 

de l’edifici estan oxidats. Examinant les reixes de protecció de 

la planta baixa (fotografia 8.2.2.8) es pot veure com encara 

conserven part de la pintura verda que tenien originalment, 

però ens adonem com a la part inferior de l’element 

comencen a sortir zones d’oxidació, fent caure la pintura. 

 

Analitzant les baranes dels balcons de la planta pis (figura 

8.2.2.9), es veu com aquestes mai no han estat pintades ja 

que no s’observa cap resta de pintura ni cap mena de 

producte anticorrosiu com podria ser el mini. L’estat d’oxidació 

d’aquests elements està més avançat que a les reixes de la 

planta baixa  per aquest manca protecció.   

    

                                                Fotografia 8.2.2.8 

 

La causa que ha provocat aquesta oxidació en el cas de les 

reixes de la planta baixa ha estat la manca de manteniment, 

ja que no s’han repintat i a l’estar exposades als agents 

atmosfèrics com són la pluja i la humitat ambiental. En el 

cas de les baranes dels balcons, com que inicialment ja no 

estaven protegides i estaven situades a l’exterior ha fet que 

l’oxidació fos més important. 

 

 

          Figura 8.2.2.9 
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ESTRUCTURA HORITZONTAL AMB PERFILS D’ACER  

Inici d’oxidació de les biguetes rail  

S’ha realitzat la inspecció de les biguetes  de tot l’edifici, és a dir, tant del sostre de la planta baixa, de 

la planta primera com el de la sota coberta. En aquest últim cas, les biguetes de l’estructura de la 

coberta, tenen els caps que sobresurten a la façana, sustentant el ràfec que forma la teulada a les 

seves dues vessants, i a la part de les façanes nord i sud. 

 

Observant el conjunt de les biguetes dels sostres de la planta baixa i primera es pot veure que els 

grans d’òxid estan distribuïts per tota la superfície de l’ala inferior de la bigueta i fregant amb una 

rasqueta ens adonem que aquests encara estan adherits al ferro. 

Punts d'òxid repartits

uniformement sobre l'ala

inferior de la bigueta rail.
 

Figura 8.2.2.10 

 

Les biguetes que presenten aquest procés patològic són 

gairebé totes, és a dir, a totes les estàncies dels habitatges 

s’hi poden observar, ja siguin cambres humides o altres 

estances. No podem diferenciar cap zona on la presència 

d’aquesta lesió estigui més accentuada ja que és troben 

totes en un estat inicial d’oxidació. 

 

No s’ha realitzat cap cata per observar l’estat de l’ànima de 

les biguetes rail, ja que l’estat general de la bigueta es veu 

satisfactori, i la lesió està en un estat molt inicial de 

deteriorament. També veiem que la part superior dels 

sostres no tenen humitats, de manera que les biguetes 

tampoc es veuran afectades per la part superior i l’ànima. 

                             

                                              Fotografia 8.2.2.11 

 

 
Fotografia 8.2.2.12 

 

 
Planta Baixa 

Figura 8.2.2.13 
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     Planta Primera 

Figura 8.2.2.14 

 

A les biguetes rail que formen l’estructura de la coberta s’hi poden diferenciar dues zones segons el 

seu grau d’afectació. Les biguetes que estan a l’interior de l’edifici, és dir, les que es veuen des de la 

sota coberta estan protegides amb una capa de mini que ha evitat que aparegués qualsevol símptoma 

d’oxidació. L’estat d’aquestes biguetes és satisfactori. D’altra banda, els caps de les biguetes que sobre 

surten a l’exterior uns setanta centímetres per les quatre façanes sí que presenten una capa d’òxid 

repartida uniformement per la bigueta. 

 

       Planta Sota Coberta 
Figura 8.2.2.15 

 

 
Fotografia 8.2.2.16 

 

 
Fotografia 8.2.2.17 

 

El que ha pogut provocar aquest inici d’oxidació al ferro de les biguetes rail és la oxidació que té el ferro 

per naturalesa, juntament amb la manca de manteniment, ja que al llarg dels anys no s’han aplicat les 

pintures de protecció adequades. 
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Per a comprovar la resistència d’aquestes biguetes rail utilitzades per a l’estructura horitzontal de 

l’edifici i saber quina intervenció hi caldrà dur a terme, ja sigui una substitució total, una substitució 

funcional o un reforç s’han realitzat una sèrie de càlculs de comprovació (Annex I Càlculs). 

 

El mètode utilitzat és el següent: 

1) Càlcul del pes del sostre 

2) Majoració de les càrregues 

a. Càrregues permanents: 1,35 

b. Càrregues variables: 1,50 

3) Càlcul del Moment flector màxim majorat 

M*max=
8

* 2LP ×
 

4) Càlcul de la tensió màxima majorada 

xW

M max
max

*
* =σ  

5) Comprovació si compleix o no. 

a.  →> 2600*maxσ No compleix 

b. →< 2600*maxσ Compleix 

6) Per comprovar la fletxa, busquem el moment màxim i la tensió màxima. 

M=
8

2LP ×
 

xW

M max
max =σ  

7) Càlcul de la fletxa màxima admissible. 

Fmax.adm= 1/300·L  

  

8) Càlcul de la fletxa del sostre 

Fmax=
c

l 2×σ
 

 

9) Comprovar si compleix o no 

a. Fmax > Fmax.adm   � No compleix 

b. Fmax < Fmax.adm � Compleix 

Les dades utilitzades per als càlculs són les següents: 

 

Perfils metàl·lics 

Rail de tren del tipus F. 

Aquests perfils que s’utilitzaven des de principis de segle fins la dècada dels seixanta estaven 

conformades amb acer amb uns límits elàstics baixos, de l’ordre de 2.400 kp/cm2 i era habitual 

calcular-los de manera que la tensió normal sota les càrregues de servei  fos sempre inferior a 

1200 kp/cm2. Els valors del mòdul resistent, així com les dades geomètriques del perfil es poden 

veure a les taules adjuntes als càlculs de l’Annex I Càlculs). 

 

Pes dels sostres: 

 

Sostre de la Planta Baixa  

   -Pes propi del sostre: 3 kN/m2 

   -Paviment hidràulic:  1kN/m2 

   -Sobrecàrrega d’ús: 2 kN/m2 

   -Sobrecàrrega d’envans: 1 kN/m2 

        Total: 7kN/m 2 

 

Sostre de la Planta Primera  

   -Pes propi del sostre: 3 kN/m2 

   -Sobrecàrrega d’ús: 2 kN/m2 

        Total: 5kN/m 2 

 

Sostre Coberta  

   -Paviment ceràmic:1 kN/m2 

   -Faldó de teules: 2 kN/m2 

        Total: 3kN/m 2 
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COBERTA  

Teules trencades  

Fent l’anàlisi de l’estat de la coberta mitjançant la inspecció visual ens adonem que a la façana est hi ha 

algunes teules que estan trencades o aixecades. Aquests desperfectes estan distribuïts per tot el 

vessant de la coberta i també algunes de les teules del ràfec han caigut o bé s’han trencat. Aquesta 

inspecció visual s’ha completat amb l’ajuda d’uns prismàtics per analitzar més detalladament els punts 

deteriorats. 

 
Figura 8.2.2.18 

El trencament de les teules pot ser causat al llarg dels anys per les inclemències meteorològiques del 

fred, el vent. També causat per animals, com per exemple els ocells, que hi fan els nius i les mouen de 

lloc.  

 
Fotografia 8.2.2.19 

 

Despreniment del revestiment de la xemeneia  

Observant les xemeneies també es pot veure com a la majoria de les cares d’aquestes ha caigut el 

revestiment de morter, quedant els maons a la vista. 

 

Aquest fet afecta de la mateixa manera a les xemeneies que hi ha situades a la banda nord i a les de la 

banda sud, és a dir, afecta a les dels quatre habitatges. 

 

El deteriorament del revestiment de la xemeneia ha pogut estar causat per les diferències de 

temperatura quan estava en funcionament el foc, ja que és un element que pot variar notablement la 

seva temperatura en poca estona, la qual cosa vol dir que pot dilatar-se o contraure’s sovint. Aquests 

moviments provoquen tensions que el revestiment no és capaç d’absorbir i el fa separar-se del suport. 

 

Aquest despreniment també pot haver estat provocat per l’acció de l’aigua de la pluja i per les gelades, 

al entrar aigua als porus i després passar a l’estat sòlid augmenta de volum. Aquest augment produeix 

tensions interiors que fan desprendre el morter. 

 

 
Fotografia 8.2.2.20 
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Taca d’humitat a la sota coberta 

Per la trapa que hi ha al sostre de la caixa d’escala i mitjançant una escala de mà s’ha pogut accedir i 

inspeccionar la part de la sota coberta. L’única lesió que s’observa en aquesta part de l’edifici és la 

presència d’alguna taca puntual d’humitat. Aquestes taques coincideixen amb la zona on hi ha teules 

trencades o aixecades pel vessant est. 

 
Fotografia 8.2.2.21 

 

Observant també les obertures que hi ha situades al nivell del sostre, veiem com algunes d’aquestes 

estan tapiades amb una totxana, per evitar possiblement l’entrada d’ocells a aquesta zona. D’aquesta 

manera es dificulta la circulació d’aire per la sota coberta i s’impedeix l’assecat de les possibles 

filtracions d’aigua..  

 
Fotografia 8.2.2.22 

 

ACABATS INTERIORS 

Despreniment de la pintura dels paraments verticals  

Realitzant una inspecció visual a les dependències de l’interior de l’edifici es veu com en algunes zones 

la pintura està deteriorada per actes vandàlics de ratllades i pintades. També ens adonem que en 

algunes ocasions es va pintar sense treure la pintura antiga ja que es veuen els diferents colors. 

 

 
Fotografia 8.2.2.23 

 

El despreniment de la pintura interior es causat pel pas del temps, ja que no hi ha cap indici d’humitat, 

ni de filtració ni per capil·laritat. 

 

 Per a comprovar l’adherència d’aquesta pintura al suport de guix s’ha realitzat el següent assaig: 

 

1r.- S’han realitzat una sèrie de talls verticals i horitzontals, perpendiculars entre sí, a una 

equidistància de quatre mil·límetres mitjançant un cúter. 



Diagnosi i proposta d'intervenció amb canvi d'ús de l'estació de Garcia 

 92

 
Fotografia 8.2.2.24 

 

2n.- Un cop fets aquests talls s’ha fixat una cinta adhesiva a sobre. 

 
Fotografia 8.2.2.25 

 

3r.- S’ha estirat la cinta i s’ha comprovat com bona part dels quadrats s’han desprès de la 

superfície, mostrant la falta d’adherència d’aquesta pintura al suport. 

 
Fotografia 8.2.2.26 

 

Cantonades de les voltes de l’escala trencades  

Analitzant també la caixa d’escala es veu com totes les cantonades de les voltes estan trencats. Tal 

com s’ha observat, aquestes han estat repicades i es poden veure les rajoles fines. També es pot veure 

com la barana no hi és. 

Aquest deteriorament es va produir a l’arrencar la barana que estava fixada a cada cantonada de les 

voltes. A l’arrencar l’ancoratge, part del material i del guix de revestiment es va despendre. En alguns 

punts també s’ha trencat el llistó que envolta el graó. 

 

 
Fotografia 8.2.2.27 

 

Paviments trencats  

Mirant estança per estança els paviments de tota la planta baixa de l’edifici, que estan realitzats amb un 

paviment de morter polit gravat, es pot veure com aquests estan en un estat bastant correcte ja que no 

estan erosionats ni tampoc tenen cap fissura o esquerda important. A una habitació de l’habitatge 1 

s’ha detectat una fissura inferior a un mil·límetre de gruix (fotografia 8.2.2.28). 

 

Analitzant el paviment dels graons de l’escala, en algun d’aquests sí que ens adonem que estan 

trencades les rajoles de la petja (fotografia 8.2.2.29). 

 

Observant els paviments de la planta pis, que a les dues vivendes són formats amb mosaic hidràulic, 

es pot veure com als llocs on havien els marcs de fusta de les portes que es van extreure, el paviment 

està trencat (fotografia 8.2.2.30). 
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La causa de la petita fissura de la planta baixa és la retracció del morter, ja que no hi ha cap altra 

esquerda a l’edifici que pugui mostrar que l’origen és per l’assentament del terreny o bé per moviment 

estructural. Les rajoles trencades del primer graó són a causa de l’envelliment del material i l’erosió 

mecànica. A la planta primera, les rajoles trencades del paviment són a causa de l’extracció del marc 

de les portes i del trencament de l’envà. 

 
Fotografia 8.2.2.28 

 
Fotografia 8.2.2.29 

 
Fotografia 8.2.2.30 

 

INSTAL·LACIONS  

Deteriorament i manca d’algunes canonades  

Observant les canonades que portaven l’aigua fins a la 

cuina es pot veure com aquestes, en els punts d’unió 

que són de ferro estan oxidades. També els tubs de 

ferro d’evacuació de les aigües residuals dels banys 

estan trencats. 

A causa del pas del temps, les canonades s’han fet 

malbé i les d’evacuació s’han oxidat. 

 

Fotografia 8.2.2.31                       Fotografia 8.2.2.32 

 

Deteriorament i extracció dels sanitaris  

Els aparells sanitaris que formaven els banys eren la 

pica i la comuna, aquesta última encara existent a tots 

els habitatges. Pel que fa la pica, es pot veure com a 

la paret hi ha la marca on antigament estava fixada 

però actualment només hi queda el tub d’evacuació i 

no en tots els habitatges.  

 

Pel que fa les cuines s’observa com aquestes han 

estat trencades a cop de martell ja que hi falten els 

aparells i certes peces com la cuina econòmica, que 

han estat robades. 

 

        

                      Fotografia 8.2.2.33 
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FUSTERIES 

Fusteria exterior en mal estat  

Realitzant una inspecció de les fusteries exteriors es pot 

comprovar com aquestes tenen fissures i deformacions. Amb 

el tacte dels dits i la inspecció visual s’observa el relleu de les 

fibres i el despreniment de bona part de la pintura. 

 

Clavant un punxó a la fusta s’observa que no tenen podriment, 

i mitjançant el tall d’algunes parts per observar l’interior es pot 

dir que no estan atacades per insectes. 

 

De les dues parts que formen la fusteria, és a dir, la fulla 

batent i el marc de fusta encastat a la paret, veiem que la part 

batent en molts casos està trencada i deteriorada, però els 

marcs estan en millor estat, ja que cap ha estat trencat o 

arrencat. 

                                                                                                                     Fotografia 8.2.2.34 

      

Les principals causes del deteriorament són els agents de degradació abiòtics, ja que no hi ha 

presència d’agents biòtics com ara insectes o fongs de podriment.  Aquests atacs abiòtics han estat la 

radiació solar, la pluja i una manca de manteniment al llarg dels anys. 

 
Fotografia 8.2.2.35 

Fusteria interior en mal estat  

Les fusteries interiors també estan en mal estat, i en 

alguns casos trencades per actes de vandalisme o 

robatori. 

 

Les portes del rebost i del bany, les quals estaven fixades 

a envans de set centímetres, han estat arrencades i 

robades amb el marc inclòs. La resta de portes, com que 

estan fixades a parets de càrrega o trava de 15 

centímetres no han estat robades, però si que en molts 

casos s’han trencat.   

 

S’ha comprovat mitjançant un punxó que la fusta dels 

marcs no té podriment, i també s’ha inspeccionat que no 

hi hagués presencia d’atacs d’insectes xilòfags.                                                                

Fotografia 8.2.2.36 

 

En el cas de les portes no s’ha comprovat l’interior de les mateixes, ja que amb la nova reforma hauran 

de ser substituïdes ja que la distribució interior canviarà tota. A més, algunes d’elles han estat robades i 

d’altres trencades. 

 

 
Fotografia 8.2.2.37 
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Deteriorament del muret exterior  

El muret que forma el tancat del jardí de l’edifici està 

trencat pels seus extrems de la façana est. En aquest 

punt, el material s’ha anat disgregant i les pedres que 

formen aquest mur han caigut.  

 

Es pot veure com aquest morter no té molta adherència 

ja que amb un lleu fregament es pot fer despendre 

algunes d’aquestes pedres. 

 

S’han detectat algunes peces de rajola fina “rasilles” que 

hi ha al coronament d’aquest muret que s’han trencat, 

però la majoria de les peces estan fixades correctament 

a la base. Sobre aquestes peces ceràmiques hi ha la 

presència de microorganismes ja que es poden 

observar una sèrie de taques blanques escampades 

sobre la superfície. 

Fotografia 8.2.2.38 

 

 
El revestiment de morter que 

té el mur a les seves cares 

verticals en algunes zones 

s’ha després o bé cau amb 

certa facilitat amb el 

fregament. Observant 

l’acabament del mur, és a dir, 

les rajoles fines estan 

enrasades amb el parament 

vertical sense goteró de 

manera que l’aigua de la pluja 

es filtra fàcilment al mur 

provocant aquest 

despreniment del morter. 

Fotografia 8.2.2.39 

 

Per comprovar que el revestiment estava realitzat amb morter de calç se’n va extreure una mostra i es 

va fer l’assaig amb àcid sulfúric. 

 
Fotografia 8.2.2.40    Fotografia 8.2.2.41 

 

 

D’altra banda també podem observar que els rails 

que hi ha encastats verticalment al mur tenen una 

capa superficial d’òxid a tota la superfície del perfil. 

 

Aquesta capa d’òxid no afecta a l’interior del 

material, és a dir, només perjudica a la capa 

superficial i encara està adherida fortament al 

material. 

 

La causa que ha provocat aquesta oxidació és 

l’aigua de  la pluja i la humitat de l’ambient, ja que 

és tracta d’un element col·locat completament a la 

intempèrie sense cap mena de protecció, ni tampoc 

té cap capa de pintura o producte anticorrosiu. 

 
Fotografia 8.2.2.42 
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8.2.3.- DIAGNÒSTIC 
 
Un cop fet l’estudi de les lesions i dels danys que afecten l’edifici Casa Agullers s’ha arribat a la 

conclusió que caldrà realitzar algunes intervencions. 

 

L’estructura vertical no presenta lesions per sobretensió ni de cap altre tipus, de manera que no serà 

necessari fer-hi cap mena de reparació. 

 

L’estructura horitzontal tampoc presenta cap lesió que pugui afectar a la seguretat de l’edifici, tot i que 

els petits punts d’oxidació que s’han detectat a les biguetes hauran de ser sanejats i s’aplicarà 

posteriorment un tractament antioxidant. 

 

Pel que fa la coberta, com que les teules trencades són relativament poques i l’estat de l’estructura 

d’aquesta és correcte, és procedirà a la reparació de les zones afectades i a l’enderrocament de les 

xemeneies amb la corresponent restitució de la zona, ja que amb la reforma, tindran una nova ubicació.  

 

Sobre els revestiments exteriors, es repararan les zones deteriorades com són el voltant de la finestra 

de la planta baixa de la façana est i els orificis de la façana oest. Posteriorment es farà un pintat de les 

quatre façanes ja que el revestiment en general està en bon estat. 

 

Els revestiments interiors no es repararan en la seva totalitat ja que amb la reforma algunes parts seran 

substituïdes. Si que es mantindran els de les parets exteriors i els de les parets de càrrega, ja que tot i 

que la pintura està deteriorada, el guix està en bon estat. 

 

La fusteria exterior serà substituïda tot i que es conservaran els marcs encastats a la paret de façana, 

ja que s’ha comprovat que no presenten lesions. Si que s’hi farà un tractament per a la seva 

conservació. 

 

Les instal·lacions es faran totes noves al realitzar la reforma, adaptant-les a les noves característiques 

de l’edifici i complint la normativa vigent. 
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8.3.- MAGATZEM 
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8.3.1.- RECONEIXEMENT TÈCNIC DE L’EDIFICI 
 

Façana  

- L’estat general del revestiment exterior és bastant bo tot i que fent un anàlisi de cadascuna de les 

parts que el formen s’hi poden trobar alguns desperfectes o deterioraments. 

 

-S’observa com hi ha zones en que la franja perimètrica de morter que forma el sòcol ha caigut i es 

poden veure els maons. 

 

-També podem veure com a la façana oest hi ha pintades fruits d’actes de vandalisme.  

 

-En aquesta façana també s’observa com les portes han estat tapiades amb maons buits deixant unes 

obertures de ventilació a la part superior. D’altra banda, a la façana est es veu la presència de petits 

orificis al parament vertical. 

 

-S’observa que sota de cada cavallet apareix una fissura d’uns dos mil·límetres de gruix i amb una 

orientació pràcticament vertical. 

 

 
Estructura  de fusta de la coberta 

-Alguns dels llistons de l’estructura i subestructura de la coberta es troben en estat de podriment, amb 

alguna deformació i en algun punt, amb el trencament del propi llistó. 

 

-En els punts on les peces d’uralita s’han trencat, els llistons de fusta s’han podrit perdent gran part o 

totalment la seva secció resistent. 

 

-S’ha detectat una bigueta amb deformació, situada al voladís de la façana oest. 

 

 

Coberta  

- Algunes de les peces de fibrociment que formen la teulada, sobretot les del perímetre exterior i també, 

però amb menys quantitat les interiors estan trencades o bé han caigut. 

 

 

 

 

Acabats interiors  

-Pel que fa al revestiment interior, es pot observar a sota de cada cavallet una fissura vertical.  

 

-La part inferior de les parets té despreniment del guix. 

 

 

Instal·lacions  

-Observant també la instal·lació elèctrica, veiem que només en queden algunes parts i que estan 

obsoletes. 

 

-No s’ha detectat la presència d’instal·lació d’aigua, ni cap indici que indiqués que anteriorment en 

tenia, per tant, tampoc hi ha xarxa de sanejament. 

 

 

Fusteries  

-L’estat que trobem de les fusteries és molt deficient ja que només queden dos portes i en males 

condicions.                                           

 

 

Paviment exterior  

-Observant el paviment que envolta tot el magatzem i que és igual que el de l’interior, es veu com el 

perímetre està bastant erosionat i amb pèrdua de bastant material sobretot a la part de la façana oest. 

En aquesta zona s’ha pogut comprovar com en alguns llocs s’han produït cavitats d’uns deu 

centímetres i les pedres estan soltes. 
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8.3.2.- ANÀLISI DELS DANYS I LESIONS DETECTADES 
 

FAÇANA  

Despreniment del morter del sòcol  

Al sòcol perimetral de les quatre façanes es troba el despreniment del morter. Picant aquest morter 

amb un martell a les zones més baixes, es veu com aquest cau amb certa facilitat, i en algunes zones 

fa soroll a buit i està a punt de caure. 

 

S’ha comprovat si la zona està humida ja que podria estar causat per la humitat de capil·laritat del 

terreny, però s’observa com la superfície està completament seca. També s’ha comprovat si la part 

interior també està deteriorat en aquestes zones i ens adonem que en aquests punts el revestiment 

interior no presenta cap lesió. 

 

 
Fotografia 4.3.2.1 

 

El despreniment del morter del sòcol ha estat causat per l’envelliment del propi material, ja que no 

s’observa la presència d’humitat de capil·laritat. Les façanes est i oest queden protegides pel voladís de 

la pluja, però el despreniment de les façanes nord i sud també pot haver estat agreujat per l’aigua de 

filtració de la pluja, que revolta al paviment i els esquitxos penetren a la zona baixa de la paret. 

 

 

 

 

 

Fissures verticals  

A sota de cada cavallet, hi ha la presència d’unes fissures verticals al llarg de tota la paret. Analitzant la 

mateixa zona de la paret per la part interior, també hi trobem una fissura de les mateixes 

característiques i dimensions. 

 

 Observant com és la unió estructural dels cavallets amb la paret de fàbrica de maó, trobem que a la 

part superior surt la punta d’un pilar metàl·lic que està encastat a l’interior de la paret de maó. Això fa 

pensar que les parets est i oest no són de càrrega sinó de tancament. Per tant, aquestes fissures no 

són causades per la sobretensió que produiria el recolzament del cavallet. 

 

    
                             Fotografia 4.3.2.2                              Fotografia 4.3.2.3 

 
   

 

Les esquerdes verticals que s’observen tant a la façana exterior com al parament interior són a causa 

de la trobada entre diferents materials, en aquest cas, entre el ferro del pilar i les peces ceràmiques de 

la paret de tancament, ja que tenen coeficients de dilatació diferents. 
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Deteriorament  del revestiment  

Pel que fa al revestiment de pintura blanca que forma la major part de les façanes, a la cara est hi ha 

uns petits forats a la paret. Rascant aquesta pintura amb una rasqueta s’observa com està ben 

adherida al suport, tot i que amb el temps ha perdut la intensitat de color. 

 

Els petits forats de la façana han estat causats per cops amb algun objecte (fotografia 4.3.2.4). 

 

També veiem en aquest parament com han tingut lloc actes vandàlics com són les pintades que 

afecten a l’estètica de l’edifici (fotografia 4.3.2.5). 

 
Fotografia 4.3.2.4 

 

 
Fotografia 4.3.2.5 

 

Erosió mecànica al lateral de portes i tapiat d’aqu estes  

Els costats verticals de la porta actual d’accés a l’edifici estan erosionats i en algun punt falta part del 

material ceràmic. Preguntant als propietaris sobre l’ús actual de l’edifici s’obté la informació que el 

destinen a magatzem de la maquinària agrícola. Aquesta erosió mecànica s’ha produït pel fregament 

accidental amb algun tipus de maquinària. 

 

Analitzant la façana oest, que correspon a la via, trobem que les portes estan tapiades amb maons 

buits, deixant unes obertures per a la ventilació. Aquest tapiat de les portes es va realitzar quan es va 

destinar l’edifici com a corral, per evitar la intrusió o els robatoris. 

 
Fotografia 4.3.2.6 

 

 
Fotografia 4.3.2.7 
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ESTRUCTURA DE FUSTA DE LA COBERTA  

Podriment de la subestructura de fusta 

Fent una inspecció visual general dels llistons i biguetes de fusta que conformen l’estructura de la 

coberta ens adonem que els elements situats a l’exterior de l’edifici tenen una capa de pintura verda, tot 

i que aquesta es veu bastant envellida ja que en molts casos ha anat marxant (fotografia  4.3.2.9). 

D’altra banda, els elements de fusta de l’interior de l’edifici no tenen cap tractament i es veuen en el seu 

color natural (fotografia 4.3.2.8). 

 
Fotografia 4.3.2.8 

 

 
Fotografia 4.3.2.9 

 

 

Analitzant la solució constructiva en que està executada la coberta del magatzem, trobem que les 

peces quadrades de fibrociment estan fixades als llistons de fusta (4) mitjançant claus. Aquests llistons 

de 4 x 3 centímetres, estan fixats sobre uns rastells de fusta (3) de 8 x 6 centímetres. Aquests es 

troben recolzats i fixats sobre les biguetes de fusta (5) de 7 x 14 centímetres de secció. Les biguetes de 

fusta estan recolzades sobre els sis cavallets metàl·lics i fixades a aquests mitjançant unes peces de 

ferro amb forma de mitja circumferència i uns cargols. 

 

 
Figura 4.3.2.10 

 

 

 

Realitzant una inspecció a les peces de fusta que formen l’estructura de la coberta, s’ha observat que 

alguna d’aquestes ha experimentat una pèrdua de material. Les peces que han patit més aquest 

deteriorament són els llistons (4) als quals hi ha fixades les peces de fibrociment mitjançant claus. 

Aquests llistons, al tenir una secció molt petita, en alguns casos s’han podrit totalment, perdent trossos 

de material. 

 

Amb la inspecció no s’ha observat la presència de cap orifici circular de petites dimensions que ens 

indiqui la presència d’insectes. 
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Fotografia 4.3.2.11 

 

A les bigues de 7 x 14 cm s’ha realitzat l’anàlisi mitjançant un punxó i s’ha observat que la fusta tenia 

resistència a la penetració d’aquest, arribant a la conclusió que l’estat d’aquesta fusta és correcte i no 

ha estat atacada per insectes. 

 

Mitjançant un higròmetre s’ha mesurat la humitat de la fusta en diversos punts per comprovar si 

aquesta presenta un percentatge alt d’humitat. 

 
Fotografia 4.3.2.12 

A causa de l’elevada altura que presenta la coberta del magatzem, els assaigs s’han realitzat a les 

dues bigues de fusta properes a la paret, on aquesta altura és menor. Els punts on s’ha mesurat el 

percentatge d’humitat són a les quatre zones següents: 

 
Figura 4.3.2.13 

 

Els valors que s’han obtingut en la mesura de la humitat als diferents punts són els reflectits en la 

següent taula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 
 

   Taula 4.3.2.14 

  

Aquest assaig  d’humitat s’ha realitzat el dia vint-i-quatre de juliol, havent una temperatura de 30 º i una 

humitat del 55%. Mirant les corbes d’equilibri higroscòpic de la fusta, veiem que la humitat que 

correspondria a aquestes condicions climatològiques seria aproximadament del 10%. Si comparem 

PUNT % D’HUMITAT FUSTA 

1.1 11 

1.2 8 

2.1 11 

2.2 11 

3.1 9 

3.2 11 

4.1 11 

4.2 9 
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aquest valor amb els de la taula que s’han obtingut, podem dir que la humitat que tenen aquestes 

bigues és la correcta i no estan mullades. 
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Figura 4.3.2.15 

 

ÀBAC 

Relació entre la Humitat d’Equilibri Higroscòpic de la fusta 
amb la temperatura i la humitat 

de l’ambient 

 
Figura 4.3.2.16 

 

Trencament de dos biguetes de fusta  

S’ha detectat que una biga de fusta del voladís de la façana est està trencada per la zona d’un nus, 

presentant una lleu deformació de la coberta en aquest punt. Aqueta biga, tal com es pot observar a la 

figura i a la fotografia correspon a una bigueta de l’exterior del magatzem, i situada a l’extrem dels 

cavallets metàl·lics. 

 
Figura 4.3.2.17 

 

 
Fotografia 4.3.2.18 
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També s’ha detectat que una bigueta de la part exterior de la façana oest està afectada per la humitat a 

la seva part superior, igual que els llistons i els rastells, de manera que la part superior ha començat a 

podrir-se i a perdre part del material. 

 
Fotografia 4.3.2.19 

 

La principal causa d’aquest deteriorament dels elements de fusta són els agents biòtics. Amb el 

trencament de les peces de fibrociment de la coberta, l’aigua de la pluja ha arribat als llistons de fusta 

donant lloc a la formació dels fongs de podriment que destrueixen les parets cel·lulars d’aquesta, 

disminuint la seva secció i la seva resistència mecànica. 

 

 

COBERTA 

Peces de fibrociment trencades  

Inspeccionant visualment sobre la formació de la teulada, s’ha comprovat que les peces de fibrociment 

que formen el recobriment són de forma quadrada amb unes dimensions de 40 x 40 centímetres. 

Aquestes plaques estan fixades als llistons de fusta mitjançant uns claus de ferro. També porten una 

anella de plom als forats per garantir l’estanquitat. 

 

 

 

 
                                 Fotografia 4.3.2.20                                                                                                  Figura 4.3.2.21 

 

La causa del trencament d’aquestes peces ha estat el moviment produït per les dilatacions amb el 

canvi tèrmic. Com que les peces estan fixades als llistons de fusta amb tres claus, quan ha tingut lloc el 

moviment la peça no ha suportat les tensions produïdes. 

 

També l’envelliment del propi material i la manca de conservació afavoreixen aquest deteriorament. 

 

 

 
Fotografia 4.3.2.22                                                                   
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ACABATS INTERIORS 

Erosió mecànica del guix  

Preguntant als propietaris actuals sobre l’ús que tenia anteriorment l’edifici, s’ha obtingut la informació 

de que abans es destinava a corral per a tancar un ramat d’ovelles. 

 

Rascant el guix mitjançant una rasqueta, es veu com aquest està adherit correctament al suport, tot i 

que hi ha algunes parets del magatzem, a la part inferior de les quals, i fins a una altura aproximada 

d’uns cinquanta centímetres, el guix  ha caigut i es poden veure els maons. Aquestes zones es troben 

ubicades principalment a la façana sud i a la façana oest. 

 

 
Fotografia 4.3.2.23                                                                   

 

 

Fissures verticals 

 

Inspeccionant més acuradament els revestiments verticals ens adonem de la presència d’unes fissures 

a les parets que corresponen a la façana est i oest. Aquestes estan repartides al llarg de la paret i 

tenen una forma clarament vertical. 

 

 
Fotografia 4.3.2.24                                                                   

 

 

Podem veure com cadascuna d’aquestes fissures estan situades sota els cavallets metàl·lics que 

suporten la coberta inclinada del magatzem. 

 

 
Figura 4.3.2.25                                                                   

 

Mesurant-les, aquestes tenen un gruix de dos mil·límetres a tota la seva longitud. Aquestes fissures 

comencen a la part superior on s’uneix el cavallet amb la paret de maons i arriben fins gairebé el 

paviment. 
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El despreniment del guix de la part inferior del 

parament interior va ser a causa de l’erosió 

mecànica que van produir els animals quan es va 

destinar l’edifici a corral. 

 

Les esquerdes verticals interiors tenen la mateixa 

causa que les que hi ha a les façanes, és a dir,  a 

causa de la trobada entre diferents materials, en 

aquest cas, entre el ferro del pilar i els maons de la 

paret de tancament, ja que tenen coeficients de 

dilatació diferents. 

 

 

 

 
     Fotografia 4.3.2.26                                                                  

 

FUSTERIES 

Fusteria exterior en mal estat 

Al tractar-se d’un edifici destinat a magatzem de la 

companyia ferroviària, la fusteria que tenia 

originalment era poca, però actualment, després de 

l’abandonament de l’edifici durant alguns anys, i 

amb un canvi d’ús posteriorment, les fusteries que 

trobem actualment només són dues portes i el marc 

de les finestres circulars de les façanes nord i sud. 

 

L’estat d’aquestes fusteries és molt deficient, estan 

trencades i per això no s’ha realitzat cap assaig ja 

que s’hauran de canviar per a la rehabilitació de 

l’edifici. Si que s’ha comprovat mitjançant el 

punxonament l’estat del marc de la porta per la 

façana nord, per comprovar si seria necessari 

mantenir-lo, o canviar-lo amb tota la fusteria.                                 

                                                                                                                              
Fotografia 4.3.2.27                                                                  

                                                        
Fotografia 4.3.2.28            Fotografia 4.3.2.29                                                                  

                                                         

 

INSTAL·LACIONS 

Analitzant l’estat de les instal·lacions, veiem que només 

hi ha la instal·lació elèctrica però que actualment no està 

en ús. D’aquesta instal·lació només en queden alguns 

cables vistos pels paraments verticals i per les 

encavallades. També es veu com a cada cavallet hi ha 

les làmpades per il·luminar l’espai, però que estan molt 

deteriorades. 

 

A part de la instal·lació elèctrica no s’ha detectat la 

presència de cap altra; es suposa que al ser un edifici 

destinat a magatzem no tenia aigua, per tant, tampoc 

devia tenir cap mena de xarxa per al sanejament. 

 

 

 

    Fotografia 4.3.2.30                                                                 
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PAVIMENT EXTERIOR 

Despreniment del paviment 

Mirant les rajoles de morter polit gravat que formen el paviment de l’interior del magatzem i de la base 

perimètrica exterior veiem que a les zones corresponents a l’exterior està bastant deteriorat. En alguns 

casos el material ha marxat deixant cavitats de  fins a 10 centímetres de profunditat. 

 
Figura 4.3.2.31                                                                 

 

Tal com es pot observar a la figura 

4.3.2.31, la zona marcada amb verd 

indica els lloc on el paviment està 

afectat. Aquestes zones 

corresponen principalment a la 

façana nord i a la façana oest. A la 

façana est també hi ha algunes 

zones, però en menor quantitat, on 

el paviment també s’ha desprès. 

 

 

 

 

Fotografia 4.3.2.32  

                                                                 

En les zones on el deteriorament és més accentuat es pot 

observar la grava de sota del paviment que també està solta. 

En aquests llocs ha començat a aparèixer vegetació. La 

presència d’aquests organismes també accelera aquest 

procés patològic ja que les arrels es van endinsant i aixequen 

el paviment del volant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 4.3.2.33                     Fotografia 4.3.2.34                                                                 

La causa d’aquest despreniment és la humitat de capil·laritat del terreny que ha perjudicat la vida útil de 

morter, i juntament amb l’erosió mecànica produïda al descarregar i manipular material al magatzem.  

 

Cal tenir en compte que la part més afectada és la de la façana oest, que correspon a la via i és on es 

realitzaven les càrregues i descàrregues de mercaderies dels trens. 

 

 
Fotografia 4.3.2.35                                                                 
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8.3.3.- DIAGNÒSTIC 
 

Una vegada fet l’estudi de l’estat en que es troba l’edifici Magatzem amb les seves lesions estructurals, 

no estructurals i garanties d’estabilitat i ús, s’arriba a la conclusió de que serà necessari realitzar una 

intervenció. 

 

L’estructura horitzontal de fusta que suporta la coberta de l’edifici no presenta problemes per a la 

seguretat d’aquest, tot i que caldrà reparar les dues biguetes trencades que s’han detectat i la 

substitució de tots els llistons i rastells. 

 

Serà necessari la substitució del material de recobriment de la coberta per garantir l’estanquitat de 

l’edifici ja que les peces de fibrociment que hi ha actualment estan deteriorades en diverses zones, 

afectant com a conseqüència l’estructura de fusta. Per a realitzar aquesta substitució caldrà prendre les 

mesures de seguretat corresponents al tractar-se d’un material amb components perillosos ja que conté 

amiant. 

 

Els cavallets que tenen oxidació seran sanejats i s’hi aplicarà posteriorment un tractament antioxidant 

per a la seva protecció. 

 

Pel que fa al paviment, només caldrà reparar les zones de l’exterior de l’edifici que en general estan 

bastant malmeses. El paviment interior en canvi està en bon estat i no hi caldrà intervenir. 

 

L’estructura vertical no presenta lesions importants, les fissures detectades a les façanes est i oest que 

no són causades per sobretensions es repararan quan es realitzi la intervenció dels revestiments 

exteriors. 

 

Els acabats interiors no serà necessari reparar-los, ja que amb la reforma i el canvi d’ús de l’edifici serà 

necessària l’execució d’un envà per la part interior amb una cambra d’aire. 

 

La instal·lació elèctrica sí que es farà tota de nou segons la normativa actual i adaptada al nou ús que 

tindrà l’edificació. 
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9.- CONCLUSIÓ 
 
Com a resum i en base de tot el descrit a la diagnosi dels immobles, cal dir que tots el edificis es troben 

en un estat avançat de deteriorament, uns més que altres, i en alguns aspectes puntuals el 

deteriorament és preocupant per a la seguretat dels usuaris o tercers, essent necessària una 

rehabilitació global de cadascun dels edificis per tal de donar-los una nova utilitat i allargar-los la vida 

útil. Això significaria adaptar els sistemes constructius i les instal·lacions existents als nous 

requeriments d’ús i normatius. 

 

També cal remarcar que seria recomanable la realització d’aquelles prospeccions necessàries per a 

complementar aquesta documentació amb l’objectiu de concretar causes i proposar solucions. 

 

D’altra banda, un cop s’hagin realitzat els treballs de rehabilitació i de reforma necessaris, s’elaborarà 

un pla de manteniment destinat a donar les pautes d’actuacions per a un correcte manteniment dels 

edificis. Aquest manteniment haurà de ser continu al llarg de tota la vida dels edificis i evitar així que es 

deteriorin i arribin a situacions semblants a les actuals. 

 

Per finalitzar, cal remarcar que mentre no es portin a terme els treballs per a la rehabilitació i reforma 

dels edificis, s’hauran de prendre les mesures necessàries per a garantir la seguretat dels immobles 

envers els usuaris o de terceres persones. 
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10- JUSTIFICACIÓ DEL CANVI D’ÚS 
 

Una vegada realitzada la diagnosi dels edificis per tal de determinar quines intervencions caldrà portar 

a terme per poder mantenir la vida útil dels immobles, s’ha decidit que se’ls donaria un nou ús, adaptat 

a les necessitats actuals de la zona, ja que actualment l’estació està fora de servei i rehabilitar-la per a 

l’ús original no tindria cap mena de sentit. 

 

Realitzant l’estudi dels edificis i analitzant l’entorn, veiem que la ubicació dels immobles és un punt 

privilegiat, estant situats entre la muntanya i el riu Ebre, en un paisatge rural, solament modificat per 

l’activitat agrícola i algunes masies, i està en ple contacte amb la natura. Aquest fet dóna la possibilitat 

de donar als edificis algun ús relacionat amb el turisme i l’oci. 

 

La proximitat al riu dóna la possibilitat de practicar esports aquàtics com la navegació amb caiacs, amb 

piragües i muletes. El fet de situar-se prop de la muntanya permet la realització d’excursions a peu, 

amb bicicleta o amb cavall a indrets propers dels edificis com són la muntanya de la Foig o el pic de 

l’Àliga. 

 

D’altra banda, i un punt favorable per a la rehabilitació i nou ús dels edificis és que pel camí de l’Estació 

hi transcorre la ruta GR-99. Aquest camí que va vorejant l’Ebre des del seu naixement fins a la 

desembocadura tindria un nou punt de parada i descans per als excursionistes. 

 

Altres factors que fan mirar cap a l’opció del turisme són els indrets que hi ha a la vila amb gran interès 

i que podrien atreure a visitants com són l’Ermita de Santa Magdalena, l’Església Vella, l’Església nova  

dedicada a la Nativitat de la Mare de Déu i la zona fluvial, entre d’altres. 

 

Observant les estacions de l’entorn, tant seguint la via en direcció a Saragossa, com en sentit 

Barcelona, veiem que les que estan tancades i fora de servei s’han anat deteriorant amb el pas del 

temps de la mateixa manera que l’estació estudiada, i seria una llàstima perdre aquests edificis que són 

patrimoni arquitectònic i part de la història de cadascun dels municipis. 

 

En algun cas, com passa a l’Estació de Marçà-Falset, tot i estant tancada s’ha habilitat la planta baixa 

com a restaurant, evitant així el deteriorament i abandonament de l’immoble. 

 

Després de veure tots aquests factors s’ha arribat a la conclusió de canviar l’ús de l’antiga estació de 

Garcia, i donar-li un nou ús a cadascun dels edificis reformant-los tal com s’ indicarà a la proposta de 

reforma. 

 

L’edifici Estació serà reformat i adaptat a Bar –Restaurant a la planta baixa, i a servei hoteler a la planta 

primera. 

 

D’altra banda, com que l’edifici Casa Agullers pot complir els requisits del Decret 313/2006, es faran les 

intervencions necessàries per adaptar-lo a establiment de turisme rural. Aquest nou ús s’ha escollit ja 

que el municipi actualment no disposa de cap allotjament rural per oferir als visitants. El que també ens 

fa optar per aquesta nova proposta és el fet d’estar situat en un punt de la ruta GR-99. 

 

El Magatzem estarà destinat a l’oci i al lleure, habilitant dues grans sales, una per al descans, la lectura 

i les activitats relaxades, i l’altra, destinada a activitats amb més moviment, on s’hi podran ubicar cintes 

de córrer, bicicles estàtiques i billar, entre d’altres. Aquest espai podria ser utilitzat també pels veïns del 

municipi ja que la vila no disposa de cap centre cívic o lloc similar. 
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11.1.- PROPOSTA DE REFORMA 
L’edifici principal del projecte que és el que antigament es destinava a l’edifici de viatgers de l’Estació 

de Garcia a la planta baixa i a dos habitatges a la planta pis, es proposa reformar-lo per a ús de bar - 

restaurant a la planta baixa i a servei hoteler a la planta primera. 

 

Per a realitzar la nova distribució s’ha tingut en compte els resultats que s’han obtingut en els estudis 

de prediagnosi i diagnosi. D’una banda, com que l’estat de les parets de càrrega és correcte, s’ha 

intentat mantenir al màxim possible aquesta estructura vertical, sense augmentar les sobrecàrregues i 

només canviant la posició o ampliant les obertures de pas. També es mantindran aquelles parts del 

sostre que tinguin un estat acceptable i es substituiran les zones que ho precisin. 

 

Les façanes també es mantindran amb les mateixes obertures de portes i finestres, l’únic que en alguns 

casos es redueix l’espai per a adaptar-lo a les necessitats de la distribució interior, però sempre 

mantenint l’obertura exterior per a conservar l’estètica original. 

 

L’única part exterior que caldria modificar seria el badalot, per a col·locar l’habitació de màquines de 

l’ascensor. Mirant les possibilitats que donen les diferents cases comercials i tenint en compte que 

l’altura lliure entre el sostre de la planta baixa i el de la planta primera és de quatre metres, s’optarà per 

col·locar un aparell sense aquesta habitació, amb el motor dins del forat d’ascensor d’aquesta manera 

es preserva totalment la forma exterior de l’edifici. 

 

Pel que fa la distribució d’espais es començarà explicant la planta baixa. S’ha fet una distribució 

d’espais seguint el funcionament següent: 

 
Figura 11.1.1 

 

Aquest funcionament s’aplica a la planta fent una zona de bar formant un eix pel qual es pot accedir 

des dels dos extrems, per la façana est i per la oest. Des del bar es pot accedir a la cuina i al 

restaurant.  

 
Figura 11.1.2 

La cuina està dividida en quatre zones: 

 -Preparació d’aliments 

 -Cocció 

 -Distribució 

 -Rentat de vaixella. 

Des de la cuina es pot accedir al rebost d’aliments i la magatzem de residus. Aquestes zones tenen 

accés directe des de l’exterior. 

 

A la zona del restaurant, degut a l’elevada altura lliure que té la planta baixa, s’aprofitarà la zona del 

rebost i dels residus per a realitzar un altell amb una altura lliure de 2,50 metres, que també es 

destinarà a restaurant. 

 

A l’espai que comunica el bar amb la caixa d’escala s’hi ubicarà la recepció de l’hotel, sent la porta 

d’aquesta habitació l’accés principal per accedir a la planta superior. La recepció i el bar-restaurant 

quedaran units per un petit passadís des del qual també es podrà anar a un bany. 

 

A la zona dels banys del bar-restaurant s’hi farà un vestíbul que distribuirà les tres estances, el 

d’homes, el de dones i el bany adaptat. La distribució de la planta es representa a la figura 11.1.3. La 

planta altell es distribuirà tal i com s’observa a la figura 11.1.4.  
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    Planta Baixa     Figura 11.1.3 
 
 

La zona de l’hotel, és a dir, la planta primera té una superfície de 

185 metres quadrats, de manera que s’hi poden col·locar un 

màxim de 9 places. A la zona central de la planta s’hi ubicarà la 

sala d’estar amb una superfície de 42,29 m2. Des d’aquest espai 

es podrà anar a la zona de les habitacions i a la zona del servei. 

 

Per tal d’aprofitar les parets de càrrega per a dividir els espais, es 

situarà una habitació entre cada crugia deixant al centre de l’edifici 

el distribuïdor. D’aquesta manera es crearan quatre habitacions 

amb finestra que comuniquen directament amb l’exterior.   

                            Planta altell 

                   Figura 11.1.4 

 

Cada una de les habitacions disposarà d’un bany complet amb banyera, lavabo i vàter. Els banys de 

les habitacions 3 i 4 tindran ventilació natural ja que disposen de finestra. A la resta de banys es 

garantirà la ventilació mitjançant l’extracció d’aire mecànicament.  

 

Les habitacions 1, 3 i 4, cadascuna de diferents places, individual, doble amb un sol llit i doble amb dos 

llits respectivament, seran adaptades. 

     

Planta Primera     Figura 11.1.5 

La zona sud-est de la planta estarà destinada al servei de l’hotel. En aquesta part hi haurà un bany del 

personal, un espai per a l’emmagatzematge dels productes de neteja i una habitació per a la bugaderia 

i magatzem de la roba. 

 

La segona planta només serà d’accés per a personal de manteniment. S’hi ubicaran les plaques solars 

per a la producció de l’aigua calenta sanitària i la maquinària de l’aire condicionat. Pel que fa al 

paviment exterior podrà ser utilitzat per al servei de bar. 

 
Figura 11.1.6 
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11.2.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

11.2.1.- Emplaçament 

L’edifici està situat a la zona de Dellà del municipi de Garcia (Ribera d’Ebre), concretament al Polígon 

18 Parcel·la 9008. 

  

11.2.2.- Descripció del projecte 

L’edificació resultant del projecte de rehabilitació i canvi d’ús continua mantenint l’antiga forma de la 

l’estació, ampliant només la planta baixa amb la creació d’un altell ja que l’altura lliure d’aquesta ho 

permet. 
La intervenció proposada en el projecte crea a la planta baixa una zona de bar i restaurant, i a la planta 

pis, un servei d’hotel amb cinc habitacions. 

A continuació es detalla com es reparteixen els nous espais a partir dels existents, reflectits en els 

plànols d’estat actual: 

A la planta baixa es mantenen les parets de càrrega i la distribució que aquestes formen, només 

modificant els envans i les obertures de les parets. En aquest espai es distribueix la zona de bar, la 

zona de restaurant i les dependències necessàries per al funcionament d’aquesta explotació, com són 

el banys, el rebost i el magatzem de residus. En aquesta planta també s’hi ubica l’entrada i la recepció 

de l’hotel, tot i que podran funcionar com a dos negocis independents. 

A la planta primera hi trobem la sala d’estar on s’hi ubicaran uns sofàs i televisions per als hostes, 

diferenciant dues zones. La distribució dels dormitoris està formada per quatre habitacions dobles, dos 

de les quals amb llit de matrimoni; i una habitació individual. Cadascun dels dormitoris té el seu bany, i 

en tres dels casos aquest és adaptat. 

A la zona sud-est hi haurà ubicada la zona privada del servei, on hi haurà un bany per als treballadors, 

un magatzem per als productes de neteja i una habitació per al rentat i emmagatzematge de les robes 

de l’hotel. 

A la planta segona, hi haurà el badalot, on s’hi ubicaran els dipòsits d’aigua dels captadors solars. A la 

coberta plana s’hi instal·laran les plaques solars. 

 

11.2.3.- Quadre de superfícies útils 

Planta Baixa 

Zona de Bar        33,99 m2 

Zona de menjador       40,01 m2 

Altell         22,69 m2  

Cuina           31,01 m2 

Rebost           14,06 m2 

Magatzem de residus           4,37 m2 

Distribuïdor banys           3,80 m2 

Bany adaptat            3,18 m2 

Banys homes                      6,26 m2 

Banys dones            7,29 m2 

Recepció hotel         14,03 m2 

Caixa d’escala         12,70 m2 

Ascensor            2,03 m2 

Bany recepció            2,34 m2 

                                 Total                   197,76 m2 

Planta Pis 

Sala d’estar                     42,29 m2 

Habitació 1            8,74 m2 

Bany 1             4,75 m2 

Habitació 2          13,97 m2 

Bany 2             4,32 m2 

Habitació 3          13,68 m2 

Bany 3             5,46 m2 

Habitació 4          13,68 m2 

Bany 4             5,46 m2 

Habitació 5          13,97 m2 

Bany 5                        4,32 m2 

Distribuïdor                     11,15 m2 

Distribuïdor dels serveis             3,54 m2 

Bany servei              2,34 m2 

Habitació neteja           3,02 m2  

Bugaderia             7,07 m2  

Caixa d’escala         12,70 m2  

Ascensor            2,03 m2  

                 Total                                172,49 m2 
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11.3.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

11.3.1 Enderrocs 

Una vegada analitzat l’estat actual de l’edifici i les lesions que l’afecten, els únics canvis a nivell 

estructural que s’hauran de dur a terme són deguts a l’estat deficient d’algunes zones dels sostres i els 

deguts a les noves necessitats de distribució. Així doncs a nivell estructural es desmuntarà la zona de 

l’estructura del sostre corresponent al tram nord i el que s’ubica a la zona sud-est tant de la planta 

baixa com de la primera. També s’enderrocarà el sostre del badalot. Pel que fa a les parets de fàbrica 

de maó només s’enderrocaran les zones corresponents a obertures segons la nova distribució i es 

taparan les que ja no són necessàries. 

 

Pel que fa els tancaments caldrà enderrocar la coberta plana catalana que hi ha actualment degut al 

seu mal estat, tal i com s’ha pogut comprovar a la diagnosis que s’ha realitzat prèviament. 

 

El procés de desmuntatge dels diferents elements constructius es portarà a terme des de la coberta 

plana i el sostre del badalot, després la planta primera i finalment la planta baixa, tenint en compte la 

seguretat en els diferents treballs. 

 

11.3.1.1 Enderroc de la coberta 

La coberta plana catalana actual està formada per paviment de doble rajola fina “rasilla” i envanets 

conillers; per desmuntar-la es començarà des del centre cap als extrems, de manera simètrica cap a 

les dues bandes, sense acumular en excés el material d’enderroc sobre el sostre. Com que el material 

existent no serà reutilitzat, els residus produïts es gestionaran correctament separant-los segons la 

seva naturalesa. 

 

11.3.1.2 Enderrocs a nivell de planta 

En l’estat actual de les cinc parets de càrrega que formen l’estructura vertical no presenten cap lesió 

per ser enderrocades, de manera que l’enderroc es realitzarà únicament per les necessitats 

constructives de la nova proposta. Només caldrà desmuntar les zones de parets on s’hagi previst obrir 

noves portes o obertures de pas. Aquesta feina es realitzarà una vegada s’hagi realitzat la nova 

estructura horitzontal. 

 

 

11.3.1.3 Enderroc dels forjats 

Aquesta intervenció serà necessària a la part del sostre de la planta baixa i de la planta primera que 

corresponen a la zona nord i a la zona sud-est. També caldrà enderrocar la zona del sostre del segon 

tram on s’ubicarà la caixa de l’ascensor. 

 

Per portar a terme aquesta operació es traurà primer el paviment i el solat dels sostres. En segon lloc 

es començarà a desmuntar l’entrebigat i es deixaran les biguetes metàl·liques per donar estabilitat als 

murs que formen l’estructura vertical de l’edifici. Per retirar les biguetes caldrà tallar-les pels extrems 

assegurant-les prèviament per a que no caiguin. 

 

L’enderroc de l’escala actual que realitza la comunicació vertical entre els diferents nivells es realitzarà 

des de la part superior fins al terra de la planta baixa. 

 

11.3.2 Moviments de terres 

Com que l’estructura vertical no es modifica pràcticament els moviments de terres que caldrà realitzar 

són els corresponents al buidat del forat de l’ascensor. També caldrà realitzar les rases necessàries per 

a l’execució de la xarxa de sanejament enterrada. 

 

11.3.3 Fonaments 

Es marcarà a l’interior de la planta baixa les dimensions del forat de l’ascensor per a l’execució de la 

llosa de fonamentació on s’aixecaran els murs que formen la caixa, aprofundint en l’excavació fins a la 

cota necessària. Una vegada col·locat l’acer corresponent en les condicions de neteja i anivellament 

adequades, es procedirà a l’abocada del formigó de resistència característica 250 Kg/cm² i amb un 

diàmetre màxim del granulat de 40 mm, amb un acer del tipus B-500-S, que designa una resistència 

característica de l’acer a tracció. Pel que fa al nivell de control de qualitat, els materials es controlaran 

tal i com s’indica a la Instrucció EHE/08, en allò que es refereix al nivell normal de control de qualitat. 

 

11.3.4 Sanejament horitzontal 

Es preveu xarxa de sanejament soterrada de PVC amb la connexió a la ret exterior, amb pendents 

almenys del 2% i la corresponent arqueta sifònica. 
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11.3.5 Estructura 

En un començament, després de realitzar la diagnosi de l’edifici, partim de la base de que tant les 

actuals parets de pedra que formen les quatre façanes com les parets de fàbrica de maó que formen 

l’estructura vertical es troben en perfectes condicions estructurals per a treballar a compressió. Per tant, 

no es considera oportú fer cap reforç a l’estructura actual de murs de càrrega. Per realitzar la caixa de 

l’ascensor es realitzarà un mur de càrrega de nova construcció d’obra de fàbrica. 

 

Pel que fa a les parets de càrrega de maó seran modificades les obertures de les portes, ampliant-les o 

canviant la seva ubicació de la següent manera: 

 

• A la planta baixa la porta que uneix la recepció de l’hotel amb la caixa d’escala passarà 

d’una amplada de 80 cm a 1,50 cm mitjançant la col·locació d’una llinda metàl·lica. 

 

• Les dues portes situades al mur 3 seran modificades de lloc, situant-se a la trobada 

d’aquest mur amb la paret de l’ascensor al primer cas, i amb la façana oest al segon cas. 

 

• Les obertures del mur 4 seran mantingudes a la reforma. Al mur 5, en canvi, que 

actualment és tot un parament massís, s’hi realitzarà l’obertura de pas al costat del pilar, 

amb una amplada de 1,53 metres. També s’hi realitzarà la finestra que comunica la 

cuina amb el muntacàrregues. 

 

• A la planta pis, es modificarà la situació de les portes del mur 3, amb la mateixa ubicació 

que a la planta baixa. 

 

• Als murs 4 i 5, es substituiran les dues obertures de les portes actuals per una obertura 

única d’1,95 m d’amplada corresponent al nou passadís. 

 

La caixa de l’ascensor també es construirà amb fàbrica de maó. Aquesta paret també serà de càrrega, 

ja que s’hi recolzaran dues biguetes del sostre de la planta baixa i de la primera. 

 

Pel que fa als sostres de biguetes metàl·liques, per una banda, el deficient estat de conservació de les 

zones dels sostres del tram nord i sud-est fa inclinar la intervenció a la substitució total, tant d’entrebigat 

com de les biguetes metàl·liques. 

D’altra banda, el bon estat de l’estructura de biguetes metàl·liques i entrebigat de rajola fina “rasilla” de 

la resta de sostres ha fet decidir a conservar-lo, i la intervenció en aquestes zones consistirà en la 

realització d’una capa de compressió de 5 centímetres de formigó HA-25/B/10/I i una malla de 15x15 

cm de ø8 mm per tal de formar unes biguetes mixtes. La unió de l’element estructural (biguetes 

metàl·liques) amb la capa de 

compressió de formigó es realitzarà 

mitjançant connectors galvanitzats 

de ø8 mm i 14 cm de longitud. Com 

que la composició química de les 

biguetes de ferro existents dificulta, 

o inclús fa impossible la soldadura 

d’elements metàl·lics, 

obstaculitzada també per la 

presència de pols, oxidacions o 

morter, la fixació dels connectors 

es realitzarà en fred amb claus que 

entrin directament al ferro.    

  Fotografia 11.3.1 

 

Previ a la realització d’aquesta capa de compressió s’apuntalaran els sostres en els que s’estigui 

treballant. La intervenció es començarà pel sostre de la planta baixa i després es realitzarà el de la 

planta primera per poder apuntalar sobre la capa de compressió que ja estarà realitzada. 

 

L’objectiu de la realització d’aquesta capa de compressió de formigó és per una banda repartir 

uniformement les càrregues que s’aplicaran als sostres i augmentar la inèrcia de les biguetes 

metàl·liques. A la mateixa vegada també és millorarà l’aïllament acústic entre la planta baixa destinada 

a restaurant i la planta primera destinada a hotel. 

 

Pel que fa les zones que es construiran els sostres de nou s’ha optat en utilitzar sostres amb una 

estructura similar a l’existent, és a dir, amb biguetes metàl·liques i entrebigat ceràmic. Aquest 

entrebigat però serà prefabricat format per revoltons ceràmics en lloc de in situ, sobre el qual es 

realitzarà la capa de compressió i la malla que es col·locarà en tot el sostre, tant al de nova construcció 

com a les zones de reforç. 
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Les noves escales es realitzaran en lloses de formigó recolzades a les parets de càrrega de façana i de 

fàbrica de maó. Aquesta llosa serà de  formigó armat HA-30/P/20/IIa amb armadura superior i inferior 

B-500-S, 5 Ø 6 repartits en la superfície.  

 

L’escala de planta baixa a planta primera serà de 30 graons amb una petja de 28cm i una contrapetja 

de 17,5cm. La continuació de l’escala serà de 26 graons més amb la mateixa petja i una contrapetja de 

17,9 cm. El sistema constructiu serà el mateix que l’anterior. 

 

11.3.6 Coberta 

Aquesta nova solució consistirà en una coberta plana transitable, 

amb formació de pendents amb formigó alleugerit, aïllament amb 

plaques de poliestirè extruït de 40 mm d’espessor, 

impermeabilització amb una membrana de dos làmines bituminoses 

col·locada entre dues capes separadores i acabat amb un paviment 

flotant constituït per lloses de 50x50 centímetres. Aquestes aniran 

col·locades sobre suports regulables roscats de polipropilè 

(fotografia 11.3.2) amb quatre ranures superiors per a la ubicació de 

les peces del paviment. 

Fotografia 11.3.2 

 

 

 
Fotografia 11.3.3 

 

Per a reparar el despreniment del revestiment de la barana es realitzarà de la següent manera: 

� Repicat de tota la part interior de la barana. 

� Extracció de les peces ceràmiques de rajola fina “rasilles” que queden sobre la barana. 

� Arrebossat del parament vertical interior de la barana. 

� Col·locació d’un coronament de mur metàl·lic amb goteró per evitar l’entrada d’aigua al 

parament vertical. 

 

Fotografia 11.3.4 

 

Es posarà especial atenció en la correcta elaboració i segellat de les xemeneies i les corresponents 

juntes de dilatació. Es seguirà en tot moment les instruccions del CTE en l’execució de les feines de 

coberta. 

 

11.3.7 Tancament exterior 

Per tal de reparar l’esquerda de la façana est i nord la solució adoptada consisteix en cosir les 

esquerdes per mitjà de grapes. Es tracta de situar petits elements metàl·lics (barres d’armar de petit 

diàmetre) en direcció perpendicular a l’esquerda, solidaris amb les parts de paret a banda i banda de 

l’esquerda. Posteriorment es tornarà a realitzar l’acabat de la façana com l’actual.  

El procediment seguit serà el següent: 

� Repicat del morter de calç que forma 

l’arrebossat imitant la fàbrica de maó 

fins arribar a la pedra granítica i 

sanejat de la zona afectada. 

� Realització d’uns forats cada 30 

centímetres amb trepant, a ambdós 

costats de l’esquerda per a la 

col·locació de les grapes d’acer en 

barres corrugades B500S. 

� Reomplert de l’espai de l’esquerda 

amb morter polimèric de ciment amb 

resines sintètiques i fibres, fluid i de 

retracció controlada per a garantir l’estanquitat del mur.       Fotografia 11.3.5 
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� Injecció de resines als orificis realitzats i introducció de les grapes. 

� Arrebossat de la paret amb la prèvia col·locació d’una malla de reforç a la zona de 

l’esquerda. 

 

Per reparar les fissures de la façana est i oest el procediment que es realitzarà és de la següent 

manera: 

� Repicat del morter de calç que 

forma el recobriment de tota la 

façana imitant la fàbrica de maó 

de les zones afectades. 

� Col·locació d’una malla de reforç 

sobre les fissures. 

� Arrebossat de la façana. 

 

 

 

 

Fotografia 11.3.6                     Fotografia 11.3.7 

 

Per a reparar l’ampliació de la porta de la façana est, se seguiran els passos següents: 

� Repicat del morter actual fins a deixar a la vista els maons. 

� Aparellat de maons fins a omplir els espais buits, deixant una obertura de la porta de 

1,50 metres com la original. 

� Allisat de la superfície amb morter i reparació de la motllura que envolta la porta. 

 

Una vegada reparades les lesions d’esquerdes i fissures, i l’ampliació de la porta es farà el sanejament 

total de la façana. Quan ja estiguin totes les zones afectades repicades es tornaran a arrebossar amb 

morter de calç, realitzant les motllures i les formes que té actualment. 

� A la planta baixa es farà un sòcol de 97 centímetres d’altura, dividint la franja en quatre 

parts entre les portes, o entre porta i cantonada. 

� Al voltant de les finestres i de les portes es realitzarà la motllura. 

� A l’altura del sostre de la planta baixa es farà una sanefa de 36 centímetres de gruix, 

dibuixant  fent una imprimació del dibuix que té actualment. 

� La cornisa de la segona planta també es reparà mantenint la forma i les motllures que té 

actualment. 

Una vegada reparades les lesions que afecten a les façanes com són les esquerdes de les façanes 

nord i est, i les fissures de les façanes  est i oest, es procedirà a realitzar la intervenció per a la reforma 

i el canvi d’ús de l’edifici. 

 

Es trauran les parets de maó que hi ha col·locades tapiant les portes i les finestres de la planta baixa ja 

que algunes d’aquestes seran per accedir al bar –restaurant i a l’hotel. 

 

A les obertures de la planta baixa que corresponen a la zona del menjador i de la cuina s’hi construirà 

un ampit de 1,35 metres d’altura, amb la col·locació d’un escopidor de pedra. Aquest ampit tindrà el 

gruix de tota la paret i l’espai s’omplirà amb maons. 

 

11.3.8 Divisòries interiors 

S’ha optat per resoldre aquest apartat amb envans de supermaó de 60x25x7 cm pres amb morter M-

40. 

 

11.3.9 Revestiments 

D’una banda, pel que fa els revestiments de les façanes es realitzaran tal com es descriu a l’apartat de 

tancaments exteriors. 

 

D’altra banda, els revestiments de les parets interiors seran enguixades a bona vista, i enrajolades 

sobre un arrebossat mestrejat a la cuina, a l’habitació de residus i als banys de la planta baixa. A la 

planta primera s’enrajolaran els banys, i la zona les estances del servei com són la bugaderia, el bany i 

l’habitació de la neteja. Tots els enrajolats dels paraments verticals seran fins a l’altura del cel ras, 

exceptuant el de la cuina, que es realitzarà fins a una altura de 2,20 metres i la resta de paret que quedi 

fins al sostre s’enguixarà i és pintarà. 

 

11.3.10 Pintures 

Els elements interiors enguixats s’acabaran amb pintura plàstica d’acabat llis, amb una capa 

segelladora i dues d’acabat. 

 

11.3.11 Fusteria 

La fusteria interior serà de fusta de roure per envernissar, mentre que la fusteria exterior serà d’alumini. 

Pel que fa a la vidrieria es col·locarà vidre climalit 4/8/4 en totes les finestres, diferenciant dos tipus 
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d’acabat: en les dels banys i de la cuina, la lluna de 4 (la interior) anirà tractada a l’àcid per la part que 

queda dins la cambra, mentre que la resta totes dos llunes seran incolores. 

El sobre de la barra serà de fusta d’espessor de 10 cm i ample de 53cm. Es col·locaran recolzats sobre 

envanets prèviament executats i folrats de fusta. 

 

11.3.12 Serralleria 

Al lavabo de minusvàlids  de la planta baixa es col·locaran els passamans i elements necessaris, 

segons projecte per a ser utilitzat per minusvàlids. Així mateix es col·locaran a la resta dels lavabos 

adaptats de la planta primera els elements necessaris. 

 

La barana de protecció del nucli de comunicació vertical també estarà formada per dos passamans, un 

superior i un inferior, i uns barrots verticals cada 10 cm. Aquesta barana serà la mateixa des de la 

planta baixa fins la planta segona de coberta. 

 

La barana de protecció de les escales que condueixen a la planta altell estarà formada per un passamà 

a la part superior i per uns cables horitzontals als 30 i 60 cm d’altura. Aquests cables aniran ancorats a 

uns perfils verticals. 

 

11.3.13 Paviments 

L’acabat del paviment de la planta baixa (en contacte 

amb el terreny) serà de gres tipus rústic, col·locat a 

junta oberta i a truc de maceta amb morter adhesiu, 

sobre una solera de formigó de 15 cm amb malla 

electrosoldada 15x15x8, làmina de polietilè i emmacat 

de graves de 15cm.        Fotografia 11.3.8 

 

La zona de la barra, estarà elevada 18 cm respecte la 

cota del paviment, mitjançant maons de 14cm de 

gruix, i es pavimentarà amb un entarimat de fusta de 

22 mm. 

 

        

  Fotografia 11.3.9 

 

En la zona de lavabos es col·locarà un paviment de gres porcelànic tipus Valdouro de 30 x 30 cm, es 

col·locarà amb morter de ciment Pòrtland M-40 i rejuntat amb ciment grifi de color gris. 

 
Fotografia 11.3.10 

 

El paviment exterior del voltant de l’edifici serà de pissarra blanc, de 40 x 40 cm i pres amb morter de 

ciment Pòrtland M-40. 

 
Fotografia 11.3.11  

A la planta pis el paviment serà de gres estil rústic del model Itaca, amb unes dimensions de 33,3 x 

33,3 cm i amb un color terra. 

 

Fotografia 11.3.12 

 

Als banys de la planta pis es col·locarà el mateix paviment que a les cambres humides de la planta 

baixa, és a dir, un paviment de gres porcelànic del tipus Valdouro de 30x30cm. 
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11.3.14 Plaques solars  

La producció de l’aigua calenta sanitària es farà a través de plaques solars, situades a la coberta plana 

de l’edifici. Per la correcta instal·lació d’aquests elements, es fixaran els suports de les plaques un cop 

es realitzi la nova coberta i el nou paviment. Les plaques solars s’inclinaran 45º respecte la horitzontal i 

es col·locaran orientades al sud. 

 

Les plaques o col·lectors, fan servir un fluid com a 

conductor del calor. Els col·lectors, que s’uneixen 

entre si, transfereixen energia mitjançant un 

sistema intercanviador a un sistema 

d’emmagatzematge. L’acumulador és l’encarregat 

d’adaptar al temps la disponibilitat i la demanda 

energètica. Per assegurar el funcionament situarem 

els acumuladors a l’espai del badalot on actualment 

hi ha els tres dipòsits que abastien als dos 

habitatges.  

  Fotografia 11.3.13 

En cas de no ser suficient l’energia solar per escalfar l’aigua per ús sanitari, s’instal·larà una caldera 

auxiliar, en aquest cas elèctrica. 

 

 

 
     
       Fotografia 11.3.14          

                   Fotografia 11.3.15 

 
11.3.15 Instal·lació elèctrica 

La instal·lació es farà segons la normativa vigent. Les distribucions dels punts de llum i presses de 

corrent estan representades als plànols de la proposta. 

El conjunt de la instal·lació comprèn la ubicació del nou quadre de comandament i protecció, connectat 

amb la xarxa pública existent. 

 

Des del quadre de comandament i protecció discorreran encastades per la paret o bé pel fals sostre les 

línies de distribució interior fins arribar als punts de consum. 

 

11.3.16 Instal·lació de fontaneria  

El subministrament que disposa la zona dóna garantia de cabdal regular i pressió suficient, per tant, no 

es preveuen disposicions especials. 

 

Es formarà una arqueta de presa amb una clau general de pas. Des d’aquesta s’anirà cap a la 

distribució interior, que serà de tubs de coure, discorrerà pel parament vertical fins el fals sostre des 

d’on es realitzarà la distribució fins a les cambres humides. 

 

Les aixetes seran tipus monobloc i els sanitaris seran de sèrie Meridium de la casa Roca. Es 

col·locaran claus de pas a cadascun dels serveis de la planta primera i als banys i a la cuina de la 

planta baixa. 

 

11.3.17 Aparells elevadors 

S’instal·larà un ascensor elèctric sense sala de màquines del tipus Enor Compact 

EC-G, per a quatre persones (320 kg), amb la maquiària a la part superior del buit, 

portes automàtiques, recinte de 1,50 x 1,35 m i una cabina de de 1,00 x 1,25 metres. 

La il·luminació serà amb fluorescents, les portes automàtiques d’acer inoxidable al 

replà, amb dues fulles exteriors i tres fulles a la cabina. Els polsadors seran d’alumini 

amb relleu i senyalització amb Brailey. 

 

A la cuina s’instal·larà un elevador de càrregues 

que comunicarà amb la planta altell del restaurant. 

Aquest serà del tipus Enier P-80 amb unes 

dimensions de 60 x 60 cm. La maquinària anirà 

ubicada dins el buit. 

 

       

               Fotografia 11.3.16 
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12. -PROPOSTA 
 
 
 

CASA AGULLERS 
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12.1.- PROPOSTA DE REFORMA 
L’edifici Casa Agullers es proposa reformar-lo com a Allotjament rural. Per a que sigui considerat com a 

tal, ha de complir els requisits del Decret 313/2006, de 25 de juliol, que regula els establiments de 

turisme rural. 

 

L’establiment que es proposa estarà situat al medi rural, fora d’un nucli de població de menys de 1000 

habitants, ja que la població de Garcia actualment en té 520, i estarà integrat en un edifici anterior a 

1950, respectant la tipologia arquitectònica de la zona. 

 

Els Requisits tècnics de l’allotjament rural són els següents: 

a) Calefacció a totes les habitacions i estances comunes. 

b) Mobiliari suficient i en bon estat de conservació. 

c) Habitacions-dormitoris: 

Disposaran de ventilació directa a l’exterior. 

La seva superfície mínima serà de 8 m2, les habitacions individuals; 12 m2, les dobles; 14 

m2, les triples, i, si s’escau, 16 m2, les quàdruples. 

d) L’alçada mínima en metres de la superfície transitable de totes les estances, llevat del bany, 

haurà de ser de 2,50 metres. 

e) La superfície útil mínima de la sala d’estar-menjador serà de 18 m2 fins a 6 places i 

s’incrementarà 1 m2 per a cada plaça, i comptarà amb seients confortables d’acord amb la 

capacitat de l’allotjament. 

f) La cuina disposarà d’aigua freda i calenta i, com a mínim, de dos focs, microones o forn, 

aigüera, elements auxiliars, paraments i utensilis necessaris per a la preparació d’aliments, 

frigorífic i campana amb extracció mecànica de fums i ventilació suficient. 

g) Rentadora i estris de neteja. 

h) Ha de disposar, com a mínim, d’una cambra de bany completa (amb banyera o dutxa, 

rentamans i inodor) per a cada 4 places o fracció, amb una superfície útil mínima de 2,50 m2. 

 

Complint els requisits tècnics per a destinar l’edifici a allotjament rural, es proposa una nova distribució 

de l’edifici passant de quatre habitatges que té actualment a dos, un a la planta baixa i l’altre a la planta 

pis. 

 

Per tal de respectar les quatre façanes amb la mateixa forma que l’original, s’ha proposat una 

distribució que aprofita les obertures existents, tant les portes d’accés com les finestres. 

L’estructura de parets de càrrega interiors també s’ha conservat al màxim, tot i que seran necessaris 

realitzar uns pòrtics per a poder ampliar la superfície de la sala d’estar-menjador. 

 

 
Figura 12.1.1 

 
 

La caixa d’escala també es mantindrà, tot i que serà necessari realitzar l’escala de nou, complint la 

normativa actual en amplada, altura de pas i dimensions dels graons. També canviarà la situació de la 

porta a la planta pis. 

 

Els dos allotjaments tindran la mateixa distribució, exceptuant l’entrada a l’habitatge, que en el cas de la 

planta baixa, tindrà l’accés per la façana sud (actual entrada de l’habitatge 2) i l’allotjament de la planta 

primera tindrà l’accés per la façana oest que dóna a la caixa d’escala (actual entrada als habitatges 3 i 

4). 

 

Per a fer la distribució interior de l’allotjament s’ha diferenciat la zona de dia on haurà la cuina i la sala 

d’estar –menjador, i la zona de nit, on hi haurà les habitacions i el bany. 

 

La zona de dia s’ha situat a la part sud ja que d’aquesta manera tindrà la major incidència del sol. La 

sala d’estar –menjador tindrà una superfície útil de 25,60 m2 amb quatre finestres que comuniquen a 

l’exterior i amb la porta d’accés a la planta baixa i un balcó de les mateixes dimensions a la planta pis. 

 

La cuina tindrà una superfície de 6,59 m2, quedarà oberta amb la sala d’estar -menjador i també 

disposarà d’una finestra a l’exterior. 
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El distribuïdor, que és l’única estança que no comunica directament amb l’exterior, condueix a la zona 

de les habitacions i del bany. 

 

Amb la superfície de que es disposa s’han fet dues habitacions individuals i un dormitori principal. El 

dormitori doble es situa a la zona nord, amb una superfície de 12 m2, i els dormitoris individuals estan 

ubicats a la banda est i a l’oest, amb unes superfícies de 8,65 m2 i de 10,94 m2 respectivament. 

 

 
        Planta Baixa 

Figura 12.1.2 
 

 

 
        Planta Primera 

Figura 12.1.3 
 

El jardí exterior es tancarà i es dividirà en dues parts. L’allotjament de la planta baixa accedeix a 

l’habitatge a través d’aquest jardí i el de la planta primera tindrà una porta d’accés per la façana oest, ja 

que a la resta es conservarà la tanca perimetral d’obra. També es mantindran els quatre safareigs que 

hi ha a la part posterior encara que amb la reforma només hi haurà dos habitatges. 

 

 

 

Coberta 
Figura 12.1.4 
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12.2.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

12.2.1.- Emplaçament 

L’edifici està situat a la zona de Dellà del municipi de Garcia (Ribera d’Ebre), concretament al Polígon 

18 Parcel·la 9008. Partint de l’edifici Estació, aquest immoble està situat a 190 metres en direcció nord-

oest. 

  

12.2.2.- Descripció del projecte 

L’edifici que en resulta després de realitzar el proposta de rehabilitació i canvi d’ús continuarà 

mantenint la forma original de la casa, canviant solament la distribució interior i sense realitzar cap 

mena d’ampliació. 

 

La intervenció que s’ha proposat al projecte canvia la distribució de l’edifici, canviant la distribució de 

quatre habitatges que hi ha actualment, a dos habitatges, un en cada planta, per tal de complir amb les 

normatives vigents. 

 

A continuació es detalla com es reparteixen els nous espais a partir dels existents, reflectits en els 

plànols d’estat actual: 

 

Tant a la planta baixa com a la primera es mantindran gairebé totes les parets de càrrega excepte una, 

que serà substituïda per un pòrtic format per una jàssera metàl·lica i dos pilars de fàbrica. 

 

La distribució que es proposa és la mateixa a les dues plantes de manera que els dos nous habitatges 

tindran les mateixes superfícies, exceptuant l’entrada que l’habitatge de la planta baixa tindrà l’accés 

per la porta de la façana sud, i l’habitatge de la planta pis tindrà el seu accés per la façana oest. 

 

Els habitatges es distribueixen en dues zones, la zona sud on hi haurà la sala d’estar –menjador que 

quedarà unida amb la cuina, i la zona nord, on s’hi ubicaran tres habitacions i un bany complet. De les 

habitacions, dues seran individuals i el dormitori principal serà doble. 

 

L’habitatge de la planta baixa tindrà totes les estances adaptades per a persones amb discapacitat 

física. 

 

 

 

12.2.3.- Quadre de superfícies útils 

Planta Baixa (Allotjament rural 1) 

Estar -menjador          25,83 m2 

Cuina                               6,59 m2 

Bany                     6,23 m2  

Dormitori individual 1        8,82 m2 

Dormitori principal                 12,01 m2 

Dormitori individual 2      10,95 m2 

Distribuïdor                     7,16 m2 

                                             Total                                      77,59 m2 

 

Planta Pis (Allotjament rural 2) 

Estar -menjador          25,83 m2 

Cuina                               6,59 m2 

Bany                     6,23 m2  

Dormitori individual 1        8,82 m2 

Dormitori principal                 12,01 m2 

Dormitori individual 2      10,95 m2 

Distribuïdor                     7,16 m2 

Caixa d’escala      12,14 m2 

                                                          Total                                      89,7 3 m2 
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12.3.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

12.3.1 Enderrocs 

Una vegada analitzat l’estat actual de l’edifici i les lesions que l’afecten, els únics canvis a nivell 

estructural que s’hauran de dur a terme són els deguts a les noves necessitats de distribució. Pel que 

fa a les parets de fàbrica de maó només s’enderrocaran les zones corresponents a obertures segons la 

nova distribució i es taparan les que ja no són necessàries i pel que fa a l’estructura horitzontal, només 

caldrà enderrocar l’escala ja que no compleix amb la normativa actual. 
 

12.3.1.1 Enderrocs a nivell de planta 

En l’estat actual de les cinc parets de càrrega que formen l’estructura vertical no presenten cap lesió 

per ser enderrocades, de manera que l’enderroc es realitzarà únicament per les necessitats 

constructives de la nova proposta. Només caldrà desmuntar les zones de parets on s’hagi previst obrir 

noves portes o obertures de pas. 

 

12.3.1.2 Enderroc dels sostres 

L’enderroc de l’escala actual que realitza la comunicació vertical entre la planta baixa i la primera es 

realitzarà des de la part superior fins al terra de la planta baixa. 

 

12.3.2 Moviments de terres 

Només caldrà realitzar les rases necessàries per a l’execució de la xarxa de sanejament enterrada i per 

les sabates dels pilars del nou pòrtic i de la llosa de l’escala. 

 

12.3.3 Fonaments 

Es marcarà a l’interior de la planta baixa les dimensions de les sabates aïllades dels pilars i de la 

sabata on es recolzarà la llosa de l’escala, aprofundint en l’excavació fins a la cota necessària. Una 

vegada col·locat l’acer corresponent en les condicions de neteja i anivellament adequades, es 

procedirà a l’abocada del formigó de resistència característica 250 Kg/cm² i amb un diàmetre màxim del 

granulat de 40 mm, amb un acer del tipus B-500-S, que designa una resistència característica de l’acer 

a tracció. Pel que fa al nivell de control de qualitat, els materials es controlaran tal i com s’indica a la 

Instrucció EHE/08, en allò que es refereix al nivell normal de control de qualitat. 

 

12.3.4 Sanejament horitzontal 

Es preveu xarxa de sanejament soterrada de PVC amb la connexió a la ret exterior, amb pendents 

almenys del 2% i la corresponent arqueta sifònica. 

 

12.3.5 Estructura 

En un començament, després de realitzar la diagnosi de l’edifici, partim de la base de que tant les 

actuals parets de pedra que formen les quatre façanes com les parets de fàbrica de maó que formen 

l’estructura vertical es troben en perfectes condicions estructurals per a treballar a compressió. Per tant, 

no es considera oportú fer cap reforç a l’estructura actual de murs de càrrega.  

 

Pel que fa a les parets de càrrega de maó seran modificades les obertures de les portes, ampliant-les o 

canviant la seva ubicació de la següent manera: 

• Al mur 4, que actualment és opac ja que divideix els habitatges de la planta baixa i la 

planta pis, s’hi realitzarà una obertura d’un metre d’amplada, que correspon al 

distribuïdor dels nous allotjaments rurals. 

• Al mur 1, que actualment tampoc té cap obertura, s’hi construirà una porta per accedir a 

la planta superior. 

• El mur 2 serà enderrocat totalment i substituït per un pòrtic format per jàssera metàl·lica i 

pilars fàbrica. Aquesta substitució es realitzarà a les dues plantes per tal d’unificar l’espai 

de la sala d’estar –menjador de la nova distribució. 

 

Com que un cop analitzat l’estat de les biguetes s’ha determinat que només estan afectades pels petits 

punts d’òxid, la reparació que es portarà a terme consistirà en: 

� Raspallat de l’ala inferior de totes les biguetes de la planta baixa i de la planta pis amb 

mitjans manuals fins un grau de preparació st2 (norma SIS 055900-1967). 

� Pintat amb esmalt sintètic amb dues capes d’imprimació antioxidant i dues d’acabat. 

 

Un cop eliminat l’òxid caldrà reforçar les biguetes de les dues plantes que segons els càlculs superen la 

fletxa màxima admissible. Aquestes biguetes són les que tenen una llum de 3,75 metres i les de la 

coberta. Com que també serà necessària la substitució del paviment de la planta superior, el reforç 

consistirà en la realització d’una llosa de formigó per tal de formar un sostre mixt, connectant la nova 

llosa amb les biguetes rail existent mitjançant connectors fixats amb claus que entrin directament al 

ferro (figura 12.3.1). 
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Figura 12.3.1 

 

A les biguetes rail de la coberta, 

com que aquesta no serà 

substituïda, no es podrà 

intervenir per la part superior i 

executar una llosa de formigó; 

en aquest cas, el reforç 

consistirà en el soldat de mig 

perfil HEB 200 en tota la 

longitud de les biguetes, i 

recolzats a les parets de 

càrrega.              Figura 12.3.2 

 

A l’enderrocar la paret de càrrega de l’estructura vertical caldrà substituir aquest element resistent per 

un pòrtic format per dos pilars de 30x30 de fàbrica de maó i una jàssera HEB 200 a la planta baixa i 

HEB 180 a la primera planta. 

 

Les noves escales es realitzaran en lloses de formigó recolzades a les parets de càrrega de façana i de 

fàbrica de maó. Aquesta llosa serà de  formigó armat HA-30/P/20/IIa amb armadura superior i inferior 

B-500-S, 5 Ø 6 repartits en la superfície.  

 

L’escala de planta baixa a planta primera serà de 16 graons amb una petja de 28cm i una contrapetja 

de 18,3cm.  

 

12.3.6 Coberta  

Com que l’estat general de la coberta és bastant bo només es procedirà a la reparació d’aquells 

elements deteriorats. 

 

Es repararan aquelles zones on les teules estan trencades o bé no hi són. Aquest procediment 

consistirà en la col·locació de les teules seguint les canals actuals i fixant amb morter aquelles fileres 

situades als extrems i les properes al ràfec. 

 

També es procedirà a l’enderroc de les xemeneies actuals, ja que segons la reforma proposada, les 

cuines i els banys tindran una nova ubicació dins de l’immoble i per tant aquestes quedaran en desús. 

En aquestes zones on actualment hi ha les xemeneies es reconstruirà la coberta realitzant la base amb 

maons de pla, una capa de morter i la col·locació de les teules a sobre. 

 

Es posarà especial atenció en la correcta elaboració i segellat de les xemeneies. Es seguirà en tot 

moment les instruccions del CTE en l’execució de les feines de la coberta. 

 

12.3.7 Tancament exterior 

Per a reparar el brancal deteriorat de la finestra de la façana oest es tornarà a realitzar la motllura amb 

la forma inicial, tal com són els de la resta d’obertures. El procediment que es durà a terme és el 

següent: 

� Sanejament de la zona afectada retirant els elements solts que hagin pogut quedar o 

s’hagin acumulat posteriorment. 

� Aplicació d’una imprimació per facilitar l’adherència del morter. 

� Aplicació del nou morter amb motlle per a realitzar els relleus corresponents. Pel voltant 

de la finestra un relleu de 2 

centímetres de gruix i l’ampit amb un 

relleu de 5 cm. 

� Col·locació d’una nova reixa 

ancorada a l’element resistent de la 

façana mitjançant cargols. 

    Figura 12.3.3 

 

Pel que fa la resta de façana es trauran els tacs de fusta que hi ha ancorats a la cara oest, es 

sanejaran els orificis i s’hi introduirà morter, deixant la superfície llisa. 
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Una vegada reparades 

aquestes lesions ja es 

podrà pintar amb 

pintura plàstica per a 

exteriors amb l’aplicació 

de dues capes amb els 

colors que tenia 

originalment i es poden 

observar en l’actualitat. 

 

       Figura 12.3.4 

 

12.3.8 Divisòries interiors 

S’ha optat per resoldre aquest apartat amb envans de supermaó de 60x25x7 cm pres amb morter M-

40. 

 

12.3.9 Revestiments 

D’una banda, pel que fa els revestiments de les façanes es realitzaran tal com es descriu a l’apartat de 

tancaments exteriors. 

 

D’altra banda, els revestiments de les parets interiors seran enguixades a bona vista, i enrajolades 

sobre un arrebossat mestrejat a la cuina i als banys. Tots els enrajolats dels paraments verticals seran 

fins a l’altura del cel ras. 

 

12.3.10 Pintures 

Els elements interiors enguixats s’acabaran amb pintura plàstica prèvia aplicació d’una capa de segellat 

i dues capes d’acabat. 

 

12.3.11 Fusteria 

En el cas de les fusteries s’han pres dues decisions segons siguin les situades a l’interior o les 

exteriors.  

La fusteria interior serà substituïda en la seva totalitat ja que la nova distribució no tindrà la mateixa 

ubicació de les obertures. Aquesta serà de fusta de roure per envernissar. 

 

Pel que fa la fusteria exterior, com que s’ha determinat que l’estat dels marcs és correcte i amb la 

reforma es mantindran les mateixes obertures, s’ha optat per conservar els marcs i només canviar els 

elements practicables. Tot i així es procedirà a: 

� Raspallar la fusta amb mitjans manuals per extreure les restes de pintura. 

� Aplicació d’una imprimació protectora per a exteriors. 

� Pintat amb dues capes de pintura. 

 

La nova la fusteria que es col·locarà a l’exterior serà d’alumini. Pel que fa a la vidrieria es col·locarà 

vidre climalit 4/8/4 en totes les finestres, diferenciant dos tipus d’acabat: als banys la lluna de 4 (la 

interior) anirà tractada a l’àcid per la part que queda dins la cambra, mentre que la resta totes dos 

llunes seran incolores. 

 

12.3.12 Serralleria 

Al lavabo de minusvàlids  de la planta baixa es col·locaran els passamans i elements necessaris, 

segons projecte per a ser utilitzat per minusvàlids.  

 

La barana de protecció del nucli de comunicació vertical també estarà formada per dos passamans, un 

superior i un inferior, i uns barrots verticals cada 10 cm.  

 

12.3.13 Paviments 

L’acabat del paviment de la planta baixa (en 

contacte amb el terreny)  i el de la planta 

primera de les habitacions seques dels 

habitatges serà de gres tipus rústic, col·locat a 

junta oberta i a truc de maceta amb morter 

adhesiu. A la planta baixa es col·locarà sobre 

una solera de formigó de 15 cm amb malla 

electrosoldada 15x15x8, làmina de polietilè i 

emmacat de graves de 15cm.                 Figura 12.3.5 
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Als banys i les cuines es col·locarà un 

paviment de gres porcelànic del tipus 

Valdouro, de 30 x 30cm, es col·locarà amb 

morter de ciment Pòrtland M-40, rejuntat amb 

ciment griffi de color gris. 

 

 
Figura 12.3.6 

12.3.14 Instal·lació elèctrica 

La instal·lació es farà segons la normativa vigent. Les distribucions dels punts de llum i presses de 

corrent estan representades als plànols de la proposta. 

 

El conjunt de la instal·lació compren la ubicació del nou quadre de comandament i protecció, connectat 

a la xarxa pública existent. 

 

Des del quadre de comandament i protecció discorreran encastades per la paret o bé pel fals sostre les 

línies de distribució interior fins arribar als punts de consum. 

 

12.3.15 Instal·lació de fontaneria  

El subministrament que disposa la zona garanteix el cabdal regular i pressió suficient, per tant, no es 

preveuen disposicions especials. 

 

Es formarà una arqueta de presa amb una clau general de pas. Des d’aquesta s’anirà cap a la 

distribució interior, que serà de tubs de coure, discorrerà pel parament vertical fins el fals sostre des 

d’on es realitzarà la distribució fins als banys i les cuines. 

 

Les aixetes seran tipus monobloc i els sanitaris seran de sèrie Meridium de la casa Roca. Es 

col·locaran claus de pas a cadascun dels banys i de les cuines. 

 

12.3.16 Elements exteriors 

Una vegada realitzada la rehabilitació de l’edifici es repararan els elements exteriors deteriorats. Pel 

que fa al mur que envolta les façanes nord, oest i sud es portaran a terme les següents operacions: 

 

• Sanejat dels extrems del muret eliminant els elements solts o possibles acumulacions de 

brutícia. 

• Aplicació d’una imprimació per facilitar l’adherència del morter. 

• Reparació amb morter i acabat allisat. 

• Eliminació de la capa de microorganismes que hi ha sobre les peces de rajola fina 

“rasilla”. 

• Raspallat amb mitjans manuals dels rails verticals per a l’eliminació de la capa d’òxid. 

• Aplicació de dues capes de pintura anticorrosiva. 

 

Una vegada reparat tot el mur i els rails, es col·locarà una tanca de fusta del tipus clàssic per sobre del 

mur, fixada als rails, i també per la part 

de la façana oest per tal de tancar la 

zona del jardí de cada habitatge. 

Aquestes tanques tenen un tractament 

contra la humitat per poder ser utilitzades 

a l’exterior de manera que no serà 

necessari pintar-la. L’altura d’aquesta 

tanca serà de 80 cm amb unes 

dimensions de llistons de 85x15 mm.

                                  Figura 12.3.7 
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13. -PROPOSTA 
 
 
 
 
 

 MAGATZEM 
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13.1.- PROPOSTA DE REFORMA 

L’edifici Magatzem com que tant originalment com actualment no està destinat a l’ocupació de 

persones té una composició simple, formada per quatre parets de 15 centímetres, formant una 

superfície rectangular de 204,72 m2 amb una coberta de fibrociment que no garanteix cap aïllament 

tèrmic de l’exterior. 

 

Per a fer l’edifici habitable, es farà un envà per la part interior de la paret formant una càmera d’aire per 

garantir l’aïllament. Pel que fa la coberta es substituirà el material de recobriment i la subestructura de 

llistons de fusta, però es mantindran els cavallets de ferro i les biguetes de fusta. Es netejaran i es 

poliran ambdós elements ja que quedaran vistos.  

 

La distribució s’ha realitzat segons l’esquema de la figura 13.1.1. Aquesta consistirà en dues sales de 

forma bastant quadrada, aprofitant els cavallets de l’estructura de la coberta per a fer la divisió. 

Aquestes dues sales es connectaran mitjançant un passadís central pel qual es té accés als banys i al 

magatzem. 

 

 
Figura 13.1.1 

 

La sala situada a la zona nord, per la qual s’entrarà a l’edifici, estarà destinada a l’oci i l’esport ja que 

tindrà un conjunt d’aparells com bicicletes estàtiques, cintes de córrer, taula de ping-pong, billar i 

futbolí. 

 

La sala situada a la zona sud estarà destinada al descans i a la lectura, on s’ubicaran sofàs i taules per 

a llegir o treballar amb l’ordinador. 

 

Es realitzarà una rampa adaptada i unes escales per accedir a l’edifici enfront la façana est ja que 

aquest està elevat un metre sobre el nivell del terreny i actualment hi ha una rampa de terra i pedres. 

 

A la base exterior es col·locarà una barana per tot el perímetre per a convertir l’espai en terrassa. Tant  

la part de terrassa situada enfront la façana oest com la rampa i les escales d’accés a l’edifici queden 

cobertes pel ràfec de la coberta ja que aquest sobresurt 2,70 metres del pla de façana. La part de 

terrassa de la zona nord i de la sud queden descobertes. 

 

 

 
Figura 13.1.2 
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13.2.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

13.2.1.- Emplaçament 

L’edifici està situat a la zona de Dellà del municipi de Garcia (Ribera d’Ebre), concretament al Polígon 

18 Parcel·la 9008. Partint de l’edifici Estació, el Magatzem es troba situat a disset metres en direcció 

sud. 

  

13.2.2.- Descripció del projecte 

L’edificació resultant del projecte de rehabilitació i canvi d’ús continua mantenint l’antiga forma del 

magatzem i moll de mercaderies sense realitzar cap mena d’ampliació. 

 

La intervenció proposada en el projecte crea a la planta baixa dues sales grans a cada extrem de 

l’edifici i una zona de serveis a la part central d’aquest. 

 

A continuació es detalla com es reparteixen els nous espais a partir dels existents, reflectits en els 

plànols d’estat actual: 

A la sala de la part nord, per la qual s’entrarà a l’edifici serà destinada a jocs de lleure i a gimnàs, on hi 

haurà instal·lades cintes de córrer i bicicletes estàtiques. 

A la sala de la part sud estarà destinada al descans i la lectura, on hi haurà sofàs i taules per al treball. 

A la zona central hi haurà ubicats els banys i un magatzem per als propietaris. 

 

13.2.3.- Quadre de superfícies útils 

 

Zona de jocs                       86,39 m2 

Zona de descans       71,12 m2 

Passadís          8,54 m2  

Bany minusvàlids         6,27 m2 

Bany homes                     6,89 m2 

Bany dones                     6,89 m2 

Magatzem -neteja                    6,27 m2 

                         Total                           192,37 m2 

      

 

 

13.3.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

13.3.1 Enderrocs 

Una vegada analitzat l’estat actual de l’edifici i les lesions que l’afecten, els únics canvis a nivell 

estructural que s’hauran de dur a terme són deguts a l’estat deficient de la fusta que forma l’estructura 

de la coberta.  

 

13.3.1.1 Enderroc de la coberta 

La coberta inclinada amb recobriment de fibrociment que hi ha actualment es desmuntarà manualment. 

Com que el material existent no serà reutilitzat, els residus produïts es gestionaran correctament 

separant-los segons la seva naturalesa. 

 

13.3.2 Moviments de terres 

Només caldrà realitzar les rases necessàries per a l’execució de la xarxa de sanejament enterrada. A 

l’exterior del magatzem caldrà realitzar l’excavació per tal de realitzar una llosa de fonamentació per a 

la construcció de les escales d’accés i la rampa. 

 

13.3.3 Fonaments 

Es marcarà a l’exterior de l’edifici les dimensions de les escales i la rampa per a l’execució de la llosa 

de fonamentació, aprofundint en l’excavació fins a la cota necessària. Una vegada col·locat l’acer 

corresponent en les condicions de neteja i anivellament adequades, es procedirà a l’abocada del 

formigó de resistència característica 250 Kg/cm² i amb un diàmetre màxim del granulat de 40 mm, amb 

un acer del tipus B-500-S, que designa una resistència característica de l’acer a tracció. Pel que fa al 

nivell de control de qualitat, els materials es controlaran tal i com s’indica a la Instrucció EHE/08, en allò 

que es refereix al nivell normal de control de qualitat. 

 

13.3.4 Sanejament horitzontal 

Es preveu xarxa de sanejament soterrada de PVC amb la connexió a la ret exterior, amb pendents 

almenys del 2% i la corresponent arqueta sifònica. 
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13.3.5 Estructura 

En un començament, després de realitzar la diagnosi de l’edifici, partim de la base que les actuals 

parets de fàbrica de maó que formen les quatre façanes es troben en perfectes condicions estructurals 

per a treballar a compressió. Per tant, no es considera oportú fer cap reforç a l’estructura actual de 

murs de càrrega.  

 

Després d’analitzar l’estat de l’estructura de fusta que forma la coberta s’ha determinat que els llistons i 

els rastells que actualment subjecten el recobriment seran retirats totalment i amb la nova proposta de 

reforma s’utilitzarà una tipologia de coberta on no siguin necessaris aquests elements. 

 

Actualment la majoria d’aquestes peces de fusta han patit el podriment provocat per la humitat i molts 

han perdut part de la seva secció. S’han detectat dues biguetes de fusta amb lesions i seran 

substituïdes per unes altres de les mateixes característiques, és a dir, amb una secció de 7 x 14 cm. 

 

           

 
                       Figura 13.3.1 

Les obertures que es realitzaran de les portes i les finestres grans no afecten a la paret de fàbrica de 

maó ja que inicialment ja existien les obertures o la paret estava dissenyada amb la forma de l’obertura 

i tapada amb envà, de manera que aquestes ja tenen col·locades les llindes. Pel que fa a les noves 

finestres que es construiran als banys s’hi col·locarà una llinda metàl·lica. 

 

13.3.6 Coberta 

Algunes de les peces de recobriment de la coberta de fibrociment estan trencades i altres han permès 

l’entrada d’aigua fins als llistons de fusta. Com que per a reparar els llistons caldria treure la totalitat 

d’aquestes peces de fibrociment s’optarà per a l’execució d’una nova coberta canviant la tipologia. 

Aquesta nova solució consistirà en una coberta inclinada amb l’estructura de biguetes de fusta i el 

recobriment de panells sandvitx. 

 
Figura 13.3.2 

 

 
 

 

 

Es posarà especial atenció en la correcta elaboració i 

segellat de les xemeneies i les corresponents 

juntes de dilatació. Es seguirà en tot moment les 

instruccions del CTE en l’execució de les feines de 

coberta. 

 

              Figura 13.3.3 

13.3.7 Tancament exterior 

Com que no s’han localitzat lesions que afectin la seguretat de les façanes es procedirà a reparar els 

revestiments que presenten diversos deterioraments. 

Pel que fa el despreniment del morter del sòcol, els passos que es seguiran per reparar aquest 

deteriorament són: 
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� Repicat del morter d’aquelles zones en que no està adherit correctament al suport i 

cauen amb facilitat. 

� Sanejament de la superfície eliminant la pols i els elements solts. 

� Aplicació d’una imprimació per facilitar l’adherència del morter. 

� Arrebossat i allisat de la superfície amb morter. 

 

Per a reparar les fissures verticals de la façana es farà de la següent manera: 

� Repicat del revestiment de morter fins arribar a la paret de maó. 

� Sanejat de la superfície. 

� Aplicació d’una imprimació per a millorar l’adherència del morter. 

� Col·locació d’una malla tèxtil per a evitar que es tornin a produir fissures. 

� Arrebossat i allisat amb morter formant el relleu de 30 cm d’amplada a sota de cada 

cavallet. 

 

Com que l’estat general del revestiment de morter pintat de blanc de tota la façana es correcte, es 

sanejarà la zona de la façana est on hi ha localitzats uns petits orificis que només afecten aquest 

revestiment. 

 

Pel que fa a l’erosió dels brancals de les portes es repararà l’obertura de la façana est, actual entrada a 

l’edifici, ja que amb la reforma continuarà essent l’entrada principal. Aquesta reparació consistirà en: 

� Sanejament de la zona afectada 

eliminant aquelles partícules soltes. 

� Aplicació d’una imprimació per facilitar 

l’adherència del morter. 

� Aplicació del nou morter formant el 

relleu al voltant de la porta i allisat de 

la superfície. 

 

Un cop realitzades les reparacions de les lesions es 

realitzarà la intervenció per a la reforma i el canvi 

d’ús de l’edifici.  

 

Es trauran les parets de maó que hi ha a les dues 

portes de la façana oest. 

Figura 13.3.4 

 A la porta situada a la banda nord d’aquesta façana s’hi repararan els brancals ja que aquesta obertura 

es mantindrà com a porta per accedir a l’exterior. 

 

Pel que fa a la porta de la part sud s’hi construirà un ampit d’ un metre d’altura, amb la col·locació d’un 

escopidor de pedra que ja aquesta obertura es convertirà en finestra. 

 

A la façana est també s’obrirà una finestra amb les mateixes dimensions i característiques que la 

construïda a la façana oest. 

 

A la façana nord s’obrirà una porta a la zona central on 

actualment ja hi ha l’obertura però està tapada amb un envà. 

 

A la zona central de les façanes est i oest, entre les franges 

verticals que hi ha sota els cavallets s’hi construiran quatre 

finestres de 50 x 50 cm, a una altura del paviments de 1,60 

metres per a donar llum i ventilació als banys ubicats a 

aquesta part de l’edifici. 

 

                 Figura 13.3.5 

 

 
     Figura 13.3.6 

 

13.3.8 Divisòries interiors 

S’ha optat per resoldre aquest apartat amb envans de supermaó de 60x25x7 cm pres amb morter M-

40. 
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13.3.9 Revestiments 

D’una banda, pel que fa els revestiments de les façanes es realitzaran tal com es descriu a l’apartat de 

tancaments exteriors. 

 

Pel que fa els revestiments verticals interiors, no hi caldrà intervenir ja que caldrà realitzar un envà 

davant la paret de 15 cm per a la formació de la cambra d’aire. Un cop executat l’envà i la distribució 

interior, les parets seran enguixades a bona vista, i enrajolades sobre un arrebossat mestrejat als 

banys i al magatzem. 

 

13.3.10 Pintures 

Els elements interiors enguixats s’acabaran amb pintura plàstica d’acabat llis, amb una capa 

segelladora i dues d’acabat. 

 

13.3.11 Fusteria 

La fusteria interior serà de fusta de roure per envernissar, mentre que la fusteria exterior serà d’alumini. 

Pel que fa a la vidrieria es col·locarà vidre climalit 4/8/4 en totes les finestres, diferenciant dos tipus 

d’acabat: en les del banys la lluna de 4 (la interior) anirà tractada a l’àcid per la part que queda dins la 

cambra, mentre que la resta totes dos llunes seran incolores. 

 

Les claraboies de la sala de descans i de la sala de jocs seran prefabricades de policarbonat de doble 

pell i sense mecanisme d’obertura. 

 

13.3.12 Serralleria 

Al lavabo de minusvàlids es col·locaran els passamans i elements necessaris, segons projecte per a 

ser utilitzat per minusvàlids. 

 

La barana de protecció  de les escales d’accés i de la rampa estarà formada per dos passamans, un 

superior i un inferior, i uns barrots verticals cada 10 cm.  

 

Per tot el voltant del paviment exterior, que queda elevat 95 cm del terreny, s’hi col·locarà una barana 

de ferro, formada per dos passamans i uns barrots verticals equidistants a 10 centímetres. 

 

13.3.13 Paviments 

Del paviment interior només caldrà intervenir al de la zona central ja que en aquesta part de l’edifici s’hi 

ubicaran els banys i caldrà aixecar el paviment actual per a la col·locació de la ret de sanejament. La 

resta del paviment es conservarà el mateix. 

 

Aquest paviment nou que és col·locarà als banys i al magatzem és tracta de gres porcellànic tipus del 

Valdouro, de 30 x 30cm antilliscant, es col·locarà amb morter de ciment Pòrtland M-40, rejuntat amb 

ciment grifi de color gris. 

 
Figura 13.3.7 

 

El paviment exterior que està bastant erosionat serà reparat de la manera següent: 

• Repicat d’aquest morter a les zones afectades. 

• Sanejat de la superfície. 

• Realització del nou paviment de morter amb un gravat igual que l’actual, seguint el 

dibuix de la part interior de l’edifici, ja que es tracta d’una continuació. 

 

13.3.14 Instal·lació elèctrica 

La instal·lació es farà segons la normativa vigent. Les distribucions dels punts de llum i presses de 

corrent estan representades als plànols del projecte. 

 

El conjunt de la instal·lació compren la ubicació del nou quadre de comandament i protecció, connectat 

a la xarxa pública existent. 

 

Des de el quadre de comandament i protecció discorreran encastades per la paret o bé pel fals sostre 

les línies de distribució interior fins arribar als punts de consum. 
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13.3.15 Instal·lació de fontaneria  

El subministrament que disposa la zona dóna garantia de cabdal regular i pressió suficient, per tant, no 

es preveuen disposicions especials. 

 

Es formarà una arqueta de presa amb una clau general de pas. Des d’aquesta s’anirà cap a la 

distribució interior, que serà de tubs de coure, discorrerà pel parament vertical fins el fals sostre des 

d’on es realitzarà la distribució fins a les cambres humides. 

 

Les aixetes seran tipus monobloc i els sanitaris seran de sèrie Meridium de la casa Roca. Es 

col·locaran claus de pas a cadascun dels banys.  

 

13.3.16 Elements exteriors 

La rampa de terra que hi ha actualment per accedir a l’edifici serà substituïda per una rampa de formigó 

i unes escales també d’aquest mateix material.  

 

Per a realitzar aquest accés, caldrà realitzar primer una sabata de fonamentació enfront la façana est, 

ja que actualment no hi ha cap element en aquesta zona. 

 

La rampa serà de dos trams, amb una pendent del 8% i un tram d’escales de 6 graons, amb una petja 

de 30 cm i una contrapetja de 16cm. 

 

 
Figura 13.3.8 
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14.- INSTAL·LACIONS 

 
14.1. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 

Objectiu 

L’objectiu d’aquesta proposta d’instal·lació de sanejament és el de definir les característiques 

tècniques de la instal·lació de sanejament per realitzar la correcta evacuació d’aigües residuals i 

pluvials d’un edifici destinat a un ús d’allotjament rural, un edifici destinat a bar –restaurant i hotel i un 

destinat a l’oci i el lleure. 

 

Normativa aplicada 

Per al desenvolupament d’aquest projecte s’han tingut en compte les següents normatives, 

reglaments i ordenances vigents a data de realització del present projecte: 

- CTE DB HS Salubritat. 

- Norma Tècnica de la Edificació NTE, capítol de sanejament ISS de l’any 73. 

- Totes aquelles normes i resolucions referents a la posta en servei d’instal·lacions d’evacuació 

en edificis i xarxa de sanejament. 

 

Descripció de la instal·lació  

Es proposa un sistema separatiu de xarxa d’evacuació fecal i xarxa d’evacuació pluvial en 

instal·lacions independents. 

 

Els col·lectors de la ret d’aigües pluvials o els d’aigua residuals es mantindran independents. 

Finalitzaran el seu recorregut de forma diferent. Els pluvials aniran a parar a un dipòsits d’aigua situats 

prop dels edificis i les fecals aniran a la xarxa o als pous secs depenent de l’edifici. 

 

Segons la distribució de les plantes i tenint en compte el sistema separatiu, la conducció 

d’aigües fecals i pluvials es basa en la derivació de conduccions fins als dipòsits exteriors. En planta 

baixa es disposaran els baixants horitzontals enterrats, les trobades d’aquests es realitzaran sempre 

per pericons registrables allà on sigui possible i finalitzant a un pericó registrable general a l’exterior de 

l’edifici. 

 

Tots els baixants d’aigua residual i pluvial inclouen una xarxa de ventilació primària. A causa de 

les tipologies dels edificis no és necessari incloure-hi sistemes de ventilació més complexes. No es 

preveu la instal·lació de ventilació terciària. 

En el càlcul de a xarxa es tendirà al sobre dimensionat de la mateixa per tal de garantir una 

correcta ventilació de la xarxa. Les derivacions d’evacuació inferior connectaran amb els elements 

sanitaris mitjançant el sistema de sifó individual. 

 

S’utilitzaran canonades de PVC tant per a l’evacuació interior d’aigües fecals com per a la 

recollida d’aigües. 

 

Mètode de dimensionat  

El mètode escollit per al dimensionat de la instal·lació és el de les unitats de descarrega pel 

ramal de residuals, mentre que per a la determinació del diàmetre del baixant de pluvials utilitzarem el 

mètode que relaciona les corbes d’intensitat pluviomètrica amb la superfície de cobertes de les 

edificacions. 

 

El dimensionat dels pericons es realitzarà segons s’especifica a la Norma Tècnica de la Edificació NTE. 

 

Càlcul de l’evacuació d’aigües fecals i residuals 

Per al càlcul dels diàmetres es tenen en compte les unitats de descàrrega per aparells, que 

s’indiquen a la següent taula. 

 

Derivació individual i sifó 

Tots els aparells hauran de disposar de sifó individual, a continuació s’adjunten els diàmetres 

dels sifons i derivacions segons la taula. Per a la seva selecció s’han de tenir en compte les unitats de 

descàrrega de cada aparell. 
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UDs corresponents als diferents aparells sanitaris 

 
Taula 14.1.1 

 

Col·lectors 

Mitjançant la taula següent es calcularan els diàmetres dels col·lectors de cada edifici. Per a la 

seva elecció es tindrà en compte les unitats de descàrrega i el desnivell que serà del 2%. Depenent de 

cada edifici hi haurà diferent nombre de col·lectors. A l’apartat de càlculs es pot observar els trams en 

que s’ha dividit cada edifici. 

 

Diàmetre dels baixants segons el nombre d’altures de l’edifici i el nombre d’ UD 

 
Taula 14.1.2 

 

 

 

Diàmetre dels col·lectors horitzontals en funció del nombre màxim d’UD i la pendent adoptada  

 
Taula 14.1.3 

Ventilació 

El sistema de ventilació a disposar d’acord amb la normativa vigent serà el de ventilació 

primària. Aquest sistema consisteix en afegir a cada baixant un conducte de ventilació superior i 

exterior. Per al seu correcte funcionament es farà arribar aquest conducte 1’30 metres per sobre de la 

cota rasant de la coberta. A més es disposarà un barret que faciliti al ventilació i eviti els retorns. En 

general s’han sobre dimensionat els conductes per tal d’afavorir la ventilació. 

 

Càlcul de l’evacuació d’aigües pluvials 

El càlcul es fa en funció de la zona pluviomètrica i l’àrea de la superfície de recollida. A la 

població Garcia (Ribera d’Ebre) li correspon la zona pluviomètrica B amb isolínia corresponent a 60 

amb pluviometria per taules de 135 mm/h. Els canalons col·lectors circulars seran de  diàmetre variable 

segons la superfície a evacuar. Els canalons tindran una pendent del 2%. 

 
Figura 14.1.4 
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CÀLCUL DELS DIÀMETRES 

ESTACIÓ 
 

Diàmetre mínim del sifó i derivació individual (mm) 
 

Estança Element Unitats 

Desguàs 

Diàmetre 

mínim 

Planta 

Baixa 

Banys Lavabo 2 40 

Urinari 2 40 

Inodor 5 100 

Cuina Pica 6 50 

Rentaplats 6 50 

Residus Clavegueró 3 50 

Planta 

Primera 

 

 

 

 

 

 

Banys Lavabo 2 40 

Bidet 3 40 

Inodor 5 100 

Dutxa 3 50 

Banyera 4 50 

Neteja Abocador 8 100 

Bugaderia Rentadora 6 50 

Safareig 3 40 

Clavegueró 3 50 

 

 

Diàmetre dels col·lectors horitzontals 

Tram dimensionat Unitats de 

descàrrega 

Diàmetre nominal 

col·lector 

Tram 1 17 100 

Tram 2 37 100 

Tram 3 26 100 

Tram 4 75 100 

Tram 5 10 100 

Tram 6 23 100 

Tram 7 10 100 

Tram 8 118 110 

 

Diàmetre dels baixants d’aigües pluvials 

Àrees  

coberta 

Superfície (m2) Superfície x factor 

de correcció 

Diàmetre 

baixant 

Area 1 39,84 53,78 50 

Area 2 46,16 62,32 50 

Area 3 46,16 62,32 50 

Area 4 37,97 51,26 50 

El factor de correcció f que haurem d’aplicar serà f=i/100 � f=135 / 100 = 1,35 

 

CASA AGULLERS 

 

Diàmetre mínim del sifó i derivació individual (mm) 
 

Estança Element Unitats 

Desguàs 

Diàmetre 

mínim 

Bany Lavabo 1 32 

Dutxa 2 40 

Bidet 2 32 

Inodor 4 100 

Banyera 3 40 

Cuina Pica 3 40 

Rentadora 3 40 

Jardí Safareig 3 40 

 

 

Diàmetre dels col·lectors horitzontals 

Tram dimensionat Unitats de 

descàrrega 

Diàmetre nominal 

col·lector 

Tram 1 12 100 

Tram 2 18 100 

Tram 3 18 100 

Tram 4 6 100 

Tram 5 42 110 
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Diàmetre dels baixants d’aigües pluvials 

Àrees  

coberta 

Superfície 

(m2) 

Superfície x 

factor correcció 

Diàmetre 

canaló 

Diàmetre 

baixant 

Area 1 73,48 99,20 125 63 

Area 2 73,48 99,20 125 63 

El factor de correcció f que haurem d’aplicar serà f=i/100 � f=135 / 100 = 1,35 

 

 

MAGATZEM 

 

Diàmetre mínim del sifó i derivació individual (mm) 
 

Estança Element Unitats 

Desguàs 

Diàmetre 

mínim 

Bany Lavabo 2 40 

Inodor 5 100 

Magatzem Abocador 8 100 

 

 

Diàmetre dels col·lectors horitzontals 

Tram dimensionat Unitats de 

descàrrega 

Diàmetre nominal 

col·lector 

Tram 1 12 100 

Tram 2 12 100 

Tram 3 26 100 

Tram 4 13 100 

Tram 5 39 110 

 

 

Diàmetre dels baixants d’aigües pluvials 

Àrees  

coberta 

Superfície 

(m2) 

Superfície x 

factor correcció 

Diàmetre 

canaló 

Diàmetre 

baixant 

Area 1 181,20 244,62 200 90 

Area 2 181,20 244,62 200 90 

El factor de correcció f que haurem d’aplicar serà f=i/100 � f=135 / 100 = 1,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnosi i proposta d'intervenció amb canvi d'ús de l'estació de Garcia 

 142

14.2.- INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 
 
Objectiu de la proposta 

Aquest proposta té l’objectiu de descriure les característiques tècniques de la instal·lació 

elèctrica per a subministrar energia necessària per a cada edifici, d’acord amb la normativa vigent. 

L’edifici Casa Agullers es considerarà com a edifici de vivendes. D’altra banda, tant l’edifici Estació com 

l’edifici Magatzem, segons la nova proposa d’intervenció amb canvi d’ús es consideraran com a locals 

de pública concurrència.  

 

Normativa  

Per a la realització del projecte s’ha tingut en compte el compliment de les següents normatives i 

reglaments vigents a data del desenvolupament d’aquest projecte. 

 

- CTE. Codi Tècnic de l’Edificació, DB HE 3 Estalvi energètic. 

- CTE. Codi Tècnic de l’Edificació, DB SU 4. Document bàsic de Seguretat en la utilització. 

- REBT. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto e 

Instrucciones Técnicas Complementarias, BOE 224 de 18 de setembre del 2002) 

- Normes UNE referenciades al REBT. 

 

Descripció de la instal·lació 

 L’edifici Estació és de dues planta, a la planta baixa hi haurà les instal·lacions per a l’explotació 

de bar-restaurant. A la planta primera hi haurà un servei d’hotel amb cinc habitacions amb una 

capacitat per a onze persones. 

 

L’edifici Casa Agullers és de dues vivendes d’ús residencial, però com que la propietat és la 

mateixa, és considerarà com una vivenda unifamiliar, amb un únic comptador. Tant a la planta baixa 

com a la primera trobem una sala d’estar –menjador connectada amb la cuina. Després un distribuïdor 

que comunica amb tres habitacions i un bany. 

 

L’edifici Magatzem també és de pública concurrència ja que estarà destinat a locals d’oci i 

lleure, amb les instal·lacions de banys necessaris. 

 

La instal·lació, que en tots tres edificis té els mateixos elements, és composa de: 

- Escomesa. 

- Fusible de seguretat. 

- Comptador. 

- Derivació individual. 

- Caixa per a l’interruptor de control de potència. 

- Dispositius generals de comandament i protecció que es composa de: Interruptor de control de 

potencia (ICP), interruptor general automàtic (IGA), interruptor diferencial (ID), tants interruptors 

unipolars magneto tèrmics com circuits tingui la instal·lació de la vivenda. 

- Instal·lació de presa de terra. 

 

Escomesa: 

L’escomesa serà recta, subterrània i dintre d’un conducte des de la xarxa de la companyia fins a 

la caixa general de protecció, que en aquest cas és on es troba el fusible i el comptador. L’escomesa 

haurà d’estar tapada i canalitzada fins aconseguir l’estanquitat adequada. La distancia a altres 

instal·lacions serà com a mínim de 0’2 metres. No s’instal·larà més d’un circuit per tub. S’evitarà, si es 

possible, el canvi de direcció en els tubs. Per a facilitar la seva col·locació, en els trams rectes hi haurà 

pericons intermitjos registrables cada 40 metres. 

 

Comptador: 

El comptador es col·locarà a un armari encastat amb clau de companyia a les façanes principals 

dels edificis, concretament al costat de les portes d’accés. Dins d’aquest mateix armari s’hi col·locarà el 

fusible de seguretat de la instal·lació. 

 

Derivació individual: 

És la part de la instal·lació que a partir del comptador subministra l’energia elèctrica a l’usuari. 

La derivació individual es constitueix per: 

- Conductors aïllats a l’interior de tubs encastats. 

- Conductors aïllats a l’interior de canals protectors amb tapes que només poden obrir amb l’ajuda 

d’eines. 

- Canalitzacions elèctriques prefabricades. 

 

La canalització inclourà, en qualsevol cas, el conductor de protecció. La derivació individual 

recorrerà per zones de fàcil accés per a poder, si fos el cas, manipular-la per a reparacions. 

 

Dispositius generals de comandament i protecció: 
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S’instal·larà un quadre de distribució d’on sortiran tot els circuits de la instal·lació interior, on 

s’instal·larà també un interruptor general automàtic de tall omnipolar, amb dispositius de protecció 

contra sobrecarregues i curtcircuits. 

 

També s’hi instal·laran proteccions contra sobrecarregues i curtcircuits a cadascun dels circuits de la 

instal·lació, així com interruptors diferencials per a la protecció contra contactes directes. 

 

L’alçada dels dispositius individuals de comandament i protecció serà d’un metre mesurat des del nivell 

del terra. 

 

El quadre general de comandament i protecció estarà format com a mínim de: 

- Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu accionament manual i que 

estigui dotat dels elements de protecció contra la sobrecarrega i curtcircuits. Aquest dispositiu 

serà independent de l’interruptor de control de potencia. 

- Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els 

circuits. 

- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecarregues i curtcircuits de 

cadascun dels circuits interiors. 

 

Caigudes de tensió 

 Cal verificar per tal de complir el reglament de baixa tensió que les caigudes de tensió de les 

línies no superin l’1,5% a les línies individuals i més d’un 3% a les línies interiors.  

 

Previsió de càrregues 

El grau d’electrificació de tots tres edificis serà elevat, ja que la superfície d’utilització és superior 

a 160 m2, pel que la potència subministrada no serà inferior a 9200w a 400v. 

 

La instal·lació elèctrica serà superficial degut a dificultats constructives. La instal·lació discorrerà per 

tubs de PVC llis. 

 

Circuits 

Per a cada edifici s’instal·laran els circuits especificats als plànols d’electricitat. Pel que fa l’edifici 

Estació s’instal·laran els circuits per a Enllumenat planta baixa, Endolls, Rentaplats, refrigerador i 

congelador, Cuina i forn, Enllumenat planta primera, Rentadora i assecadora, Endolls habitacions 

humides i acumuladors, Ascensor. 

Pel que fa la Casa Agullers, s’instal·laran per a cada habitatge un circuit d’il·luminació, preses generals, 

cuina i forn, rentadora i preses d’habitacions humides. 

 

A l’edifici Magatzem s’instal·larà el circuit d’il·luminació, preses generals i preses per habitacions 

humides. 

A part dels circuits descrits, tant l’edifici Estació com el Magatzem, al tractar-se de locals de pública 

concurrència hauran de disposar d’un enllumenat d’emergència, amb l’objectiu d’assegurar, en cas 

d’interrupció de l’alimentació d’enllumenat normal, la il·luminació dels locals i accessos fins les sortides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnosi i proposta d'intervenció amb canvi d'ús de l'estació de Garcia 

 144

14.3.- INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 
 
Normativa aplicada 

Per a la realització d’aquesta proposta s’ha tingut en compte les següents normatives i reglaments 

vigents a la data de realització. 

- CTE-HS Salubritat (secció HS 4, subministrament d’aigua) 

 
Descripció de la instal·lació 

Des de la xarxa de distribució sortirà la canonada d’escomesa, aquesta connexió comptarà amb 

una clau de presa, una de registre i un altra de connexió a partir de la qual començarà la canonada 

d’alimentació. 

 

Des del pericó d’escomesa, just en el límit del solar però a dins d’aquest, la conducció arribarà al 

comptador. 

 

La instal·lació interior d’aigua calenta sanitària (ACS) com la instal·lació d’aigua freda (IFF) serà de 

coure. 

 

A més de la clau general de l’edifici, totes les cambres humides tindran una clau de pas tant per 

ACS com per IFF. També es col·locarà una clau de connexió abans de cada presa als elements de 

consum. 

 

La distribució interior dels tubs es farà encastats en aquells trams en que els envans siguin nous 

i seran vistos o dissimulats a través del mobiliari en aquells trams que circulin pel mur de pedra original. 

Per anar a parar fins les cambres humides els tubs passaran pel fals sostre. Aquests tubs es 

ramificaran en altres tubs verticals i  de distribució que aniran a parar als punts de consum. 

 

Components de la instal·lació 

 

L’escomesa 

És la canonada que enllaça la instal·lació general interior de l’immoble amb la canonada de la xarxa de 

distribució mitjançant una anella d’escomesa. Travessarà el mur de tancament del edifici mitjançant un 

orifici de manera que el tub quedi en lliure disposició de moure’s per efectes de la dilatació a la vegada 

que ha de quedar ben impermeabilitzat. 

 

L’escomesa ha de disposar com a mínim de: 

- Una clau de presa o collaret de presa sobre la canonada de la xarxa exterior de 

subministrament que obri el pas a l’escomesa. 

- Un tub d’escomesa que enllaci la clau de presa amb la clau de pas general. 

- Un clau de pas a l’exterior de la propietat. 

 

Clau de presa 

Es troba col·locada sobre la canonada de la xarxa de distribució i obre el pas a l’escomesa. La 

seva instal·lació és convenient perquè permet fer presa a la xarxa i operacions a les escomeses sense 

que la canonada deixi d’estar en servei. Nomes pot ser manipulada per la companyia. 

 

Clau de registre 

Estarà situada sobre l’escomesa a la via pública, pròxima a l’edifici. Com l’anterior, només serà 

manipulada pel personal de la companyia. 

 

Instal·lació general 

 

Clau de tall general 

Servirà per interrompre el subministrament a l’edifici, estarà situada a dins de la propietat a una 

zona accessible per a la seva manipulació i senyalada adequadament per a permetre la seva 

identificació. Si es disposa d’armari o pericó de comptador general, s’allotjarà al seu interior. 

 

Filtre de la instal·lació general 

Aquest filtre ha de retenir els residus de l’aigua que poden donar lloc a corrosions a les 

canalitzacions metàl·liques. S’instal·larà a continuació de la clau general de pas. El filtre ha de ser del 

tipus Y amb un llindar de filtrat de 25 a 50µm, amb malla d’acer inoxidable i bany de plata per evitar la 

formació de bactèries i autonetejable. La situació del filtre ha de ser tal que permeti realitzar 

adequadament les operacions de neteja i manteniment sense necessitat de tallar el subministrament. 

 

Armari o pericó del comptador 

L’armari o pericó del comptador contindrà, disposats en aquest ordre, la clau de pas general, un 

filtre de la instal·lació general, el comptador, una clau de pas, l’aixeta de proba, una vàlvula de retenció 

i una clau de sortida. La seva instal·lació ha de fer-se en un pla paral·lel al terra. 

La clau de sortida ha de permetre la interrupció del subministrament a l’edifici. La clau de pas general i 

la de sortida serviran per el muntatge i desmuntatge del comptador general. 
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Vàlvula de retenció 

Se situarà sobre el tub de la instal·lació després del comptador general. Pot ser d’eix horitzontal 

o vertical, segons ho requereixi la instal·lació. Té per finalitat protegir la xarxa de distribució del retorn 

d’aigua ja distribuïda. 

 

Muntants 

Estaran allotjats a recintes construïts per a aquesta finalitat. Aquests compartiments podran ser 

únicament compartits per altres instal·lacions d’aigua de l’edifici. Han de ser registrables i han de tenir 

les dimensions mínimes per a poder realitzar les activitats de manteniment. 

Han de tenir a la seva base una clau de pas i una clau de pas amb aixeta per a operacions de 

manteniment a zones senyalades i de fàcil accés. A la part superior ha d’instal·lar-se un dispositiu de 

purga que eviti acumulacions d’aire i el cop d’ariet.  

 

Comptador 

L’aparell serà d’un sistema i model aprovat per la companyia. El tipus de comptador serà de velocitat. 

 

La derivació de l’aparell 

Connecta les canonades de distribució de l’aigua dins de l’edifici amb l’aparell corresponent. 

 

Unions, junts i accessoris 

Les unions dels tubs entre si i d’aquests amb la resta d’accessoris es faran d’acord amb els 

materials en contacte de manera que l’execució de les operacions es portaran a terme de forma que no 

provoquin pèrdues d’estanquitat a les unions. 

En aquells casos que no es possible la soldadura amb garanties d’estanquitat s’utilitzaran 

unions roscades, sempre que sigui la rosca cònica i les juntes seran segellades amb tefló assegurant la 

total estanquitat. 

 

El tub estarà subjecte per suports a murs o sostres de tal forma que s’assegurarà l’alineació i 

estabilitat de la mateixa podent permetre la deformació deguda als canvis de temperatura, pel qual les 

subjeccions tindran una llibertat de moviment que permeti les dilatacions. 

  

En aquells llocs on la canonada pugui estar exposada a cops externs es protegirà per una vaina 

de material resistent. 

 

A la instal·lació de tots tres edificis es farà servir el polietilè pel traçat subterrani. El polietilè 

utilitzat és d’alta densitat (PE-50), degut a la seva resistència als agents químics i suporten pressions 

més elevades i temperatures de fins a 70 ºC.  

 

Per la resta de la instal·lació s’utilitzarà el coure, inclús per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària. 

 

Disposicions generals 

 

De les instal·lacions interiors  

Es prohibeix la instal·lació de qualsevol classe d’aparell o dispositiu que, per la seva constitució 

o modalitat d’instal·lació faci possible la introducció de qualsevol fluid a les instal·lacions interiors o al 

retorn de l’aigua sortida d’aquestes instal·lacions. 

 

A una canalització unida directament a la xarxa de distribució pública, es prohibeix la circulació 

alternativa d’aigua d’aquest origen. 

 

L’aigua de la distribució pública i la d’altres procedències hauran de circular per conduccions diferents i 

que no tinguin cap punt d’unió. 

 

Els elements de subjecció a instal·lacions vistes seran brides o grapes separades segons la norma 

ITIC, de manera que no flectin més de 2 mm. 

 

Quan s’hagi de travessar elements constructius es farà amb passa-murs o passa-sostres de plàstic, 

permetent que els tubs es moguin però sense afectar-los. 

 

A les derivacions individuals les exigències generals per l’encastament són: 

- Els tubs no s’encastaran a envans de 5 cm de gruix, com a mínim seran de 7 cm. 

- S’ha d’evitar l’encastament a pilars. Si s’hagués de fer s’arrebossarà de morter i després es farà 

la regata. 

- La canonada d’escomesa passarà soterrada. 

- Els tubs no passaran mai per la cambra d’aire d’una paret. 

- No passaran canonades d’aigua pel terra. 

- Si els muntants no poden anar per façana ni encastats, es posaran a un armari registrable. 

- Els tubs de distribució passaran per sobre de portes i finestres. 
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Relativa als aparells 

A les dutxes, lavabos, piques, rentadores, dipòsits i en general a tots els recipients i aparells que 

de forma usual s’alimenten directament de la distribució d’aigua, el nivell inferior de l’arribada d’aigua 

ha de vessar lliurement a 20 mil·límetres, com a mínim, per sobre del límit del recipient. 

 

Es prohibeix l’alimentació d’aigua per la part inferior del recipient. 

 

Es prohibeix tirar o deixar caure a un recipient qualsevol extremitat lliure de les prolongacions, flexibles 

o rígides, acoblades a la distribució publica. 

 

Les dutxes de mà estaran dotades d’un dispositiu antiretorn. 

 

Dispositius per impedir el retorn 

Totes les escomeses d’aigua per a ús domèstic s’equiparan amb la vàlvula de retenció. 

 

Totes les escomeses de distribució d’aigua que no estiguin destinades exclusivament a necessitats 

domèstiques hauran d’estar dotades d’un dispositiu antirretorn, així com una purga de control. En tots 

els casos, les vàlvules o dispositius s’instal·laran immediatament després del comptador. 

 

Materials que constitueixen les instal·lacions interiors 

Els materials utilitzats en tubs i aixetes de les instal·lacions interiors hauran de ser resistents a 

la corrosió i totalment estables amb el temps a les seves propietats físiques. Tampoc hauran de variar 

cap de les característiques de l’aigua. 

 

Les claus utilitzades a les instal·lacions han de ser de bona qualitat i no produiran pèrdues excessives 

quan es trobin totalment obertes. 

 

Els tubs per al pas de l’aigua hauran d’anar marcats pel fabricant a intervals regulars no superiors a 

500 mm. El gruix de paret haurà de ser suficient com per a resistir la pressió mínima de treball de 15 

Kg/cm2. 

 

A la construcció del dipòsit per reserva d’aigua no s’utilitzarà material que sigui absorbent o porós. El 

dipòsit es disposarà de manera que sigui de fàcil neteja periòdica. Tot i que el nivell de l’aigua ha 

d’estar en comunicació amb l’atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà l’estanquitat de les peces 

unides a ell. 

 

Assajos i verificacions 

Tots els elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les probes 

reglamentàries. 

 

Abans de procedir a l’encastament dels tubs, les empreses instal·ladores estan obligades a dur a terme 

la següent prova: 

- La proba s’efectuarà a 20 Kg/cm2. Per iniciar la proba s’omplirà tota la instal·lació mantenint 

obertes les aixetes terminals fins que es tingui la seguretat de que la purga ha sigut completa i 

no queda res d’aire. Es tancaran totes les aixetes que ens han servit de purga i el de la Font 

d’alimentació. A continuació s’utilitzarà una bomba per arribar a la pressió de proba. Una 

vegada s’hi arribi, es tancarà la clau de pas de la bomba. Es procedirà a reconèixer tota la 

instal·lació per assegurar-se de que no existeixen pèrdues. 

- A continuació es disminuirà la pressió fins arribar a la de servei, amb un mínim de 6 Kg/cm2 i es 

mantindrà aquesta pressió durant quinze minuts. Es donarà per bona la instal·lació si durant 

aquest temps de lectura del manòmetre ha sigut constant. El manòmetre utilitzat haurà 

d’apreciar amb claredat dècimes de Kg/cm2. 

 
Càlcul de cabals 
 
 Per a calcular el cabdal total necessari per a cadascun dels edificis s’ha utilitzat la taula 2.1 del 

DB HS Salubritat del Codi Tècnic de l’Edificació. 

Cabal instantani mínim per a cada tipus d’aparell 

 
Figura 13.3.8 



Diagnosi i proposta d'intervenció amb canvi d'ús de l'estació de Garcia 

 147 

ESTACIÓ 

 

Cabal instantani mínim d’aigua freda 

Estança Element Caudal  (l/s) Unitats Caudal total (l/s) 

Planta 

Baixa 

Banys Lavabo 0’1 3 0,3 

Urinari 0’15 2 0,3 

Inodor 0’1 4 0,4 

Cuina Pica 0’3 2 0,6 

Rentaplats 0’25 1 0,25 

Residus Aixeta 0,15 1 0,15 

Barra Pica 0,2 1 0,2 

Planta 

Primera 

 

 

 

 

 

 

Banys Lavabo 0,1 6 0,6 

Bidet 0,1 2 0,2 

Inodor 0,1 6 0,6 

Dutxa 0,2 2 0,4 

Banyera 0,3 3 0,9 

Neteja Abocador 0,2 1 0,2 

Bugaderia Rentadora 0,6 1 0,6 

Safareig 0,2 1 0,2 

Total     5,9 

 

Cabal instantani mínim d’aigua calenta sanitària (ACS) 

Estança Element Caudal  (l/s) Unitats Caudal total (l/s) 

Planta 

Baixa 

Cuina Pica 0,2 2 0,4 

Barra Pica 0,2 1 0,2 

Planta 

Primera 

 

 

 

 

Banys Lavabo 0,065 6 0,39 

Bidet 0,065 2 0,13 

Dutxa 0,1 2 0,2 

Banyera 0,20 3 0,6 

Bugaderia Rentadora 0,4 1 0,4 

Safareig 0,1 1 0,1 

Total     2,42 

 

 

CASA AGULLERS 

 

Cabal instantani mínim d’aigua freda 

Estança Element Caudal  (l/s) Unitats Caudal total (l/s) 

Bany Lavabo 0,1 2 0,2 

Dutxa 0,2 1 0,2 

Bidet 0,1 1 0,1 

Inodor 0,1 2 0,2 

Banyera 0,3 1 0,3 

Cuina Pica 0,2 2 0,4 

Rentadora 0,2 2 0,4 

Safareig 0,2 4 0,8 

Total 2,6 

 

Cabal instantani mínim d’aigua calenta sanitària (ACS) 

Estança Element Caudal  (l/s) Unitats Caudal total (l/s) 

Bany Lavabo 0,065 2 0,13 

Dutxa 0,1 1 0,1 

Bidet 0,065 1 0,065 

Banyera 0,2 1 0,2 

Cuina Pica 0,1 2 0,2 

Rentadora 0,15 2 0,3 

Total 0,995 

 

MAGATZEM 

 

Cabal instantani mínim d’aigua freda 

Estança Element Caudal  (l/s) Unitats Caudal total (l/s) 

Bany Lavabo 0,1 3 0,3 

Inodor 0,1 5 0,5 

Magatzem Abocador 0,2 1 0,2 

Total 1,0 
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15.- VALORACIÓ ECONÒMICA  
 

Una vegada realitzada la diagnosi i la proposta d’intervenció de cadascun dels edificis es realitzarà una 

valoració econòmica aproximada del cost que tindria portar a terme aquesta obra. S’han agafat com a 

preus de referència els obtinguts a les revistes CONSTRUC Revista Técnica de la Construcción núm. 

4º Trimestre 2009 i el Boletín Económico de la Construcción núm. 280 del 4º Trimestre de 2009. 

 
15.1.- ESTACIÓ  

Enderrocs 22.892 € 

Moviments de terres 3.451 € 

Sanejament i ventilació 4.804 € 

Fonamentació 854 € 

Estructura 37.120 € 

Ram de paleta 36.675 € 

Coberta 15.889 € 

Arrebossats i enguixats 10.919 € 

Paviments i enrajolats 19.204 € 

Fusteries 20.293 € 

Serralleria 5.985 € 

Fontaneria 14.287 € 

Electricitat 1.056 € 

Vidrieria 1.939 € 

Pintura 5.145 € 

Pressupost d’Execució Material 200.513 € 

19 % GGE i BI 38.097 € 

Pressupost d’Empresa 238.610 € 

Total (IVA 16%) 276.788 € 

 

 
 

 

 

 

 

 

15.2.- CASA AGULLERS   

Enderrocs 3.460 € 

Moviments de terres 1.684 € 

Sanejament i ventilació 2.365 € 

Fonamentació 395 € 

Estructura 5.734 € 

Ram de paleta 22.479 € 

Coberta 637 € 

Arrebossats i enguixats 2.732 € 

Paviments i enrajolats 9.451 € 

Fusteries 9.821 € 

Serralleria 3.953 € 

Fontaneria 10.865 € 

Electricitat 4.242 € 

Vidrieria 955 € 

Pintura 2.532 € 

Pressupost d’Execució Material 81.305 € 

19 % GGE i BI 15.448 € 

Pressupost d’Empresa 96.753 € 

Total (IVA 16%) 112.233 € 
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15.3.- MAGATZEM 

Enderrocs 6.364 € 

Moviments de terres 275 € 

Sanejament i ventilació 1.253 € 

Fonamentació 1.280 € 

Estructura 0 

Ram de paleta 12.754 € 

Coberta 12.103 € 

Arrebossats i enguixats 3.064 € 

Paviments i enrajolats 1.402 € 

Fusteries 6.152 € 

Serralleria 1.590 € 

Fontaneria 7.310 € 

Electricitat 3.810 € 

Vidrieria 473 € 

Pintura 2.680 € 

Pressupost d’Execució Material 67.820 € 

19 % GGE i BI 12.886 € 

Pressupost d’Empresa 80.706 € 

Total (IVA 16%) 93.619 € 
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16.- NORMATIVA APLICABLE 

 
Àmbit general  

Ley de Ordenación de la Edificación . 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificación: ley 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada por los 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. art. 105 

Codigo Técnico de la Edificación 

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección d e obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71) modificado por el RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en o bras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) corrección de errores (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE:24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas 

D 461/1997, de 11 de marzo 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 

Requisits bàsics de qualitat  

 

Funcionalitat  

Normativa en funció de l’ús: Vivenda 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l 'inici de la construcció d'habitatges 

D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llei de l'habitatge 

Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llibre de l'edifici 

D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges ex istents i es crea el programa per a la revisió de 

l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 

D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d ’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 

 

Accessibilitat  

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de  barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

RD135/95: 1995 

Ley de integración social de los minusválidos 

Ley 13/82 BOE 30/04/82 

CTE DB SU-1 Seguridada frente al riesgo de caídas 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 135/95 DOGC: 24/3/95 

 

Telecomunicacions  

Infraestructuras comunes en los edificios para el a cceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de 

la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 

Requisits bàsics de seguretat  

 

Seguretat Estructural  

CTE DB SE Seguridad Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistencia i estabilidad 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servicio 

RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006 

 

Seguretat en cas d’Incendi  

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 

RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006 

Condicionants urbanístics i de protecció contra inc endis en els edificis complementaris a l’NBE-

CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de  los elementos constructivos en función de 

sus propiedades de reacción y de resistencia frente  al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Estable cimientos Industriales (RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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Seguretat d’ús  

CTE DB SU Seguridad de Uso 

SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

SU-2 Seguridad frente al riesgo de impactos y engan chadas 

SU-3 Seguridad frente al riesgo de atrapamiento 

SU-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaci ones de alta ocupación 

SU-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

SU-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehícul os en movimiento 

RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006 

 

Requisits bàsics d’habitabilitat  

 

Estalvi energètic  

CTE DB HE Ahorro de energía 

HE-1 Limitación de la demanda energética 

HE-2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas (RIT E) 

HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente san itaria 

HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía el éctrica 

RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006 

 

Salubritat  

CTE DB HS Salubridad 

HS 1 Protección frente la humedad 

HS 2 Recogida i evacuación de residuos 

HS 3 Calidad del aire interior 

HS 4 Suministro de agua 

RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006 

 

Protecció enfront el soroll  

CTE DB HR Condiciones acústicas en los edificios 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002 

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

 

Sistemes Estructurals  

CTE DB SE Seguridad Estructural 

SE 1 Resistencia i estabilidad 

SE 2 Aptitud al servicio 

SE AE Acciones en la edificación 

SE C Cimentaciones 

SE A Acero 

SE M Madera 

SE F Fábrica 

RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Par te general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre  accions en l’edificació en les obres de 

rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d ’habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de  forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizado con elementos prefabricados 

RD 642/2002 (BOE: 6/08/02) 

EHE Instrucción de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99) 

 

Sistemes Constructius  

CTE DB HS 1 Protección frente a la humedad 

RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006 

 

Materials i elements constructius  

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas gen erales para la recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción 

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obr as de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants e n el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 
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RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RY-85 pliego general de condiciones para la recepci ón de yesos y escayolas en las obras de 

construcción 

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

 

RL-88 pliego general de condiciones para la recepci ón de los ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción 

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

 

Instal·lacions  

Fontaneria 

Codi Tècnic d’Edificació, HS4. 

Normes Bàsiques per les Instal·lacions de subministrament d’aigua. 

NTE-IFF-1973- aigua freda 

NTE-IFC-1973- aigua calenta 

Reglament d’Instal·lacions de Calefacció, Climatització i A.C.S. 

UNE 37-141 Tubs de coure 

UNE 57.131 i 53.133 Tubs de polietilè d’alta i baixa densitat 

UNE 53-495-93 Tubs de polipropilè copolímer 

Normativa i Recomanacions de la Companyia subministradora 

 

Climatització 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de juliol, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. Documentos Básicos HE 1 "Ahorro de energía. Limitación de demanda energética", HE 2 

"Ahorro de energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas", HS 3 "Salubridad. Calidad del aire 

interior", HS 4 "Salubridad. Suministro de agua", HS 5 "Salubridad. Evacuación de aguas" y SI 

"Seguridad en caso de incendio". 

Reglamento de Aparatos a Presión. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

Norma Básica NBE-CT-79, condiciones térmicas en los edificios. R.D. 2429/79 

Norma Básica NBE-CA-88, condiciones acústicas en los edificios. R.D.1909/81. 

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 

Norma UNE 86609:1985 sobre Maquinaria frigorífica de compresión mecánica. 

Normas UNE 74105-1-2-3-4:1990 sobre Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y 

la verificación de los valores de emisión acústica establecidos para máquinas y equipos. 

Normas UNE 100000:1995 y UNE 100000/1M:1997 sobre Climatización. Terminología. 

Norma UNE 100001:2001 sobre Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 

Norma UNE 100002:1988 sobre Climatización. Grados-día base 15 ºC. 

Normas UNE 100010-1-2-3:1989 sobre Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado. 

Norma UNE 100011:1991 sobre Climatización. La ventilación para una calidad aceptable del 

aire en la climatización de los locales. 

Norma UNE 100014 IN:2004 sobre Climatización. Bases para el proyecto. 

Norma UNE 100020:1989 sobre Climatización. Salas de máquinas. 

Norma UNE 100030:1994 IN sobre Prevención de la legionela en instalaciones de edificios. 

Norma UNE 100100:1987 sobre Climatización. Código de colores. 

Norma UNE 100101:1984 sobre Conductos para transporte de aire. 

Norma UNE 100102:1988, 100103:1984 y 100104:1988 sobre Conductos de chapa metálica. 

Norma UNE 100105:1984 sobre Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 

Norma UNE 100171:1989 IN sobre Climatización. Aislamiento térmico. 

Norma UNE 100172:1989 sobre Climatización. Revestimiento termo acústico interior de 

conductos. 

Norma UNE-EN 779:1996 sobre Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación 

de partículas. 

Norma UNE-EN ISO 7730:1996 sobre Ambientes térmicos moderados. 

Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IC Climatización. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras. 

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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Protecció contra incendis 

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació i en 

particular, el Document Bàsic Seguretat en Cas d’Incendi DB-SI. 

Reial Decret 241/1994 de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 

incendis. 

Reial Decret 1942/1993 de 5 de Novembre per el qual s’aprova el Reglament de instal·lacions 

de protecció contra incendis. 

Les normes UNE especifiques referenciades en les disposicions anteriors 

 

Instal·lació de veu i dades 

ISO/IEC IS 11801 Information Technology, Generic Cabling for customer premises, Classe E 

categoria 6. 

UNE-EN 50173 Tecnologia de la informació. Sistemes de cablatge genèric. 

TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers. 

UNE EN 50310 Aplicació de la connexió equipotencial y de la posada a terra en edificis amb 

equips de tecnologies d’informació. 

UNE EN 50174-1 Tecnologia de informació. Instal·lació del cablatge. Especificació i 

assegurament de qualitat. 

UNE EN 50174-2 Tecnologia d’informació. Instal·lació del cablatge. Mètodes de planificació de 

la instal·lació en el interior dels edificis. 

RBT 2002 Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensió (RD 842/2002). 

Reglament de Mesures de Seguretat, Protecció de Dades (RD 994/1999). 

 

Instal·ació elèctrica 

La ITC-BT-03 relativa a instal·ladors autoritzats en baixa tensió. 

La ITC-BT-04 relativa a la documentació i posada en servei de les instal·lacions. 

La ITC-BT-05 relativa a verificacions i inspeccions que estableix la obligatorietat de superar una 

verificació prèvia a la posada en servei i inspeccions periòdiques cada 5 anys. 

La ITC-BT-10 relativa a la previsió de càrregues per a subministraments de baixa tensió. 

La ITC-BT-11 relativa a les connexions de servei. 

La ITC-BT-15 relativa a les derivacions individuals 

La ITC-BT-16 relativa als comptadors i en particular, el punt 3 relatiu a la concentració de 

comptadors. 

La ITC-BT-17 relativa als dispositius generals i individuals de comandament i protecció 

La ITC-BT-18 relativa a les instal·lacions de posada a terra 

La ITC-BT-19 relativa a les prescripcions generals de les instal·lacions interiors o receptores 

La ITC-BT-20 relativa als sistemes d’instal·lació de les instal·lacions interiors o receptores. 

La ITC-BT-21 relativa als tubs i canals protectores de les instal·lacions interiors o receptores. 

La ITC-BT-22 relativa a les proteccions contra sobreintensitats de les instal·lacions interiors o 

receptores. 

La ITC-BT-23 relativa a les proteccions contra sobretensions de les instal·lacions interiors o 

receptores. 

La ITC-BT-24 relativa a les proteccions contra els contactes directes i indirectes a les 

instal·lacions interiors o receptores. 

La ITC-BT-25 relativa a les sistemes d’ instal·lació de les instal·lacions interiors o receptores. 

La ITC-BT-26 relativa als sistemes d’instal·lació de les instal·lacions interiors o receptores. 

La ITC-BT-28 relativa a instal·lacions en locals de pública concurrència. 

La ITC-BT-43 relativa a les prescripcions generals de la instal·lació de receptors 

La ITC-BT-44 relativa a la instal·lació de receptors per a enllumenat 

La ITC-BT-47 relativa a la instal·lació de motors. 

Seran també d’aplicació: 

Les Normes UNE referenciades a la memòria tècnica del projecte 

Les normes particulars de les empreses distribuïdores d'energia elèctrica en Baixa Tensió. 

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la direcció general d’energia i mines sobre procediment 

administratiu per a l’aplicació del REBT. 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig de la Direcció General d’Energia, mines i seguretat industrial 

sobre condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 

Decret 363/2004, de 24 d’agost del departament de treball i Indústria de la Generalitat de 

Catalunya, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del REBT. 

 

Instal·lació contra llamps 

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i en concret el Document Bàsic SU (DB-SU) que fa 

referència a la seguretat d’utilització. 

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiencia en els edificis. 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) RD 842/2002, de 20 de setembre i en 

particular, les instruccions tècniques complementaries següents: 

ITC-BT-18, Instal.lacions de posada a terra 

ITC-BT-23, Proteccions contra sobretensions 

Norma UNE 21.185 
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 Norma UNE 21.186 

Norma CEI 1024-I 

Norma NF C 17-102 

Norma UNE 50164-I 

 

Control de Qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los prod uctos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 

1329/1995. 

 

Clasificación de los productos de construcción y de  los elementos constructivos en función de 

sus propiedades de reacción y de resistencia frente  al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 

11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de con trol de qualitat les dades referents a 

l'autorització administrativa relativa als sostres i  elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determin ats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estruc turas para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de  sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de si stemes de sostres per a pisos i cobertes i 

d'elements resistents components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 

Residus i enderrocs  

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residu os y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la con strucció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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WEBS 

Municipi de Garcia 

www.garciadigital.com 

 

Diccionari visual de la construcció 

www.gencat.net 

 

Trenscat.cat la web dels trens de Catalunya 

www.trenscat.com 

 

Institut d’Estadística de Catalunya 

www.idescat.cat 

 

Enier elevadores 

www.reine.es 

 

Ministerio de Medio Ambiente y Medi Rural y Marino 

www.marm.es 

 

Asociación Tecnológica de Fabricantes de Baldosas y  Losas de Hormigón 

www.tecnopavimento.org 

 

Gres Rústico Ebro 

www.gresrusticoebro.es 

 

Brico Markt 

www.bricomarkt.com 

 

Gres Burela 

www.gresburela.com 

 

Sol i clima. Energia solar 

www.soliclima.com 

 

 

Tecnaria 

www.tecnaria.com 

 

Isover 

www.isover.net 
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ESTACIÓ 
 

1.- Comprovació de les parets de fàbrica de maó. 
 

Paret 1

Paret 2

Paret 3

Paret 4 Paret 5

Planta Baixa
 

PARET 1 

Llum  5,95m 

G 4,76 

% forats  0 

 

100
)0100(

96,3·76,4 ∗
−

=Gc  85,18100
)100(

85,18 =∗=  

Comprovació: 

Vr= 22 kp/cm2 

Gc < Vr � No cal passar a diagnosi per aquesta raó. 

 

PARET 2 

Llum  5,55m 

G 4,54 

% forats  18% 

 

100
)18100(

96,3·54,4 ∗
−

=Gc  92,21100
)82(

98,17 =∗=  

Comprovació: 

Vr= 22 kp/cm2 

Gc < Vr � No cal passar a diagnosi per aquesta raó. 

 

PARET 3 

Llum  5,51m 

G 4,52 

% forats  20% 

 

100
)20100(

96,3·52,4 ∗
−

=Gc  37,22100
)80(

89,17 =∗=  

Comprovació: 

2Vr=2 x 22 = 44 kp/cm2 

 2Vr > Gc > Vr � Seran necessàries recomanacions especials 

 

PARET 4 

Llum  11,08m 

G 7,66 

% forats  30% 

 

100
)30100(

96,3·66,7 ∗
−

=Gc  33,43100
)70(

33,30 =∗=  

Comprovació: 

 2Vr=2 x 22 = 44 kp/cm2 

 2Vr > Gc > Vr � Seran necessàries recomanacions especials 

 

PARET 5 

Llum  10,06m 

G 7,09 

% forats  0 

 

100
)0100(

96,3·09,7 ∗
−

=Gc  08,28100
)100(

08,28 =∗=  

Comprovació: 

2Vr=2 x 22 = 44 kp/cm2 

 2Vr > Gc > Vr � Seran necessàries recomanacions especials 
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2.- Comprovació dels sostres de biguetes metàl·liqu es 
 

Els sostres unidireccionals de l’edifici Estació estan construïts amb biguetes metàl·liques d’ala 

estreta de 5 centímetres de base i 16 centímetres d’altura als sostres de la planta baixa i 

primera, i de 13 cm de cantell al sostre del badalot. 

Les biguetes metàl·liques que s’utilitzaven des de principis de segle fins la dècada dels seixanta 

estaven conformades amb acer amb uns límits elàstics baixos, de l’ordre de 2.400 kp/cm2 i era 

habitual calcular-los de manera que la tensió normal sota les càrregues de servei  fos sempre 

inferior a 1200 kp/cm2. 

Estimant un límit elàstic mitjà de l’acer de 2.200 kp/cm2 i un coeficient de minoració de 

resistència alt, 1,25 a causa de la falta d’assaigs i control, tindrem una tensió última de 1.760 

kp/cm2. Amb un coeficient de majoració de cargues de 1,45, la utilització del mètode dels estats 

límit és equivalent a suposar una tensió admissible de: 

  2.200 / (1,45 x 1,25) = 1.213 kp/cm2 ≈  1.200 kp/cm2 

 

Sostre de la Planta Baixa  

   -Pes propi del sostre: 3 kN/m2 

   -Paviment ceràmic:  1kN/m2  

   -Sobrecàrrega d’ús: 2 kN/m2 

   -Sobrecàrrega d’envans: 1 kN/m2 

        Total: 7kN/m 2 

Bigueta A:  5,57m 

   P=0,78·(400 + 300) = 546 kg/m 

   P*=0,78·(1,35 x 400 + 1,5 x 300)= 772,2 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.68,2994
8

57,52,772

8

* 22

=×=×
 

 →>=== 1200/46,3119
96

299468*
* 2max

max cmkg
W

M

x

σ  No compleix 

   M= mkg
LP

.45,2117
8

57,5546

8

22

=×=×
 

   2max
max /66,2160

96

211745
cmkg

W

M

x

===σ  

   Fmax= →>=×
mmmm 6,1890,41

16

57,561,21 2

No compleix 

   Fmax.adm= 1/300·L = 557/300=1,86cm 

    

Bigueta B:  3,14m 

   P=0,78·(400 + 300) = 546 kg/m 

   P*=0,78·(1,35 x 400 + 1,5 x 300)= 772,2 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.70,951
8

14,32,772

8

* 22

=×=×
 

 →>=== 1200/56,1399
68

70,951*
* 2max

max cmkg
W

M

x

σ  No compleix 

   M= mkg
LP

.92,672
8

14,3546

8

22

=×=×
 

   2max
max /59,989

68

67292
cmkg

W

M

x

===σ  

   Fmax= →<=×
mmmm 5,105,7

13

14,389,9 2

Compleix 

   Fmax.adm= 1/300·L = 314/300=1,05cm 

 

Sostre de la Planta Primera  

   -Pes propi del sostre: 3 kN/m2 

   -Coberta a la catalana: 2,5 kN/m2  

   -Sobrecàrrega d’ús: 1 kN/m2 

   -Sobrecàrrega de neu: 1 kN/m2 

        Total: 7,5kN/m 2 

 

Bigueta A:  5,57m 

   P=0,78·(550 + 200) = 585 kg/m 

   P*=0,78·(1,35 x 550 + 1,5 x 200)= 813,15 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.49,3153
8

57,515,813

8

* 22

=×=×
 

 →>=== 1200/89,3284
96

315349*
* 2max

max cmkg
W

M

x

σ  No compleix 

   M= mkg
LP

.70,2268
8

57,5585

8

22

=×=×
 

   2max
max /23,2363

96

226870
cmkg

W

M

x

===σ  

   Fmax= →>=×
mmmm 6,1882,45

16

57,563,23 2

No compleix 

   Fmax.adm= 1/300·L = 557/300=1,86cm 
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Bigueta B:  3,14m 

   P=0,78·(550 + 200) = 585 kg/m 

   P*=0,78·(1,35 x 550 + 1,5 x 200)= 813,15 kg/m 

   M*max= mkg
LP

.70,951
8

14,32,772

8

* 22

=×=×
 

 →>=== 1200/56,1399
68

70,951*
* 2max

max cmkg
W

M

x

σ  No compleix 

   M= mkg
LP

.92,672
8

14,3546

8

22

=×=×
 

   2max
max /59,989

68

67292
cmkg

W

M

x

===σ  

   Fmax= →<=×
mmmm 5,105,7

13

14,389,9 2

Compleix 

   Fmax.adm= 1/300·L = 314/300=1,05cm 

    

 

 Sostre del Badalot  

   -Paviment ceràmic:1 kN/m2  

   -Sobrecàrrega de neu: 1 kN/m2 

        Total: 2 kN/m 2 

 

Bigueta:  2,81m 

   P=0,75·(100 + 100) = 150 kg/m 

   P*=0,75·(1,35 x 100 + 1,5 x 100)= 213,75 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.97,210
8

81,275,213

8

* 22

=×=×
 

 →<=== 1200/25,310
68

21097*
* 2max

max cmkg
W

M

x

σ  Compleix 

   M= mkg
LP

.05,148
8

81,2150

8

22

=×=×
 

   2max
max /72,217

68

14805
cmkg

W

M

x

===σ  

   Fmax= →<=×
mmmm 4,932,1

13

81,217,2 2

Compleix 

   Fmax.adm= 1/300·L = 281/300=0,94cm 

3.- Comprovació de les jàsseres IPN de la planta ba ixa 
 

Els pòrtics de la planta baixa de l’Estació estan construïts amb dues IPN 320, que treballen per separat, 

ja que no hi ha cap platina soldada que realitzi unió entre ells i faci que treballin com a conjunt. Per tant, 

per a realitzar el recàlcul, es farà per a cada jàssera per separat. Considerem la tensió última de  1.200 

kp/cm2  tal com s’explica a l’apartat anterior. 

 

Sostre de la Planta Baixa  

   -Pes propi del sostre: 3 kN/m2 

   -Paviment ceràmic:  1kN/m2  

   -Sobrecàrrega d’ús: 2 kN/m2 

   -Sobrecàrrega d’envans: 1 kN/m2 

        Total: 7kN/m 2 

 

Jàssera A: 3,43m   

   P=2,76·(400 + 300) = 1932 kg/m 

   P*=2,76·(1,35 x 400 + 1,5 x 300)= 2732,4 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.30,4018
8

43,34,2732

8

* 22

=×=×
 

 →<=== 1200/85,513
782

401830*
* 2max

max cmkg
W

M

x

σ  Compleix 

   M= mkg
LP

.22,2841
8

43,31932

8

22

=×=×
 

   2max
max /33,363

782

284122
cmkg

W

M

x

===σ  

   Fmax= →<=×
mmmm 4,1133,1

32

43,363,3 2

Compleix 

   Fmax.adm= 1/300·L = 343/300=1,14cm 

 

   

Jàsseres B i C: 3,43m   

   P=2,79·(400 + 300) = 1953 kg/m 

   P*=2,79·(1,35 x 400 + 1,5 x 300)= 2762,1 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.98,4061
8

43,31,2762

8

* 22

=×=×
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 →<=== 1200/43,519
782

406198*
* 2max

max cmkg
W

M

x

σ  Compleix 

   M= mkg
LP

.11,2872
8

43,31953

8

22

=×=×
 

   2max
max /28,367

782

287211
cmkg

W

M

x

===σ  

   Fmax= →<=×
mmmm 4,1135,1

32

43,367,3 2

Compleix 

   Fmax.adm= 1/300·L = 343/300=1,14cm 

    

Jàsseres D: 3,43m   

   P=2,25·(400 + 300) = 1575 kg/m 

   P*=2,25·(1,35 x 400 + 1,5 x 300)= 2227,5 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.79,3275
8

43,35,2227

8

* 22

=×=×
 

 →<=== 1200/90,418
782

327579*
* 2max

max cmkg
W

M

x

σ  Compleix 

   M= mkg
LP

.21,2316
8

43,31575

8

22

=×=×
 

   2max
max /19,296

782

231621
cmkg

W

M

x

===σ  

   Fmax= →<=×
mmmm 4,1109,1

32

43,396,2 2

Compleix 

   Fmax.adm= 1/300·L = 343/300=1,14cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Càlcul del sostre de l’altell de nova construcc ió de la planta baixa 
Com que ens interessa realitzar un sostre amb un cantell bastant petit per tenir suficient altura lliure als 

dos espais resultants, el sostre és realitzarà amb biguetes metàl·liques IPN amb un entrebigat ceràmic. 

Els perfils són d’acer A-42 de σu=2600 kg/cm2 .Es construirà amb les biguetes encastades als dos 

extrems, sense la possibilitat del moviment relatiu als extrems normal a la directriu i una llum de 4,49 

metres. 

Sostre altell  

   -Pes propi del sostre: 3 kN/m2 

   -Paviment ceràmic:  1kN/m2  

   -Sobrecàrrega d’ús: 2 kN/m2 

        Total: 6kN/m 2 

   P=0,80·(400 + 200) = 480 kg/m 

   P*=0,80·(1,35 x 400 + 1,5 x 200)= 672 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.45,1693
8

49,4672

8

* 22

=×=×
 

→<=== 2600/7,2067
9,81

169345*
* 2max

max cmkg
W

M

x

σ  Agafant un IPN 140, amb 

una Wx=81,9; compleix. 

   M= mkg
LP

.61,1209
8

49,4480

8

22

=×=×
 

   2max
max /94,1476

9,81

120961
cmkg

W

M

x

===σ  

   Fmax= →>=×
mmmm 9,1487,20

14

45,476,14 2

No compleix 

   Fmax.adm= 1/300·L = 449/300=1,49cm 

 

 Comprovarem amb una IPN 160: 

   →<=== 2600/39,1447
117

169345*
* 2max

max cmkg
W

M

x

σ  Compleix. 

   M= mkg
LP

.61,1209
8

49,4480

8

22

=×=×
 

   2max
max /85,1033

117

120961
cmkg

W

M

x

===σ  

   Fmax= →<=×
mmmm 9,1403,13

16

49,434,10 2

Compleix 

   Fmax.adm= 1/300·L = 449/300=1,49cm 
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5.- Càlcul dels sostres a substituir 
 

Els nous sostres unidireccionals per a la substitució total dels existents es realitzaran amb biguetes 

metàl·liques IPN amb un entrebigat prefabricat de revoltons ceràmics. Els perfils són d’acer A-42 de 

σu=2600 kg/cm2 .Es construirà amb les biguetes encastades als dos extrems, sense la possibilitat del 

moviment relatiu als extrems normal a la directriu. Es realitzarà un entrebigat de 78 centímetres com 

l’actual. 
 

PLANTA BAIXA 

Zona nord (L:4,49m)  

   -Pes propi del sostre: 3 kN/m2 

   -Paviment:  1kN/m2  

   -Sobrecàrrega d’ús: 2 kN/m2 

   -Sobrecàrrega d’envans: 1 kN/m2 

        Total: 7kN/m 2 

  

P=0,78·(400 + 300) = 546 kg/m 

   P*=0,78·(1,35 x 400 + 1,5 x 300)= 772,2 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.21,1947
8

49,42,772

8

* 22

=×=×
 

2600=admσ kg/cm2 

 22
2

/700.608.22/87,260.2
15,1

/2600
* mkgcmkg

cmkg
t ===σ  

   32
2

2max 13,86000.000.1
/700.608.22

/21,947.1
000.000.1

*
cmcm

mkg

mkg
cm

M
W

t

=⋅=⋅=
σ

 

    

PROMPTUARI�  W= 117 cm3 

      IPN 160 

   22max
max /428.166/28,664.1100.

117

/21,947.1
100.

*
mmkgcmkg

mkg

W

M

x

====σ  

   Fmax.adm= 1/300·L = 449/300=1,5cm 

Fmax= →>=×
mmmm 1597,20

16

49,464,16 2

No compleix 

 

   PROMPTUARI�  W= 161 cm3 

      IPN 180 

   22max
max /945.120/45,209.1100.

161

/21,947.1
100.

*
mmkgcmkg

mkg

W

M

x

====σ  

   Fmax.adm= 1/300·L = 449/300=1,5cm 

Fmax= →<=×
mmmm 1554,13

18

49,409,12 2

Compleix 

 

 Zona sud-est (L:2,74m)  

   -Pes propi del sostre: 3 kN/m2 

   -Paviment:  1kN/m2  

   -Sobrecàrrega d’ús: 2 kN/m2 

   -Sobrecàrrega d’envans: 1 kN/m2 

        Total: 7kN/m 2 

  

P=0,78·(400 + 300) = 546 kg/m 

   P*=0,78·(1,35 x 400 + 1,5 x 300)= 772,2 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.67,724
8

74,22,772

8

* 22

=×=×
 

2600=admσ kg/cm2 

 22
2

/700.608.22/87,260.2
15,1

/2600
* mkgcmkg

cmkg
t ===σ  

   32
2

2max 05,32000.000.1
/700.608.22

/67,724
000.000.1

*
cmcm

mkg

mkg
cm

M
W

t

=⋅=⋅=
σ

 

    

PROMPTUARI�  W= 34,2 cm3 

      IPN 100 

   22max
max /892.211/92,2118100.

2,34

/67,724
100.

*
mmkgcmkg

mkg

W

M

x

====σ  

   Fmax.adm= 1/300·L = 274/300=0,91cm 

Fmax= →>=×
mmmm 1,99,15

10

74,218,21 2

No compleix 

 

PROMPTUARI�  W= 54,7 cm3 

      IPN 120 

   22max
max /481.132/81,1324100.

7,54

/67,724
100.

*
mmkgcmkg

mkg

W

M

x

====σ  
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   Fmax.adm= 1/300·L = 274/300=0,91cm 

Fmax= →<=×
mmmm 1,929,8

12

74,225,13 2

Compleix 

 

PLANTA PRIMERA 

 Zona nord (L:4,49m)  

   -Pes propi del sostre: 3 kN/m2 

   -Coberta invertida: 2,5 kN/m2  

   -Sobrecàrrega d’ús: 1 kN/m2 

   -Sobrecàrrega de neu: 1 kN/m2 

        Total: 7,5kN/m 2 

 

   P=0,78·(550 + 200) = 585 kg/m 

   P*=0,78·(1,35 x 550 + 1,5 x 200)= 813,15 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.15,2049
8

49,415,813

8

* 22

=×=×
 

2600=admσ kg/cm2 

 22
2

/700.608.22/87,260.2
15,1

/2600
* mkgcmkg

cmkg
t ===σ  

   32
2

2max 64,90000.000.1
/700.608.22

/15,049.2
000.000.1

*
cmcm

mkg

mkg
cm

M
W

t

=⋅=⋅=
σ

 

    

PROMPTUARI�  W= 117 cm3 

      IPN 160 

   22max
max /141.175/41,751.1100.

117

/15,049.2
100.

*
mmkgcmkg

mkg

W

M

x

====σ  

   Fmax.adm= 1/300·L = 449/300=1,5cm 

Fmax= →>=×
mmmm 1506,22

16

49,451,17 2

No compleix 

 

PROMPTUARI�  W= 161 cm3 

      IPN 180 

   22max
max /276.127/76,272.1100.

161

/15,049.2
100.

*
mmkgcmkg

mkg

W

M

x

====σ  

   Fmax.adm= 1/300·L = 449/300=1,5cm 

Fmax= →<=×
mmmm 1525,14

18

49,472,12 2

Compleix 

 

Zona sud-est (L:2,74m)  

-Pes propi del sostre: 3 kN/m2 

   -Coberta invertida: 2,5 kN/m2  

   -Sobrecàrrega d’ús: 1 kN/m2 

   -Sobrecàrrega de neu: 1 kN/m2 

        Total: 7,5kN/m 2 

 

P=0,78·(550 + 200) = 585 kg/m 

   P*=0,78·(1,35 x 550 + 1,5 x 200)= 813,15 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.10,763
8

74,215,813

8

* 22

=×=×
 

2600=admσ kg/cm2 

 22
2

/700.608.22/87,260.2
15,1

/2600
* mkgcmkg

cmkg
t ===σ  

   32
2

2max 75,33000.000.1
/700.608.22

/10,763
000.000.1

*
cmcm

mkg

mkg
cm

M
W

t

=⋅=⋅=
σ

 

    

PROMPTUARI�  W= 34,2 cm3 

      IPN 100 

   22max
max /129.223/29,231.2100.

2,34

/10,763
100.

*
mmkgcmkg

mkg

W

M

x

====σ  

   Fmax.adm= 1/300·L = 274/300=0,91cm 

Fmax= →>=×
mmmm 1,975,16

10

74,231,22 2

No compleix 

 

PROMPTUARI�  W= 54,7 cm3 

      IPN 120 

   22max
max /506.139/06,395.1100.

7,54

/10,763
100.

*
mmkgcmkg

mkg

W

M

x

====σ  

   Fmax.adm= 1/300·L = 274/300=0,91cm 

Fmax= →<=×
mmmm 1,973,8

12

74,295,13 2

Compleix 
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PLANTA SEGONA 

Sostre del Badalot (L:2,81)  

   -Panell sandvitx:1 kN/m2  

   -Sobrecàrrega de neu: 1 kN/m2 

        Total: 2 kN/m 2 

   

   P=0,75·(100 + 100) = 150 kg/m 

   P*=0,75·(1,35 x 100 + 1,5 x 100)= 213,75 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.44,263
8

14,375,213

8

* 22

=×=×
 

   2600=admσ kg/cm2 

 22
2

/700.608.22/87,260.2
15,1

/2600
* mkgcmkg

cmkg
t ===σ  

   32
2

2max 65,11000.000.1
/700.608.22

.44,263
000.000.1

*
cmcm

mkg

mkg
cm

M
W

t

=⋅=⋅=
σ

 

    

PROMPTUARI�  W= 19,5 cm3 

      IPN 80 

   22max
max /097.135/97,350.1100.

5,19

·44,263
100.

*
mmkgcmkg

mkg

W

M

x

====σ  

   Fmax.adm= 1/300·L = 281/300=0,94cm 

Fmax= →>=×
mm4,932,13

8

81,250,13 2

No compleix 

 

PROMPTUARI�  W= 34,2 cm3 

      IPN 100 

   22max
max /029.77/29,770100.

2,34

·44,263
100.

*
mmkgcmkg

mkg

W

M

x

====σ  

   Fmax.adm= 1/300·L = 281/300=0,94cm 

Fmax= →<=×
mm4,908,6

10

81,270,7 2

Compleix 

 

 

 

6.-  Construcció d’un sostre mixt amb l’execució d’ una llosa de formigó. 
 

Donat que al realitzar la comprovació s’ha obtingut que les biguetes IPN 160 d’ala estreta en els càlculs 

no resisteixen les sol·licitacions que se’ls ha d’aplicar, s’ha optar per a la realització d’una llosa de 

formigó unida amb connectors a les biguetes per la realització d’un sostre mixt. 

 

Mètode 

Podem considerar en primer lloc que, donada la poca separació que hi ha entre les biguetes, l’ample 

eficaç o col·laborant de la llosa de formigó coincideix amb la seva amplada real. 

 

Per a formigó de 200 kp/cm2, el coeficient d’equivalència n, quocient entre els mòduls d’elasticitat de 

l’acer i del formigó, pot prendre’s igual a 7 per a sobrecàrregues d’ús, i igual a 21 per a càrregues 

permanents; tindrem per tant dues seccions amb característiques estàtiques diferents per a resistir 

esforços de curta i de llarga duració. 

- Ample reduït, Br =  B/n, sent B l’ample de la llosa. 

- Area reduïda de formigó Acr = Br*Hc, sent Hc el gruix de la llosa. 

- Posició del centre de gravetat respecte a la fibra superior del formigó, si està situat dins de la 

secció d’acer: 

( ( )/())2/*2/* scrCSSCcrgr AAHHAHAx +++=  

            On Hs es el cantell de la bigueta i As la seva secció. 

- Moment d’inèrcia de la secció mixta: 

Ir = Br * Hc
3/12 + Acr*(xgr-Hc/2)2 + Is + As*(Hs/2 + Hc - xgr)

2 

Càlcul per a llosa de 5 cm 

Per a sobrecàrregues d’ús: 

- Br =  B/n = 78/7 = 11,14 cm 

- Acr = Br*Hc = 11,14 * 5 = 55,7 cm 

- ( ( cmxgr 31,5)40,2070,55/())52/16*40,202/5*7,55 =+++=  

-      Ir = 11,14 * 53/12 + 55,7*(5,31-5/2)2 + 768 + 20,40*(16/2 + 5 – 5,31)2 = 2.530,2 cm4 

 

Per a càrregues permanents: 

- Br =  B/n = 78/21 = 3,71 cm 

- Acr = Br*Hc = 3,71 * 5 = 18,55 cm 

- ( ( cmxgr 8)40,2055,18/())52/16*40,202/5*55,18 =+++=  

- Ir = 3,71 * 53/12 + 18,55*(8-5/2)2 + 768 + 20,40*(16/2 + 5 – 8)2 = 1.877,78 cm4 

Per comprovar la fletxa, busquem el moment màxim i la tensió màxima (zona central) 
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M= mkg
LP

.45,2117
8

57,5546

8

22

=×=×
 

35,47631,5/2,2530/ cmxIW g ===  

2max
max /38,444

5,476

211745
cmkg

W

M

x

===σ  

372,2348/78,1877/ cmxIW g ===  

2max
max /12,902

72,234

211745
cmkg

W

M

x

===σ  

Càlcul de la fletxa màxima admissible. 

Fmax.adm= 1/300·L = 557/300=1,86cm 

 

Càlcul de la fletxa del sostre 

Fmax=
c

l 2×σ
 = mm03,7

21

57,576,4 2

=×
 

Fmax=
c

l 2×σ
 = mm3,13

21

57,502,9 2

=×
 

Comprovar si compleix o no 

Fmax > Fmax.adm   � No compleix 

Fmax < Fmax.adm � Compleix 

 

Per comprovar la fletxa de la zona sud-est 

  M= mkg
LP

.92,672
8

14,3546

8

22

=×=×
 

  2max
max /22,141

5,476

67292
cmkg

W

M

x

===σ  

  2max
max /69,286

72,234

67292
cmkg

W

M

x

===σ  

Fmax= mm21,0
21

14,341,1 2

=×
 

Fmax= mm34,1
21

14,387,2 2

=×
 

Fmax.adm= 1/300·L = 314/300=1,05cm 
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CASA AGULLERS 
 

1.- Comprovació de les parets de fàbrica de maó. 
 

Planta Baixa

Paret 1

Paret 2

Paret 3

Paret 4
Paret 5

 

PARET 1 

Llum  3m 

G 3,09 

% forats  0 

 

100
)0100(

96,3·09,3 ∗
−

=Gc  24,12100
)100(

24,12 =∗=  

Comprovació: 

Vr= 22 kp/cm2 

Gc < Vr � No cal passar a diagnosi per aquesta raó. 

 

PARET 2 

Llum  5,93m 

G 4,75 

% forats  29% 

 

100
)29100(

96,3·75,4 ∗
−

=Gc  49,26100
)71(

81,18 =∗=  

Comprovació: 

 2Vr=2 x 22 = 44 kp/cm2 

 2Vr > Gc > Vr � Seran necessàries recomanacions especials 

PARET 3 

Llum  3m 

G 3,09 

% forats  0 

 

100
)0100(

96,3·09,3 ∗
−

=Gc  24,12100
)100(

24,12 =∗=  

Comprovació: 

Vr= 22 kp/cm2 

Gc < Vr � No cal passar a diagnosi per aquesta raó. 

  

PARET 4 

Llum  5,93m 

G 4,75 

% forats  9% 

 

100
)9100(

96,3·75,4 ∗
−

=Gc  67,20100
)91(

81,18 =∗=  

Comprovació: 

Vr= 22 kp/cm2 

Gc < Vr � No cal passar a diagnosi per aquesta raó. 

 

PARET 5 

Llum  5,93m 

G 4,75 

% forats  29% 

 

100
)29100(

96,3·75,4 ∗
−

=Gc  49,26100
)71(

81,18 =∗=  

Comprovació: 

 2Vr=2 x 22 = 44 kp/cm2 

 2Vr > Gc > Vr � Seran necessàries recomanacions especials 
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2.- Comprovació dels sostres de biguetes rail.  
 

Els sostres unidireccionals de la Casa Agullers estan construïts amb biguetes metàl·liques de rails de 

tren del tipus F (taula adjunta)  de σu=1.200 kp/cm2     

 

Sostre de la Planta Baixa  

   -Pes propi del sostre: 3 kN/m2 

   -Paviment hidràulic:  1kN/m2  

   -Sobrecàrrega d’ús: 2 kN/m2 

   -Sobrecàrrega d’envans: 1 kN/m2 

        Total: 7kN/m 2 

 

  Bigueta A:  3,75m 

   

   P=0,71·(400 + 300) = 497 kg/m 

   P*=0,71·(1,35 x 400 + 1,5 x 300)= 702,9 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.57,1235
8

75,39,702

8

* 22

=×=×
 

 →>=== 1200/79,1260
98

123557*
* 2max

max cmkg
W

M

x

σ No compleix 

   M= mkg
LP

.63,873
8

75,3497

8

22

=×=×
 

   2max
max /46,891

98

87363
cmkg

W

M

x

===σ  

   Fmax= →<=×
mmmm 25,1160,11

8,10

75,391,8 2

No compleix 

   Fmax.adm= 1/300·L = 375/300=1,25cm 

    

    

Bigueta B:  3,20m 

   

   P=0,71·(400 + 300) = 497 kg/m 

   P*=0,71·(1,35 x 400 + 1,5 x 300)= 702,9 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.71,899
8

20,39,702

8

* 22

=×=×
 

 →<=== 1200/07,918
98

89971*
* 2max

max cmkg
W

M

x

σ  Compleix 

   M= mkg
LP

.16,636
8

20,3497

8

22

=×=×
 

   2max
max /14,649

98

63616
cmkg

W

M

x

===σ  

   Fmax= →<=×
mmmm 7,1015,6

8,10

20,349,6 2

Compleix 

   Fmax.adm= 1/300·L = 320/300=1,07cm 

  

  

Sostre de la Planta Primera  

   -Pes propi del sostre: 3 kN/m2 

   -Sobrecàrrega d’ús: 2 kN/m2 

        Total: 5kN/m 2 

 

  Bigueta A:  3,75m 

   

   P=0,71·(300 + 200) = 355 kg/m 

   P*=0,71·(1,35 x 300 + 1,5 x 200)= 500,55 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.87,879
8

75,355,500

8

* 22

=×=×
 

 →<=== 1200/83,897
98

87987*
* 2max

max cmkg
W

M

x

σ  Compleix 

   M= mkg
LP

.02,624
8

75,3355

8

22

=×=×
 

   2max
max /76,636

98

62402
cmkg

W

M

x

===σ  

   Fmax= →<=×
mmmm 5,1229,8

8,10

75,337,6 2

Compleix 

   Fmax.adm= 1/300·L = 375/300=1,25cm 
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Bigueta B:  3,20m 

   

   P=0,71·(300 + 200) = 355 kg/m 

   P*=0,71·(1,35 x 300 + 1,5 x 200)= 500,55 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.70,640
8

20,355,500

8

* 22

=×=×
 

 →<=== 1200/78,653
98

64070*
* 2max

max cmkg
W

M

x

σ  Compleix 

   M= mkg
LP

.4,454
8

20,3355

8

22

=×=×
 

   2max
max /67,463

98

45440
cmkg

W

M

x

===σ  

   Fmax= →<=×
mmmm 70,1039,4

8,10

20,363,4 2

Compleix 

   Fmax.adm= 1/300·L = 330/300=1,07cm 

 

 

Sostre Coberta  

   -Paviment ceràmic:1 kN/m2 

   -Faldó de teules: 2 kN/m2 

        Total: 3kN/m 2 

 

  Bigueta A:  7,35m 

   

   P=0,93 x 300 = 279 kg/m 

   P*=0,93·(1,5 x 300)= 418,5 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.05,2826
8

35,755,418

8

* 22

=×=×
 

 →>=== 1200/72,2883
98

282605*
* 2max

max cmkg
W

M

x

σ  No compleix 

   M= mkg
LP

.03,1884
8

35,7279

8

22

=×=×
 

   2max
max /48,1922

98

188403
cmkg

W

M

x

===σ  

   Fmax= →>=×
mmmm 5,2414,96

8,10

35,722,19 2

No compleix 

   Fmax.adm= 1/300·L = 735/300=2,45cm 

 

 

Bigueta B:  7,19m 

   

   P=0,93 x 300 = 279 kg/m 

   P*=0,93·(1,5 x 300)= 418,5 kg/m  

   M*max=  

 →>=== 1200/72,2883
98

282605*
* 2max

max cmkg
W

M

x

σ  No compleix 

   M= mkg
LP

.03,1884
8

35,7279

8

22

=×=×
 

   2max
max /48,1922

98

188403
cmkg

W

M

x

===σ  

   Fmax= →>=×
mmmm 5,2414,96

8,10

35,722,19 2

No compleix 

   Fmax.adm= 1/300·L = 735/300=2,45cm 
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3.-  Construcció d’un sostre mixt amb l’execució d’ una llosa de formigó. 
 

Donat que al realitzar la comprovació s’ha obtingut que algunes de les biguetes rail de la planta pis en 

els càlculs no resisteixen les sol·licitacions que se’ls ha d’aplicar, s’ha optar per a la realització d’una 

llosa de formigó unida amb connectors a les biguetes, per ala realització d’un sostre mixt. 

 

Mètode 

Podem considerar en primer lloc que, donada la poca separació que hi ha entre les biguetes, l’ample 

eficaç o col·laborant de la llosa de formigó coincideix amb la seva amplada real. 

 

Per a formigó de 200 kp/cm2, el coeficient d’equivalència n, quocient entre els mòduls d’elasticitat de 

l’acer i del formigó, pot prendre’s igual a 7 per a sobrecàrregues d’ús, i igual a 21 per a càrregues 

permanents; tindrem per tant dos seccions amb característiques estàtiques diferents per a resistir 

esforços de curta i de llarga duració. 

 

- Ample reduït, Br =  B/n, sent B l’ample de la llosa. 

- Area reduïda de formigó Acr = Br*Hc, sent Hc el gruix de la llosa. 

- Posició del centre de gravetat respecta a la fibra superior del formigó, si està situat dins de la 

secció d’acer: 

( ( )/())2/*2/* scrCSSCcrgr AAHHAHAx +++=  

            On Hs es el cantell de la bigueta i As la seva secció. 

- Moment d’inèrcia de la secció mixta: 

Ir = Br * Hc
3/12 + Acr*(xgr-Hc/2)2 + Is + As*(Hs/2 + Hc - xgr)

2 

Càlcul per a llosa de 5 cm 

Per a sobrecàrregues d’ús: 

- Br =  B/n = 71/7 = 10,14 cm 

- Acr = Br*Hc = 10,14 * 5 = 50,7 cm 

- ( ( cmxgr 89,5)2,387,50/())52/8,10*2,382/5*7,50 =+++=  

-      Ir = 10,14 * 53/12 + 50,7*(5,89-5/2)2 + 520 + 38,2*(10,8/2 + 5 – 5,89)2 = 1985,27 cm4 

 

Per a càrregues permanents: 

- Br =  B/n = 71/21 = 3,38 cm 

- Acr = Br*Hc = 3,38 * 5 = 16,9 cm 

- ( ( cmxgr 98,7)2,389,16/())52/8,10*2,382/5*9,16 =+++=  

-      Ir = 3,38 * 53/12 + 16,9*(7,89-5/2)2 + 520 + 38,2*(10,8/2 + 5 – 7,98)2 = 1.286,43 cm4 

 

Per comprovar la fletxa, busquem el moment màxim i la tensió màxima (biguetes de 3,75m) 

 

M= mkg
LP

.63,873
8

75,3497

8

22

=×=×
 

306,33789,5/27,1985/ cmxIW g ===  

   2max
max /19,259

06,337

87363
cmkg

W

M

x

===σ  

    

321,16198,7/43,1286/ cmxIW g ===  

   2max
max /92,541

21,161

87363
cmkg

W

M

x

===σ  

Càlcul de la fletxa màxima admissible. 

Fmax.adm= 1/300·L = 375/300=1,25cm 

 

Càlcul de la fletxa del sostre 

Fmax=
c

l 2×σ
 = mm17,2

8,16

75,359,2 2

=×
 

Fmax=
c

l 2×σ
 = mm54,4

8,16

75,342,5 2

=×
 

Comprovar si compleix o no 

Fmax > Fmax.adm   � No compleix 

Fmax < Fmax.adm � Compleix 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Diagnosi i proposta d'intervenció amb canvi d'ús de l'estació de Garcia 

 

 171 

4.- Reforç de les biguetes rail del sostre de la co berta. 
 

Per augmentar la inèrcia de les biguetes rail de la coberta, ja que no podem realitzar una llosa de 

formigó perquè es conserva la coberta existent, el reforç s’ha de realitzar per la part inferior. S’ha optat 

pel soldat de platabandes o perfils a l’ala inferior del rail. 

 

Fórmules utilitzades 

A = A1 + A2  

 Yg = A2 * (C + T) / (2 * (A1 + A2)) 

I = I1 +A1*Yg
2 + A2 * (C/2 + T/2 – Yg)

2 

W = I / (C/2 + T – Yg) 

 

Platabanda de 10 x 2 cm 

A = 38,2 + 20 = 58,2 

Yg = 20 * (10,8 + 2) / (2 * (38,2 + 20)) = 2,2 cm 

I = 520 + 38,2*2,22 + 20 * (10,8/2 + 2/2 – 2,2)2 = 1161,69 cm3  

W = 1161,69 / (10,8/2 + 2 – 2,2) = 223,40 cm3 

2max
max /12,843

46,223

188403
cmkg

W

M

x

===σ  

Fmax= →>=×
mm5,2458,35

8,12

35,743,8 2

No compleix 

Fmax.adm= 1/300·L = 735/300=2,45cm 

 

Platabanda de 10,5 x 2,5 cm 

A = 38,2 + 26,25 = 64,45 

Yg = 26,25 * (10,8 + 2,5) / (2 * (38,2 + 26,25)) = 2,71 cm 

I = 520 + 38,2*2,712 + 26,25 * (10,8/2 + 2,5/2 – 2,71)2 = 1208,03 cm3  

W = 1208,03 / (10,8/2 + 2,5 – 2,71) = 232,76 cm3 

2max
max /43,809

76,232

188403
cmkg

W

M

x

===σ  

Fmax= →>=×
mm5,248,32

3,13

35,709,8 2

No compleix 

Fmax.adm= 1/300·L = 735/300=2,45cm 

 

 

Platabanda de 14 x 2,5 cm 

A = 38,2 + 35 = 73,2 

Yg = 35 * (10,8 + 2,5) / (2 * (38,2 + 35)) = 3,18 cm 

I = 520 + 38,2*3,182 + 35 * (10,8/2 + 2,5/2 – 3,18)2 = 1309,72 cm3   

W = 1309,72 / (10,8/2 + 2,5 – 3,18) = 277,48 cm3 

2max
max /97,678

48,277

188403
cmkg

W

M

x

===σ  

Fmax= →>=×
mm5,2458,27

3,13

35,779,6 2

No compleix 

Fmax.adm= 1/300·L = 735/300=2,45cm 

Veiem que tampoc compleix. Com que amb aquest sistema no podem augmentar prou la 

inèrcia de la bigueta, farem la comprovació amb el soldat d’un perfil. 

 

Perfil HEB 100 (meitat) 

A = 38,2 + 13 = 51,2 

Yg = 13 * (10,8 + 5) / (2 * (38,2 + 13)) = 2,01 cm 

I = 520 + 38,2*2,012 + 13 * (10,8/2 + 5/2 – 2,01)2 = 1161,69 cm3  

 W = 1161,69 / (10,8/2 + 5 – 2,2) = 141,67 cm3 

2max
max /87,1329

67,141

188403
cmkg

W

M

x

===σ  

Fmax= →>=×
mm5,2409,56

8,12

35,729,13 2

No compleix 

Fmax.adm= 1/300·L = 735/300=2,45cm 

 

Perfil HEB 200 (meitat) 

A = 38,2 + 39,05 = 77,25 

Yg = 39,05 * (10,8 + 10) / (2 * (38,2 + 39,05)) = 5,26 cm 

I = 520 + 38,2*5,262 + 39,05 * (10,8/2 + 10/2 – 5,26)2 = 2608,59 cm3  

W = 2608,59 / (10,8/2 + 10 – 5,26) = 257,26cm3 

2max
max /35,732

26,257

188403
cmkg

W

M

x

===σ  

Fmax= →<=×
mm5,2485,18

8,20

35,732,7 2

Compleix 

Fmax.adm= 1/300·L = 735/300=2,45cm 
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5.- Dimensionat dels estintolaments de la planta ba ixa i primera 
 

Tant a la planta baixa com a la primera, per a realitzar els estintolaments per tal de substituir les parets 

de càrrega, col·locarem unes jàsseres metàl·liques recolzades sobre pilars de fàbrica de maó. 

 

CÀLCUL DE LES JÀSSERES 

Planta Baixa 

Càrregues del sostre: 7 kN/m2 

Àrea repercussió: (3,75 + 2,18)/2 = 2,97 m 

Càrrega lineal: 7kN/m2 x 2,97m = 20,79 kN/m 

 

P=2,97·(400 + 300) = 2079 kg/m 

   P*=2,97·(1,35 x 400 + 1,5 x 300)= 2940,3 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.27,6514
8

21,43,2940

8

* 22

=×=×
 

2600=admσ kg/cm2 

 22
2

/700.608.22/87,260.2
15,1

/2600
* mkgcmkg

cmkg
t ===σ  

   32
2

2max 13,288000.000.1
/700.608.22

/27,6514
000.000.1

*
cmcm

mkg

mkg
cm

M
W

t

=⋅=⋅=
σ

 

    

PROMPTUARI�  W= 311 cm3 

      HEB 160 

   22max
max /462.209/62,2094100.

311

/27,514.6
100.

*
mmkgcmkg

mkg

W

M

x

====σ  

   Fmax.adm= 1/300·L = 421/300=1,4cm 

Fmax= →>=×
mmmm 142,23

16

21,494,20 2

No compleix 

    

   PROMPTUARI�  W= 426 cm3 

      HEB 180 

   22max
max /917.152/17,1529100.

426

/27,514.6
100.

*
mmkgcmkg

mkg

W

M

x

====σ  

   Fmax.adm= 1/300·L = 421/300=1,4cm 

Fmax= →>=×
mmmm 141,15

18

21,429,15 2

No compleix 

 

PROMPTUARI�  W= 570 cm3 

      HEB 200 

   22max
max /285.114/85,142.1100.

570

/27,514.6
100.

*
mmkgcmkg

mkg

W

M

x

====σ  

   Fmax.adm= 1/300·L = 421/300=1,4cm 

Fmax= →<=×
mmmm 1412,10

20

21,442,11 2

Compleix 

 

Planta Primera 

Càrregues del sostre: 5 kN/m2 

Àrea repercussió: (3,75 + 2,18)/2 = 2,97 m 

Càrrega lineal: 7kN/m2 x 2,97m = 20,79 kN/m 

 

P=2,97·(300 + 200) = 1485 kg/m 

   P*=2,97·(1,35 x 300 + 1,5 x 200)= 2093,85 kg/m  

   M*max= mkg
LP

.95,4638
8

21,485,2093

8

* 22

=×=×
 

2600=admσ kg/cm2 

 22
2

/700.608.22/87,260.2
15,1

/2600
* mkgcmkg

cmkg
t ===σ  

   32
2

2max 18,205000.000.1
/700.608.22

/95,638.4
000.000.1

*
cmcm

mkg

mkg
cm

M
W

t

=⋅=⋅=
σ

 

    

PROMPTUARI�  W= 216 cm3 

      HEB 140 
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   22max
max /766.214/66,147.2100.

216

/95,638.4
100.

*
mmkgcmkg

mkg

W

M

x

====σ  

   Fmax.adm= 1/300·L = 421/300=1,4cm 

Fmax= →>=×
mmmm 1418,27

14

21,447,21 2

No compleix 

 

PROMPTUARI�  W= 311 cm3 

      HEB 160 

   22max
max /162.149/62,491.1100.

311

/95,638.4
100.

*
mmkgcmkg

mkg

W

M

x

====σ  

   Fmax.adm= 1/300·L = 421/300=1,4cm 

Fmax= →>=×
mmmm 1452,16

16

21,491,14 2

No compleix 

 

PROMPTUARI�  W= 426 cm3 

      HEB 180 

   22max
max /896.108/96,088.1100.

426

/95,638.4
100.

*
mmkgcmkg

mkg

W

M

x

====σ  

   Fmax.adm= 1/300·L = 421/300=1,4cm 

Fmax= →<=×
mmmm 1471,10

18

21,488,10 2

Compleix 

 

CÀLCUL DELS RECOLZAMENTS 

Com que tant a la planta baixa com a la planta primera substituïm tota la paret de càrrega, s’hauran de 

crear dos nous pilars. Aquests pilars seran de fàbrica de maó. Inicialment comprovarem si és suficient 

amb un pilar de 30 x 30 cm.  

 

Planta primera 

 

kNmkNmkNRbRa 13,45)/51,0/93,20(
2

21,4 =+⋅==  

a = b = 30cm 

2/67,26
5,1

40

5,1
cmkgadm

fàbrica ===
σσ  

kNkgcmkgcmcmQ 240003.24/67,263030 2
max ==××=  

Qmàx>Ra � El pilar de fàbrica proposat aguanta la càrrega màxima que s’hi aplicarà. 

 

Planta baixa 

 

kNmkNmkNmkNRbRa 30,108)61,0/40,29/51,0/93,20(
2

21,4 =+++⋅==  

a = b = 30cm 

2/67,26
5,1

40

5,1
cmkgadm

fàbrica ===
σσ  

kNkgcmkgcmcmQ 240003.24/67,263030 2
max ==××=  

Qmàx>Ra � A la planta baixa, el pilar també podrà tenir la mateixa secció que a la planta primera, ja que 

també aguanta les càrregues que s’hi aplicaran. 
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PROMPTUARIS UTILITZATS 
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FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  1 
Edifici 

ESTACIÓ 
Paret 

FAÇANA EST 
Gruix 

48 cm 
Tipus de fàbrica 

Pedra granítica 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 
 

Càrregues 
 
Sostre planta baixa: 
700 kg/m2 x 1,37 m = 959 kg/m2 
 
Sostre planta primera:  
750 kg/m2 x 1,37 m = 1027,5 kg/m2 
 
(Només actuen al tram entre la façana sud 
i la paret 3) 
 
Difuminat de tensions 

 
 
 

FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  2 
Edifici 

ESTACIÓ 
Paret 

FAÇANA OEST 
Gruix 

48 cm 
Tipus de fàbrica 

Pedra granítica 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 
 

Càrregues 
 
Sostre planta baixa: 
700 kg/m2 x 1,57 m = 1099 kg/m2 
 
Sostre planta primera:  
750 kg/m2 x 1,57 m = 1177,5 kg/m2 
 
(Només actuen al tram entre la façana sud 
i la paret 3) 
 
Difuminat de tensions 
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FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  3 
Edifici 

ESTACIÓ 
Paret 

FAÇANA SUD 
Gruix 

48 cm 
Tipus de fàbrica 

Pedra granítica 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 
 

Càrregues 
 
Sostre planta baixa: 
500 kg/m2 x 2,26 m = 1130 kg/m2 
 
Sostre planta primera:  
500 kg/m2 x 2,26 m = 1130 kg/m2 
 
(Només actuen al tram entre la paret 1 i la 
paret 2) 
 
Difuminat de tensions 

 

 
 

FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  4 
Edifici 

ESTACIÓ 
Paret 

FAÇANA NORD 
Gruix 

48 cm 
Tipus de fàbrica 

Pedra granítica 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 
 

Càrregues 
 
Sostre planta baixa: 
700 kg/m2 x 2,25 m = 1575 kg/m2 
 
Sostre planta primera:  
750 kg/m2 x 2,25 m = 1687,5 kg/m2 
 
(Actuen al llarg de tota la paret) 
 
 
Difuminat de tensions 
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FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  5 
Edifici 

ESTACIÓ 
Paret 

PARET 1 
Gruix 

14 cm 
Tipus de fàbrica 

Maó massís 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 
 

Càrregues 
 
Sostre planta baixa: 
700 kg/m2 x 2,97 m = 2079 kg/m2 
 
Sostre planta primera:  
750 kg/m2 x 2,97 m = 2227,5 kg/m2 
 
Badalot 
200 kg/m2 x 1,40 m = 280 kg/m2 
 
Difuminat de tensions 
 

 
 

FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  6 
Edifici 

ESTACIÓ 
Paret 

PARET 2 
Gruix 

14 cm 
Tipus de fàbrica 

Maó massís 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 
 

      

Càrregues 
 
Sostre planta baixa: 
700 kg/m2 x 2,77 m = 1939 kg/m2 
 
Sostre planta primera:  
750 kg/m2 x 2,77 m = 2077,5 kg/m2 
 
Badalot 
200 kg/m2 x 1,40 m = 280 kg/m2 
 
Difuminat de tensions 
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FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS 7 
Edifici 

ESTACIÓ 
Paret 

PARET 3 
Gruix 

14 cm 
Tipus de fàbrica 

Maó massís 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 
 

     

Càrregues 
 
Sostre planta baixa: 
700 kg/m2 x 2,76 m = 1932 kg/m2 
 
Sostre planta primera:  
750 kg/m2 x 2,76 m = 2070 kg/m2 
 
(Al tram de mur entre la paret 1 i la paret 2 
recolza també la volta d’escala) 
 
Difuminat de tensions 
 

 
 

FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  8 
Edifici 

ESTACIÓ 
Paret 

PARET 4 
Gruix 

14 cm 
Tipus de fàbrica 

Maó massís 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 
 

          

Càrregues 
 
Sostre planta baixa: 
700 kg/m2 x 5,54 m = 3878 kg/m2 
 
Sostre planta primera:  
750 kg/m2 x 5,54 m = 4155 kg/m2 
 
 
 
 
Difuminat de tensions 
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FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  9 
Edifici 

ESTACIÓ 
Paret 

PARET 5 
Gruix 

14 cm 
Tipus de fàbrica 

Maó massís 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 
 
     Càrregues 

 
Sostre planta baixa: 
700 kg/m2 x 5,03 m = 3521 kg/m2 
 
Sostre planta primera:  
750 kg/m2 x 5,03 m = 3772,5 kg/m2 
 
 
 
 
Difuminat de tensions 
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FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  10 
Edifici 

CASA AGULLERS 
Paret 

FAÇANA EST 
Gruix 

50 cm 
Tipus de fàbrica 

Pedra granítica 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 

 

Càrregues 
 
Sostre planta baixa: 
700 kg/m2 x 1,88 m = 1316 kg/m2 
 
Sostre planta primera:  
500 kg/m2 x 1,88 m = 940 kg/m2 
 
Ràfec 
300 kg/m2 x 1,86 m = 558  kg/m2 

Difuminat de tensions 

 
 
 

FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  11 
Edifici 

CASA AGULLERS 
Paret 

FAÇANA OEST 
Gruix 

50 cm 
Tipus de fàbrica 

Pedra granítica 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 

 

Càrregues 
 
Sostre planta baixa: 
700 kg/m2 x 1,60 m = 1120 kg/m2 
 
Sostre planta primera:  
500 kg/m2 x 1,60 m = 800 kg/m2 
 
Ràfec 
300 kg/m2 x 1,86 m = 558  kg/m2 

Difuminat de tensions 
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FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  12 
Edifici 

CASA AGULLERS 
Paret 

FAÇANA SUD 
Gruix 

48 cm 
Tipus de fàbrica 

Pedra granítica 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 

 

Càrregues 
 
Coberta: 
300 kg/m2 x 3,68 m = 1104 kg/m2 
 
 
 
 
 
 
 
Difuminat de tensions 
 

 
 

FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  13 
Edifici 

CASA AGULLERS 
Paret 

FAÇANA NORD 
Gruix 

48 cm 
Tipus de fàbrica 

Pedra granítica 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 

 

Càrregues 
 
Coberta: 
300 kg/m2 x 3,68 m = 1104 kg/m2 
 
 
 
 
 
 
 
Difuminat de tensions 

 

 
 



Diagnosi i proposta d'intervenció amb canvi d'ús de l'estació de Garcia 

 184

FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  14 
Edifici 

CASA AGULLERS 
Paret 

PARET 1 
Gruix 

14 cm 
Tipus de fàbrica 

Maó massís 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 

 

Càrregues 
 
Volta d’escala: 
300 kg/m2 x 1,5 m = 450 kg/m2 
 
 

Difuminat de tensions 
 

 
 

FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  15 
Edifici 

CASA AGULLERS 
Paret 

PARET 2 
Gruix 

14 cm 
Tipus de fàbrica 

Maó massís 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 

 

Càrregues 
 
Sostre planta baixa: 
700 kg/m2 x 2,97 m = 2079 kg/m2 
 
Sostre planta primera:  
500 kg/m2 x 2,97 m = 1485 kg/m2 
 
 
 
 
Difuminat de tensions 
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FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS 16 
Edifici 

CASA AGULLERS 
Paret 

PARET 3 
Gruix 

14 cm 
Tipus de fàbrica 

Maó massís 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 

 
     

Càrregues 
 
Coberta: 
300 kg/m2 x 7,28 m = 2184 kg/m2 
 
Volta d’escala: 
300 kg/m2 x 1,5 m = 450 kg/m2 
 

Difuminat de tensions 
 

 
 

FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  17 
Edifici 

CASA AGULLERS 
Paret 

PARET 4 
Gruix 

14 cm 
Tipus de fàbrica 

Maó massís 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 

 
          

Càrregues 
 
Sostre planta baixa: 
700 kg/m2 x 2,97 m = 2079 kg/m2 
 
Sostre planta primera:  
500 kg/m2 x 2,97 m = 1485 kg/m2 
 
 

Difuminat de tensions 
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FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  18 
Edifici 

CASA AGULLERS 
Paret 

PARET 5 
Gruix 

14 cm 
Tipus de fàbrica 

Maó massís 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 

 
     

Càrregues 
 
Sostre planta baixa: 
700 kg/m2 x 2,97 m = 2079 kg/m2 
 
Sostre planta primera:  
500 kg/m2 x 2,97 m = 1485 kg/m2 
 
 
 
 
Difuminat de tensions 
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FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  19 
Edifici 

MAGATZEM 
Paret 

FAÇANA EST 
Gruix 

14 cm 
Tipus de fàbrica 

Maó massís 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 

 

Càrregues 
 
(Només actua el pes propi de la fàbrica 
de maó, ja que els cavallets es recolzen 
als pilars metàl·lics) 
 

Difuminat de tensions 
 

 
 
 

FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  20 
Edifici 

MAGATZEM 
Paret 

FAÇANA OEST 
Gruix 

14 cm 
Tipus de fàbrica 

Maó massís 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 

 

Càrregues 
 
(Només actua el pes propi de la fàbrica 
de maó, ja que els cavallets es recolzen 
als pilars metàl·lics) 
 

Difuminat de tensions 
 

 
 



Diagnosi i proposta d'intervenció amb canvi d'ús de l'estació de Garcia 

 188

FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  21 
Edifici 

MAGATZEM 
Paret 

FAÇANA SUD 
Gruix 

14 cm 
Tipus de fàbrica 

Pedra granítica 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 

 

Càrregues 
 
(Només actua el pes propi de la fàbrica 
de maó, ja que els cavallets es recolzen 
als pilars metàl·lics) 
 
 
 
 
 

Difuminat de tensions 
 

 
 

FITXA DE DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS  22 
Edifici 

MAGATZEM 
Paret 

FAÇANA NORD 
Gruix 

14 cm 
Tipus de fàbrica 

Pedra granítica 
Resistència del morter 

M-40 
Situació de la paret 

 

Càrregues 
 
Coberta: 
100 kg/m2 x 1,18 m = 118 kg/m2 
 
 
 
 
 
 

Difuminat de tensions 
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FITXA DE PREDIAGNOSI PER A SOSTRES FETS AMB BIGUETES METÀL·LIQUES 1 Edifici          ESTACIÓ Zona          PLANTA BAIXA  
Secció 

 
 
 

Situació 

 
Estat de la planta Paviment deformat □ Sí        ■  No 

Envans esquerdats □ Sí        ■  No 

Tipus de sostre Cel ras                                       ■ n’hi ha □  no n’hi ha 

Revoltó                                      ■ in situ   □  prefabricat 

Solera                                        ■  Sí        □  No 

Estat del sostre Deformat                                    □ Sí        ■  No 

Cambra                                      □ humida ■  seca 

Punt observat Centre biga                                □ Sí        ■  No 

Extrem biga                                ■ Sí        □  No 

Defectes Se n’observen                            ■ Sí        □  No 

Oxidació                                     ■ Sí        □  No 

Guerxament lateral                    □ Sí        ■  No 

Deformació                                         □ Sí        ■  No 

Nusos i recolzaments en bon estat    □ Sí        ■  No 

Hi ha qualsevol reforç o material  □ Sí        ■  No 

Diagnosi de l’element Sense perill aparent ■ Sí        □  No 

Intervenció diferible ■ Sí        □  No 

Intervenció immediata □ Sí        ■  No 

Comunitat d’urgència  □ Sí        ■  No 

Estimació del risc Puntual □ Sí        ■  No 

A tota la bigueta ■ Sí        □  No 

A tota la planta ■ Sí        □  No 

Actuació recomanada Substitució ■ Sí        □  No 

Reforç amb platines □ Sí        ■  No 

Reforç amb perfils □ Sí        ■  No 

Protecció contra el foc ■ Sí        □  No 

Pintura □ Sí        ■  No 

FITXA DE PREDIAGNOSI PER A SOSTRES FETS AMB BIGUETES METÀL·LIQUES 2 Edifici          ESTACIÓ Zona          PLANTA PRIMERA ZONA 1  
Secció 

 

Situació 

 
Estat de la planta Paviment deformat □ Sí        ■  No 

Envans esquerdats □ Sí        ■  No 

Tipus de sostre Cel ras                                       □ n’hi ha ■  no n’hi ha 

Revoltó                                      ■ in situ   □  prefabricat 

Solera                                        ■  Sí        □  No 

Estat del sostre Deformat                                    □ Sí        ■  No 

Cambra                                      ■ humida □  seca 

Punt observat Centre biga                                ■  Sí        □  No 

Extrem biga                                ■  Sí        □  No 

Defectes Se n’observen                            □ Sí        ■  No 

Oxidació                                     □ Sí        ■  No 

Guerxament lateral                    □ Sí        ■  No 

Deformació                                         □ Sí        ■  No 

Nusos i recolzaments en bon estat    ■  Sí        □  No 

Hi ha qualsevol reforç o material  □ Sí        ■  No 

Diagnosi de l’element Sense perill aparent ■  Sí        □  No 

Intervenció diferible ■  Sí        □  No 

Intervenció immediata □ Sí        ■  No 

Comunitat d’urgència  □ Sí        ■  No 

Estimació del risc Puntual □ Sí        ■  No 

A tota la bigueta □ Sí        ■  No 

A tota la planta □ Sí        ■  No 

Actuació recomanada Substitució □ Sí        ■  No 

Reforç amb platines □ Sí        ■  No 

Reforç amb perfils □ Sí        ■  No 

Protecció contra el foc ■ Sí        □  No 

Pintura ■ Sí        □  No 
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FITXA DE PREDIAGNOSI PER A SOSTRES FETS AMB BIGUETES METÀL·LIQUES 3 Edifici          ESTACIÓ Zona          PLANTA PRIMERA ZONA 2  
Secció 

 
 
 

Situació 

 
Estat de la planta Paviment deformat □ Sí        ■  No 

Envans esquerdats □ Sí        ■  No 

Tipus de sostre Cel ras                                       □ n’hi ha ■  no n’hi ha 

Revoltó                                      ■ in situ   □  prefabricat 

Solera                                        ■  Sí        □  No 

Estat del sostre Deformat                                    □ Sí        ■  No 

Cambra                                      □ humida ■  seca 

Punt observat Centre biga                                ■  Sí        □  No 

Extrem biga                                ■  Sí        □  No 

Defectes Se n’observen                            □ Sí        ■  No 

Oxidació                                     □ Sí        ■  No 

Guerxament lateral                    □ Sí        ■  No 

Deformació                                         □ Sí        ■  No 

Nusos i recolzaments en bon estat    ■  Sí        □  No 

Hi ha qualsevol reforç o material  □ Sí        ■  No 

Diagnosi de l’element Sense perill aparent ■  Sí        □  No 

Intervenció diferible ■  Sí        □  No 

Intervenció immediata □ Sí        ■  No 

Comunitat d’urgència  □ Sí        ■  No 

Estimació del risc Puntual □ Sí        ■  No 

A tota la bigueta □ Sí        ■  No 

A tota la planta □ Sí        ■  No 

Actuació recomanada Substitució □ Sí        ■  No 

Reforç amb platines □ Sí        ■  No 

Reforç amb perfils □ Sí        ■  No 

Protecció contra el foc ■ Sí        □  No 

Pintura ■ Sí        □  No 

FITXA DE PREDIAGNOSI PER A SOSTRES FETS AMB BIGUETES METÀL·LIQUES 4 Edifici          ESTACIÓ Zona          PLANTA PRIMERA ZONA 3  
Secció 

 
 

Situació 

 
Estat de la planta Paviment deformat □ Sí        ■  No 

Envans esquerdats □ Sí        ■  No 

Tipus de sostre Cel ras                                       □ n’hi ha ■  no n’hi ha 

Revoltó                                      ■ in situ   □  prefabricat 

Solera                                        ■  Sí        □  No 

Estat del sostre Deformat                                    □ Sí        ■  No 

Cambra                                      □ humida ■  seca 

Punt observat Centre biga                                ■  Sí        □  No 

Extrem biga                                ■  Sí        □  No 

Defectes Se n’observen                            □ Sí        ■  No 

Oxidació                                     □ Sí        ■  No 

Guerxament lateral                    □ Sí        ■  No 

Deformació                                         □ Sí        ■  No 

Nusos i recolzaments en bon estat    ■  Sí        □  No 

Hi ha qualsevol reforç o material  □ Sí        ■  No 

Diagnosi de l’element Sense perill aparent ■  Sí        □  No 

Intervenció diferible ■  Sí        □  No 

Intervenció immediata □ Sí        ■  No 

Comunitat d’urgència  □ Sí        ■  No 

Estimació del risc Puntual □ Sí        ■  No 

A tota la bigueta □ Sí        ■  No 

A tota la planta □ Sí        ■  No 

Actuació recomanada 
 
 
 
 
 
 
 

Substitució □ Sí        ■  No 

Reforç amb platines □ Sí        ■  No 

Reforç amb perfils □ Sí        ■  No 

Protecció contra el foc ■  Sí        □  No 

Pintura ■  Sí        □  No 
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FITXA DE PREDIAGNOSI PER A SOSTRES FETS AMB BIGUETES METÀL·LIQUES 5 Edifici          ESTACIÓ Zona          PLANTA PRIMERA ZONA 4  
Secció 

 
 

Situació 

 
Estat de la planta Paviment deformat □ Sí        ■  No 

Envans esquerdats □ Sí        ■  No 

Tipus de sostre Cel ras                                       □ n’hi ha ■  no n’hi ha 

Revoltó                                      ■ in situ   □  prefabricat 

Solera                                        ■  Sí        □  No 

Estat del sostre Deformat                                    □ Sí        ■  No 

Cambra                                      □ humida ■  seca 

Punt observat Centre biga                                ■  Sí        □  No 

Extrem biga                                ■  Sí        □  No 

Defectes Se n’observen                            ■  Sí        □  No 

Oxidació                                     ■  Sí        □  No 

Guerxament lateral                    □ Sí        ■  No 

Deformació                                         □ Sí        ■  No 

Nusos i recolzaments en bon estat    □ Sí        ■  No 

Hi ha qualsevol reforç o material  □ Sí        ■  No 

Diagnosi de l’element Sense perill aparent □ Sí        ■  No 

Intervenció diferible □ Sí        ■  No 

Intervenció immediata ■  Sí        □  No 

Comunitat d’urgència  ■  Sí        □  No 

Estimació del risc Puntual □ Sí        ■  No 

A tota la bigueta ■  Sí        □  No 

A tota la planta □ Sí        ■  No 

Actuació recomanada 
 
 
 
 
 
 
 

Substitució ■  Sí        □  No 

Reforç amb platines □ Sí        ■  No 

Reforç amb perfils □ Sí        ■  No 

Protecció contra el foc ■  Sí        □  No 

Pintura □ Sí        ■  No 

FITXA DE PREDIAGNOSI PER A SOSTRES FETS AMB BIGUETES METÀL·LIQUES 6 Edifici          ESTACIÓ Zona          PLANTA PRIMERA ZONA 5  
Secció 

 
 

Situació 

 
Estat de la planta Paviment deformat □ Sí        ■  No 

Envans esquerdats □ Sí        ■  No 

Tipus de sostre Cel ras                                       □ n’hi ha ■  no n’hi ha 

Revoltó                                      ■ in situ   □  prefabricat 

Solera                                        ■  Sí        □  No 

Estat del sostre Deformat                                    □ Sí        ■  No 

Cambra                                      □ humida ■  seca 

Punt observat Centre biga                                ■  Sí        □  No 

Extrem biga                                ■  Sí        □  No 

Defectes Se n’observen                            ■  Sí        □  No 

Oxidació                                     ■  Sí        □  No 

Guerxament lateral                    □ Sí        ■  No 

Deformació                                         □ Sí        ■  No 

Nusos i recolzaments en bon estat    □ Sí        ■  No 

Hi ha qualsevol reforç o material  □ Sí        ■  No 

Diagnosi de l’element Sense perill aparent □ Sí        ■  No 

Intervenció diferible □ Sí        ■  No 

Intervenció immediata ■  Sí        □  No 

Comunitat d’urgència  ■  Sí        □  No 

Estimació del risc Puntual □ Sí        ■  No 

A tota la bigueta ■  Sí        □  No 

A tota la planta □ Sí        ■  No 

Actuació recomanada 
 
 
 
 
 
 
 

Substitució ■  Sí        □  No 

Reforç amb platines □ Sí        ■  No 

Reforç amb perfils □ Sí        ■  No 

Protecció contra el foc ■  Sí        □  No 

Pintura □ Sí        ■  No 



Diagnosi i proposta d'intervenció amb canvi d'ús de l'estació de Garcia 

 192

FITXA DE PREDIAGNOSI PER A SOSTRES FETS AMB BIGUETES METÀL·LIQUES 7 Edifici          ESTACIÓ Zona          PLANTA PRIMERA ZONA 6  
Secció 
 

 
 

Situació 

 

Estat de la planta Paviment deformat □ Sí        ■  No 

Envans esquerdats □ Sí        ■  No 

Tipus de sostre Cel ras                                       □ n’hi ha ■  no n’hi ha 

Revoltó                                      ■ in situ   □  prefabricat 

Solera                                        ■  Sí        □  No 

Estat del sostre Deformat                                    □ Sí        ■  No 

Cambra                                      □ humida ■  seca 

Punt observat Centre biga                                ■  Sí        □  No 

Extrem biga                                ■  Sí        □  No 

Defectes Se n’observen                            □ Sí        ■  No 

Oxidació                                     □ Sí        ■  No 

Guerxament lateral                    □ Sí        ■  No 

Deformació                                         □ Sí        ■  No 

Nusos i recolzaments en bon estat    ■  Sí        □  No 

Hi ha qualsevol reforç o material  □ Sí        ■  No 

Diagnosi de l’element Sense perill aparent ■  Sí        □  No 

Intervenció diferible ■  Sí        □  No 

Intervenció immediata □ Sí        ■  No 

Comunitat d’urgència  □ Sí        ■  No 

Estimació del risc Puntual □ Sí        ■  No 

A tota la bigueta □ Sí        ■  No 

A tota la planta □ Sí        ■  No 

Actuació recomanada Substitució □ Sí        ■  No 

Reforç amb platines □ Sí        ■  No 

Reforç amb perfils □ Sí        ■  No 

Protecció contra el foc ■  Sí        □  No 

Pintura ■  Sí        □  No 

FITXA DE PREDIAGNOSI PER A SOSTRES FETS AMB BIGUETES METÀL·LIQUES 8 Edifici          ESTACIÓ Zona          PLANTA PRIMERA ZONA 7  
Secció 
 

 
 

Situació 

 

Estat de la planta Paviment deformat □ Sí        ■  No 

Envans esquerdats □ Sí        ■  No 

Tipus de sostre Cel ras                                       □ n’hi ha ■  no n’hi ha 

Revoltó                                      ■ in situ   □  prefabricat 

Solera                                        ■  Sí        □  No 

Estat del sostre Deformat                                    □ Sí        ■  No 

Cambra                                      □ humida ■  seca 

Punt observat Centre biga                                ■  Sí        □  No 

Extrem biga                                ■  Sí        □  No 

Defectes Se n’observen                            □ Sí        ■  No 

Oxidació                                     □ Sí        ■  No 

Guerxament lateral                    □ Sí        ■  No 

Deformació                                         □ Sí        ■  No 

Nusos i recolzaments en bon estat     ■  Sí        □  No 

Hi ha qualsevol reforç o material  □ Sí        ■  No 

Diagnosi de l’element Sense perill aparent ■  Sí        □  No 

Intervenció diferible ■  Sí        □  No 

Intervenció immediata □ Sí        ■  No 

Comunitat d’urgència  □ Sí        ■  No 

Estimació del risc Puntual □ Sí        ■  No 

A tota la bigueta □ Sí        ■  No 

A tota la planta □ Sí        ■  No 

Actuació recomanada Substitució □ Sí        ■  No 

Reforç amb platines □ Sí        ■  No 

Reforç amb perfils □ Sí        ■  No 

Protecció contra el foc ■  Sí        □  No 

Pintura ■  Sí        □  No 
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FITXA DE PREDIAGNOSI PER A SOSTRES FETS AMB BIGUETES METÀL·LIQUES 9 Edifici          ESTACIÓ Zona          PLANTA PRIMERA ZONA 8  
Secció 
 

 
 

Situació 

 
Estat de la planta Paviment deformat □ Sí        ■  No 

Envans esquerdats □ Sí        ■  No 

Tipus de sostre Cel ras                                       □ n’hi ha ■  no n’hi ha 

Revoltó                                      ■ in situ   □  prefabricat 

Solera                                        ■  Sí        □  No 

Estat del sostre Deformat                                    □ Sí        ■  No 

Cambra                                      □ humida ■  seca 

Punt observat Centre biga                                ■  Sí        □  No 

Extrem biga                                ■  Sí        □  No 

Defectes Se n’observen                            ■  Sí        □  No 

Oxidació                                     ■  Sí        □  No 

Guerxament lateral                    □ Sí        ■  No 

Deformació                                          □ Sí        ■  No 

Nusos i recolzaments en bon estat     □ Sí        ■  No 

Hi ha qualsevol reforç o material  □ Sí        ■  No 

Diagnosi de l’element Sense perill aparent □ Sí        ■  No 

Intervenció diferible □ Sí        ■  No 

Intervenció immediata ■  Sí        □  No 

Comunitat d’urgència  ■  Sí        □  No 

Estimació del risc Puntual □ Sí        ■  No 

A tota la bigueta ■  Sí        □  No 

A tota la planta □ Sí        ■  No 

Actuació recomanada Substitució ■  Sí        □  No 

Reforç amb platines □ Sí        ■  No 

Reforç amb perfils □ Sí        ■  No 

Protecció contra el foc ■  Sí        □  No 

Pintura □ Sí        ■  No 

FITXA DE PREDIAGNOSI PER A SOSTRES FETS AMB BIGUETES METÀL·LIQUES 10 Edifici          ESTACIÓ Zona          BADALOT  
Secció 
 

 
 

Situació 

 
Estat de la planta Paviment deformat □ Sí        ■  No 

Envans esquerdats □ Sí        ■  No 

Tipus de sostre Cel ras                                       □ n’hi ha ■  no n’hi ha 

Revoltó                                      ■ in situ   □  prefabricat 

Solera                                        □ Sí        ■  No 

Estat del sostre Deformat                                    □ Sí        ■  No 

Cambra                                      □ humida ■  seca 

Punt observat Centre biga                                ■  Sí        □  No 

Extrem biga                                ■  Sí        □  No 

Defectes Se n’observen                            ■  Sí        □  No 

Oxidació                                     ■  Sí        □  No 

Guerxament lateral                    □ Sí        ■  No 

Deformació                                         □ Sí        ■  No 

Nusos i recolzaments en bon estat     □ Sí        ■  No 

Hi ha qualsevol reforç o material  □ Sí        ■  No 

Diagnosi de l’element Sense perill aparent ■  Sí        □  No 

Intervenció diferible □ Sí        ■  No 

Intervenció immediata ■  Sí        □  No 

Comunitat d’urgència  □ Sí        ■  No 

Estimació del risc Puntual □ Sí        ■  No 

A tota la bigueta □ Sí        ■  No 

A tota la planta ■  Sí        □  No 

Actuació recomanada Substitució ■  Sí        □  No 

Reforç amb platines □ Sí        ■  No 

Reforç amb perfils □ Sí        ■  No 

Protecció contra el foc ■  Sí        □  No 

Pintura □ Sí        ■  No 
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FITXA DE PREDIAGNOSI PER A SOSTRES FETS AMB BIGUETES METÀL·LIQUES 11 Edifici          CASA AGULLERS Zona          HABITATGE 1  
Secció 

 
 
 

Situació 

 

Estat de la planta Paviment deformat □ Sí        ■  No 

Envans esquerdats □ Sí        ■  No 

Tipus de sostre Cel ras                                       □ n’hi ha ■  no n’hi ha 

Revoltó                                      ■ in situ   □  prefabricat 

Solera                                        □ Sí        ■  No 

Estat del sostre Deformat                                    □ Sí        ■  No 

Cambra                                      □ humida ■  seca 

Punt observat Centre biga                                ■  Sí        □  No 

Extrem biga                                ■  Sí        □  No 

Defectes Se n’observen                            ■  Sí        □  No 

Oxidació                                     ■  Sí        □  No 

Guerxament lateral                    □ Sí        ■  No 

Deformació                                          □ Sí        ■  No 

Nusos i recolzaments en bon estat     ■  Sí        □  No 

Hi ha qualsevol reforç o material  □ Sí        ■  No 

Diagnosi de l’element Sense perill aparent ■  Sí        □  No 

Intervenció diferible ■  Sí        □  No 

Intervenció immediata □ Sí        ■  No 

Comunitat d’urgència  □ Sí        ■  No 

Estimació del risc Puntual ■  Sí        □  No 

A tota la bigueta □ Sí        ■  No 

A tota la planta □ Sí        ■  No 

Actuació recomanada Substitució □ Sí        ■  No 

Reforç amb platines ■  Sí        □  No 

Reforç amb perfils □ Sí        ■  No 

Protecció contra el foc ■  Sí        □  No 

Pintura ■  Sí        □  No 

FITXA DE PREDIAGNOSI PER A SOSTRES FETS AMB BIGUETES METÀL·LIQUES 12 Edifici          CASA AGULLERS Zona          HABITATGE 2  
Secció 

 
 
 

Situació 

 

Estat de la planta Paviment deformat □ Sí        ■  No 

Envans esquerdats □ Sí        ■  No 

Tipus de sostre Cel ras                                       □ n’hi ha ■  no n’hi ha 

Revoltó                                      ■ in situ   □  prefabricat 

Solera                                        □ Sí        ■  No 

Estat del sostre Deformat                                    □ Sí        ■  No 

Cambra                                      □ humida ■  seca 

Punt observat Centre biga                                ■  Sí        □  No 

Extrem biga                                ■  Sí        □  No 

Defectes Se n’observen                            ■  Sí        □  No 

Oxidació                                     ■  Sí        □  No 

Guerxament lateral                    □ Sí        ■  No 

Deformació                                         □ Sí        ■  No 

Nusos i recolzaments en bon estat     ■  Sí        □  No 

Hi ha qualsevol reforç o material  □ Sí        ■  No 

Diagnosi de l’element Sense perill aparent ■  Sí        □  No 

Intervenció diferible ■  Sí        □  No 

Intervenció immediata □ Sí        ■  No 

Comunitat d’urgència  □ Sí        ■  No 

Estimació del risc Puntual ■  Sí        □  No 

A tota la bigueta □ Sí        ■  No 

A tota la planta □ Sí        ■  No 

Actuació recomanada Substitució □ Sí        ■  No 

Reforç amb platines ■  Sí        □  No 

Reforç amb perfils □ Sí        ■  No 

Protecció contra el foc ■  Sí        □  No 

Pintura ■  Sí        □  No 
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FITXA DE PREDIAGNOSI PER A SOSTRES FETS AMB BIGUETES METÀL·LIQUES 13 Edifici          CASA AGULLERS Zona          HABITATGE 3  
Secció 

 
 
 

Situació 

 

Estat de la planta Paviment deformat □ Sí        ■  No 

Envans esquerdats □ Sí        ■  No 

Tipus de sostre Cel ras                                       □ n’hi ha ■  no n’hi ha 

Revoltó                                      ■ in situ   □  prefabricat 

Solera                                        □ Sí        ■  No 

Estat del sostre Deformat                                    □ Sí        ■  No 

Cambra                                      □ humida ■  seca 

Punt observat Centre biga                                ■  Sí        □  No 

Extrem biga                                ■  Sí        □  No 

Defectes Se n’observen                            ■  Sí        □  No 

Oxidació                                     ■  Sí        □  No 

Guerxament lateral                    □ Sí        ■  No 

Deformació                                          □ Sí        ■  No 

Nusos i recolzaments en bon estat     ■  Sí        □  No 

Hi ha qualsevol reforç o material  □ Sí        ■  No 

Diagnosi de l’element Sense perill aparent ■  Sí        □  No 

Intervenció diferible ■  Sí        □  No 

Intervenció immediata □ Sí        ■  No 

Comunitat d’urgència  □ Sí        ■  No 

Estimació del risc Puntual ■  Sí        □  No 

A tota la bigueta □ Sí        ■  No 

A tota la planta □ Sí        ■  No 

Actuació recomanada Substitució □ Sí        ■  No 

Reforç amb platines □ Sí        ■  No 

Reforç amb perfils □ Sí        ■  No 

Protecció contra el foc ■  Sí        □  No 

Pintura ■  Sí        □  No 

FITXA DE PREDIAGNOSI PER A SOSTRES FETS AMB BIGUETES METÀL·LIQUES 14 Edifici          CASA AGULLERS Zona          HABITATGE 4  
Secció 

 
 
 

Situació 

 

Estat de la planta Paviment deformat □ Sí        ■  No 

Envans esquerdats □ Sí        ■  No 

Tipus de sostre Cel ras                                       □ n’hi ha ■  no n’hi ha 

Revoltó                                      ■ in situ   □  prefabricat 

Solera                                        □ Sí        ■  No 

Estat del sostre Deformat                                    □ Sí        ■  No 

Cambra                                      □ humida ■  seca 

Punt observat Centre biga                                ■  Sí        □  No 

Extrem biga                                ■  Sí        □  No 

Defectes Se n’observen                            ■  Sí        □  No 

Oxidació                                     ■  Sí        □  No 

Guerxament lateral                    □ Sí        ■  No 

Deformació                                         □ Sí        ■  No 

Nusos i recolzaments en bon estat     ■  Sí        □  No 

Hi ha qualsevol reforç o material  □ Sí        ■  No 

Diagnosi de l’element Sense perill aparent ■  Sí        □  No 

Intervenció diferible ■  Sí        □  No 

Intervenció immediata □ Sí        ■  No 

Comunitat d’urgència  □ Sí        ■  No 

Estimació del risc Puntual ■  Sí        □  No 

A tota la bigueta □ Sí        ■  No 

A tota la planta □ Sí        ■  No 

Actuació recomanada Substitució □ Sí        ■  No 

Reforç amb platines □ Sí        ■  No 

Reforç amb perfils □ Sí        ■  No 

Protecció contra el foc ■  Sí        □  No 

Pintura ■  Sí        □  No 
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FITXA DE PREDIAGNOSI PER A SOSTRES FETS AMB BIGUETES METÀL·LIQUES 15 Edifici          CASA AGULLERS Zona          SOTA COBERTA  ZONA NORD 
Secció 

 
 
 

Situació 

 
Estat de la planta Paviment deformat □ Sí        ■  No 

Envans esquerdats □ Sí        ■  No 

Tipus de sostre Cel ras                                       □ n’hi ha ■  no n’hi ha 

Revoltó                                      ■ in situ   □  prefabricat 

Solera                                        □ Sí        ■  No 

Estat del sostre Deformat                                    □ Sí        ■  No 

Cambra                                      □ humida ■  seca 

Punt observat Centre biga                                ■  Sí        □  No 

Extrem biga                                ■  Sí        □  No 

Defectes Se n’observen                            □ Sí        ■  No 

Oxidació                                     □ Sí        ■  No 

Guerxament lateral                    □ Sí        ■  No 

Deformació                                          □ Sí        ■  No 

Nusos i recolzaments en bon estat     ■  Sí        □  No 

Hi ha qualsevol reforç o material  □ Sí        ■  No 

Diagnosi de l’element Sense perill aparent ■  Sí        □  No 

Intervenció diferible ■  Sí        □  No 

Intervenció immediata □ Sí        ■  No 

Comunitat d’urgència  □ Sí        ■  No 

Estimació del risc Puntual □ Sí        ■  No 

A tota la bigueta □ Sí        ■  No 

A tota la planta □ Sí        ■  No 

Actuació recomanada Substitució □ Sí        ■  No 

Reforç amb platines ■  Sí        □  No 

Reforç amb perfils □ Sí        ■  No 

Protecció contra el foc □ Sí        ■  No 

Pintura ■  Sí        □  No 

FITXA DE PREDIAGNOSI PER A SOSTRES FETS AMB BIGUETES METÀL·LIQUES 16 Edifici          CASA AGULLERS Zona          SOTA COBERTA ZONA SUD  
Secció 

 
 
 

Situació 

 
Estat de la planta Paviment deformat □ Sí        ■  No 

Envans esquerdats □ Sí        ■  No 

Tipus de sostre Cel ras                                       □ n’hi ha ■  no n’hi ha 

Revoltó                                      ■ in situ   □  prefabricat 

Solera                                        □ Sí        ■  No 

Estat del sostre Deformat                                    □ Sí        ■  No 

Cambra                                      □ humida ■  seca 

Punt observat Centre biga                                ■  Sí        □  No 

Extrem biga                                ■  Sí        □  No 

Defectes Se n’observen                            □ Sí        ■  No 

Oxidació                                     □ Sí        ■  No 

Guerxament lateral                    □ Sí        ■  No 

Deformació                                         □ Sí        ■  No 

Nusos i recolzaments en bon estat     ■  Sí        □  No 

Hi ha qualsevol reforç o material  □ Sí        ■  No 

Diagnosi de l’element Sense perill aparent ■  Sí        □  No 

Intervenció diferible ■  Sí        □  No 

Intervenció immediata □ Sí        ■  No 

Comunitat d’urgència  □ Sí        ■  No 

Estimació del risc Puntual □ Sí        ■  No 

A tota la bigueta □ Sí        ■  No 

A tota la planta □ Sí        ■  No 

Actuació recomanada Substitució □ Sí        ■  No 

Reforç amb platines ■  Sí        □  No 

Reforç amb perfils □ Sí        ■  No 

Protecció contra el foc □ Sí        ■  No 

Pintura ■  Sí        □  No 
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FITXA DE PREDIAGNOSI PER A SOSTRES FETS AMB BIGUETES METÀL·LIQUES 17 Edifici          CASA AGULLERS Zona          CAIXA D’ESCALA  
Secció 

 
 
 

Situació 

 

Estat de la planta Paviment deformat □ Sí        ■  No 

Envans esquerdats □ Sí        ■  No 

Tipus de sostre Cel ras                                       □ n’hi ha ■  no n’hi ha 

Revoltó                                      ■ in situ   □  prefabricat 

Solera                                        □ Sí        ■  No 

Estat del sostre Deformat                                    □ Sí        ■  No 

Cambra                                      □ humida ■  seca 

Punt observat Centre biga                                ■  Sí        □  No 

Extrem biga                                ■  Sí        □  No 

Defectes Se n’observen                            ■  Sí        □  No 

Oxidació                                     ■  Sí        □  No 

Guerxament lateral                    □ Sí        ■  No 

Deformació                                          □ Sí        ■  No 

Nusos i recolzaments en bon estat     ■  Sí        □  No 

Hi ha qualsevol reforç o material  □ Sí        ■  No 

Diagnosi de l’element Sense perill aparent ■  Sí        □  No 

Intervenció diferible ■  Sí        □  No 

Intervenció immediata □ Sí        ■  No 

Comunitat d’urgència  □ Sí        ■  No 

Estimació del risc Puntual ■  Sí        □  No 

A tota la bigueta □ Sí        ■  No 

A tota la planta □ Sí        ■  No 

Actuació recomanada Substitució □ Sí        ■  No 

Reforç amb platines ■  Sí        □  No 

Reforç amb perfils □ Sí        ■  No 

Protecció contra el foc ■  Sí        □  No 

Pintura ■  Sí        □  No 

FITXA DE PREDIAGNOSI PER A SOSTRES FETS AMB BIGUETES METÀL·LIQUES 18 Edifici          CASA AGULLERS Zona          BIGUETES RÀFEC  
Secció 

 
 
 

Situació 

 
Estat de la planta Paviment deformat □ Sí        ■  No 

Envans esquerdats □ Sí        ■  No 

Tipus de sostre Cel ras                                       □ n’hi ha ■  no n’hi ha 

Revoltó                                      ■ in situ   □  prefabricat 

Solera                                        □ Sí        ■  No 

Estat del sostre Deformat                                    □ Sí        ■  No 

Cambra                                      □ humida ■  seca 

Punt observat Centre biga                                ■  Sí        □  No 

Extrem biga                                ■  Sí        □  No 

Defectes Se n’observen                            ■  Sí        □  No 

Oxidació                                     ■  Sí        □  No 

Guerxament lateral                    □ Sí        ■  No 

Deformació                                         □ Sí        ■  No 

Nusos i recolzaments en bon estat     ■  Sí        □  No 

Hi ha qualsevol reforç o material  □ Sí        ■  No 

Diagnosi de l’element Sense perill aparent ■  Sí        □  No 

Intervenció diferible ■  Sí        □  No 

Intervenció immediata □ Sí        ■  No 

Comunitat d’urgència  □ Sí        ■  No 

Estimació del risc Puntual □ Sí        ■  No 

A tota la bigueta ■  Sí        □  No 

A tota la planta ■  Sí        □  No 

Actuació recomanada Substitució □ Sí        ■  No 

Reforç amb platines □ Sí        ■  No 

Reforç amb perfils □ Sí        ■  No 

Protecció contra el foc □ Sí        ■  No 

Pintura ■  Sí        □  No 
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FISSURES A LES FAÇANES  

1 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Estació 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 10/7/09 

Situació de la patologia : Planta Baixa i Primera Element afectat : Façanes est  i oest 

Façana oest

GARCIA

 

Tipus de lesió  
□ Física        □ Química         ■ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □ Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■Lleu                □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort            ■   Estètica 

Urgència d’in tervenció  
□ A curt Termini         ■ A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

Entre les obertures de la planta pis i les de la planta baixa de l’edifici hi ha una sèrie de fissures, amb 

un gruix entre 1 i 4 mm, repartides de manera irregular, i amb diferents formes i direccions. 

Algunes d’aquestes fissures també han aparegut a la barana de la coberta plana de l’edifici. 

 

CAUSA: No s’ha pogut determinar la causa exacta de l’aparició d’aquestes fissures, tot i que podem 

dir que l’edifici té un comportament isostàtic ja que no disposa de cadena perimetral que uneixi 

correctament les façanes. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Com que s’ha comprovat que les obertures no tenen llinda, sinó un arc de descàrrega de fàbrica de 

maó, es col·locarà una llinda metàl·lica sobre cadascuna de les obertures, tant de la planta baixa com 

de la planta pis. 

Posteriorment es repararan les fissures juntament amb el sanejament de tots els revestiments 

exteriors. 

FOTOGRAFIES 
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ESQUERDES A LA FAÇANA EST I NORD  

2 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Estació 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 10/7/09 

Situació de la patologia : Planta Baixa i Primera Element afectat : Façanes nord i est 

 
Tipus de lesió  

□ Física        □ Química         ■ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa          □ Indirecta 

Risc de la lesió  

 
□Lleu                 ■ Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
■ Seguretat     □ Confort             □  Estètica 

Urgència d’intervenció  
■A curt Termini        □  A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

A les façanes de l’extrem nord-est hi ha unes esquerdes amb un gruix entre 5 i 9 mil·límetres, que 

també afecten tot el gruix de la paret, ja que a la part interior també s’observa la mateixa esquerda 

amb la mateixa direcció i sentit i amb un gruix semblant. Aquestes esquerdes comencen a la part 

superior de l’edifici, és a dir, a la barana de la coberta i acaben a la planta baixa. 

 

CAUSA: La causa exacta que ha provocat aquestes esquerdes no s’ha pogut determinar, però podria 

ser que la manca de cadena perimetral fa que l’edifici tingui un comportament isostàtic, i amb la 

vibració que produeix el pas dels trens hagi provocat la separació d’aquesta paret. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Per a solucionar aquestes façanes es procedirà a l’execució d’un cosit de la paret amb unes grapes 

d’acer amb el posterior arrebossat de la paret i l’acabat amb la tècnica actual. 

 

 

FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENT DELS REVESTIMENTS EXTERIORS  

3 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Estació 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 10/7/09 

Situació de la patologia : Planta Baixa i Primera Element afectat : Façanes 

 

Tipus de lesió  
□ Física        □ Química         ■ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa         □  Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■Lleu                □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort            ■   Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini         □ A mig Termini         ■  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
Determinar si es tracta d’un revestiment de morter de ciment pòrtland o morter de calç per a la 

posterior reparació. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

Els revestiments estan en bastant mal estat. Començant per la part baixa, hi ha el morter del sòcol que 

en molts llocs està després o està a punt de caure. Hi ha algunes zones de l’edifici, com a la part 

esquerra de la façana oest, aquest ha caigut en la seva totalitat deixant a la vista la pedra que forma la 

façana. 

El morter que forma les franges ornamentals també està en mal estat. 

El revestiment que imita la fàbrica de maó també té moltes zones deteriorades i en mal estat, sobretot 

les properes a les cantonades de l’edifici. 

 

CAUSA: La principal causa que ha provocat aquest envelliment general de tots els revestiments de la 

façana és la humitat que s’ha filtrat en diferents punts com és la barana de la coberta, les boneres en 

mal estat, etc. 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Un cop solucionats els problemes que han provocat aquestes humitats com per exemple la substitució 

de la coberta i la col·locació d’un cobremur a la coberta, es procedirà al repicat de tota la façana i al 

posterior arrebossat, seguint l’estètica actual, i amb les mateixes formes i motllures. 

 

FOTOGRAFIES 

 

 

 

 



Diagnosi i proposta d'intervenció amb canvi d'ús de l'estació de Garcia 

 202

TACA D’HUMITAT A LA FAÇANA OEST  

4 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Estació 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 10/7/09 

Situació de la patologia : Planta Baixa Element afectat : Façana oest 

 
Tipus de lesió  

■ Física        □ Química         □ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■Lleu                □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort             ■   Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        □  A mig Termini         ■  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

A sobre d’una porta de la façana oest, actualment tapiada, es pot apreciar la presència d’una taca de 

forma bastant circular, d’un metre i mig de diàmetre aproximadament afectant tot el gruix de la paret, ja 

que per la part interior, també s’observa com el revestiment de guix està en mal estat en aquesta zona 

puntual. 

CAUSA: El vessament d’aigua i líquids produïts per animals que hi havia a la planta superior de l’edifici 

en aquesta zona. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Com que l’origen de la humitat ja ha desaparegut, amb la reparació general de la façana i el nou 

revestiment, s’eliminarà aquesta taca. 

 

 

FOTOGRAFIES 
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DEFICIENT AMPLIACIÓ D’UNA PORTA  

5 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Estació 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 10/7/09 

Situació de la patologia : Planta baixa Element afectat : Façana est 

 

Tipus de lesió  
□ Física        □ Química         □ Mecànica        ■  Altra 

Causa de la lesió  

 
□ Directa       ■    Indirecta 

Risc de la lesió  

 
□ Lleu               ■  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
■ Seguretat     □ Confort             □  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini       ■   A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   

 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

La porta d’entrada a l’edifici, que actualment és única ja que la resta estan tapiades amb maons, ha 

estat ampliada en alguna intervenció anterior i substituïda per una de ferro de doble fulla batent que 

s’obre cap a l’exterior. Amb aquesta ampliació però no es va modificar la llinda de maons que hi ha 

actualment. 

CAUSA: Es va ampliar per a poder entrar maquinaria a l’edifici. 

 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Amb el canvi d’ús de l’edifici, no serà necessari que la porta tingui aquestes dimensions, per tant, es 

tornarà l’obertura a les dimensions originals, omplint aquest espai amb maons i tornant a fer un 

arrebossat i unes motllures com les originals, és a dir, com les que hi ha a la resta de portes de la 

planta baixa. 

 

FOTOGRAFIES 
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CORROSIÓ DE LES BIGUETES DELS SOSTRES  

6 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Estació 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 10/7/09 

Situació de la patologia : P.B, P.P i P badalot Element afectat : Sostres  

 

 
Tipus de lesió  

□ Física        ■ Química         □ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
□Lleu                □  Greu                 ■ Molt greu 

Aspecte que afecta  
■ Seguretat     □ Confort             □  Estètica 

Urgència d’intervenció  
■ A curt Termini        □  A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
Es faran unes cates als punts més crítics de l’estructura, és a dir, a les zones properes als baixants on 

les biguetes mostren un estat més degradat i es comprovarà l’estat interior de l’ànima i la pèrdua de 

secció a causa de la corrosió. 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

Observant les biguetes que formen els sostres de l’edifici es veu com la majoria presenten oxidació a 

la seva ala inferior. 

A les biguetes que formen el sostre del badalot, pel sistema constructiu en que està executat, podem 

veure tota la bigueta i també té oxidació. 

Al sostre de la planta baixa, en canvi, només podem observar l’estat de conservació d’algunes 

biguetes, ja que aquesta sostre està tapat amb un cel ras de canyís. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Les parts més afectades seran substituïdes totalment ja que no seria viable la reparació i reforç de 

cadascuna de les biguetes. 

Les zones que estan en un estat més acceptable, es farà un recàlcul de l’estructura amb les 

sol·licitacions que haurà de suportar el sostre amb el nou ús de l’edifici, veurem si és necessari 

reforçar els sostres o substituir algunes parts d’aquests. 

 

FOTOGRAFIES 
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ORGANISMES A LA COBERTA PLANA  

7 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Estació 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 10/7/09 

Situació de la patologia : Coberta plana Element afectat : Paviment 

 

 
Tipus de lesió  

□ Física        ■ Química         □ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa       □    Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■Lleu                □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort              ■   Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini       ■   A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

 

A la junta que formen el parament vertical de la barana i el paviment de rajola fina “rasilla”, ha sortit 

males herbes ja que hi ha acumulació de terra i brutícia. 

 

Per tot el paviment de la coberta plana i també per les rajoles fines  que formen la coberta del badalot 

hi ha unes taques circulars de color blanc i gris fosc fixades  a les peces ceràmiques. 

 

CAUSA: La causa de l’aparició d’aquests organismes ha estat una manca de manteniment i 

l’acumulació d’humitat a aquestes zones del paviment, provocada per l’embossament de les boneres i 

també l’acumulació de terra. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Amb la substitució de la coberta segons la proposta d’intervenció quedarà solucionat aquest procés 

patològic. 

 

FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENT DEL REVESTIMENT DE LA BARANA  

8 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Estació 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 10/7/09 

Situació de la patologia : Coberta plana Element afectat : Barana  

 
Tipus de lesió  

□ Física        □ Química         ■ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■Lleu                □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort             ■   Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        ■  A mig Termini         □  A llarg 

termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

El revestiment de morter que té la barana per la seva part interior, es mostra bastant deteriorat i poc 

adherit a la seva base, ja que en moltes zones ha caigut o bé cau amb un simple frec d’algun objecte o 

rasqueta. 

Algunes de les peces de rajola fina “rasilla” que cobreixen la barana amb la funció d’impermeabilitzar 

aquest mur s’han després i ja no hi són, això ha permès la filtració d’aigua cap a l’interior de la paret  

facilitant el despreniment dels revestiments. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

El revestiment interior de morter de la barana es repicarà tot i es tornarà a fer de nou, pintant-lo 

posteriorment amb pintura plàstica per a exteriors de color blanc. 

 

Pel que fa a les peces de rajola fina “rasilla” de la part superior de la barana, s’extrauran primer que tot 

les peces que encara estan adherides, i posteriorment es col·locarà un cobremurs metàl·lic per tot el 

perímetre i amb goteró, fixat a la barana mecànicament. 

 

 

FOTOGRAFIES 
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BONERES BRUTES O TAPADES  

9 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Estació 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 10/7/09 

Situació de la patologia : Coberta plana Element afectat : Baixants 

 
Tipus de lesió  

■ Física        □ Química         □ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
□Lleu               ■   Greu                 □ Molt greu 

Aspect e que afecta  
□ Seguretat    ■  Confort             □  Estètica 

Urgència d’intervenció  
■ A curt Termini        □  A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

A l’inspeccionar les quatre bones que hi ha als extrems de la coberta plana, ens adonem que 

actualment només una està en funcionament, ja que la resta han estat substituïdes en alguna 

intervenció anterior per tubs que desaigüen directament a l’exterior i no pels baixants com ho feien 

originalment.  

El baixant que està en funcionament es veu en un estat deteriorat de conservació, ja que hi ha petita 

vegetació pel seu voltant, i a més, s’ha acumulat per les seves vores restes de materials que dificulten 

el pas de l’aigua, afavorint així l’acumulació a la coberta i la filtració cap a la planta inferior. 

 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Amb la construcció de la nova coberta segons la proposta d’intervenció, es faran els baixants nous, 

amb una nova ubicació. 

 

 

FOTOGRAFIES 
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ENVELLIMENT DEL PAVIMENT I EROSIONAT  

10 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Estació 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 10/7/09 

Situació de la patologia : Coberta plana  Element afectat : Paviment 

 
Tipus de lesió  

□ Física        □ Química         ■ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■ Lleu               □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort             ■  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini      ■   A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

Tot el paviment de rajola fina “rasilla” que forma la coberta plana està deteriorat a causa del pas del 

anys i la manca de manteniment que s’hi ha fet. La presència d’organismes com fongs encara agreuja 

més aquest envelliment ja que deteriora les capes superficials de les peces ceràmiques. 

També està bastant erosionat per l’ús d’aquest i s’observen algunes reparacions anteriors mal 

executades, que han afavorit el deteriorament general. 

La zona nord és la que està més afectada per aquestes reparacions i intervencions anteriors i es 

poden observar algunes peces trencades. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Com que s’haurà de substituir tota la coberta plana amb la reforma de l’edifici per a reparar alguns 

elements estructurals com són les biguetes metàl·liques, el paviment es farà tot de nou. 

 

 

FOTOGRAFIES 
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DETERIORAMENT DELS PAVIMENTS  

11 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Estació 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 10/7/09 

Situació de la patologia : Planta baixa i primera Element afectat : Paviments 

 
Tipus de lesió  

■ Física        □ Química         □ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■ Lleu               □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     ■  Confort             □  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        ■  A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

L’estat general dels paviments de tot l’edifici és bastant deficient ja que presenta erosió, humitats, 

ruptures i cavitats, però hi ha unes zones on aquest deteriorament és més acusat. 

A la planta baixa, la zona del vestíbul i l’entrada als habitatges on el paviment és de morter polit gravat 

aquest està molt erosionat i en alguns punts s’hi ha format cavitats d’uns dos centímetres de 

profunditat.  

A la planta pis aquest deteriorament està molt accentuat a les habitacions dels habitatges que 

corresponen als extrems nord, ja que en aquestes zones hi ha molta presència d’humitat provinent de 

la coberta plana. 

CAUSA: El desgast per l’ús i canvi d’utilització de la planta baixa han deteriorat el paviment de morter 

polit gravat. La humitat de la coberta ha estat el causant de l’envelliment del morter de la planta pis.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

No es repararan les lesions que pateixen els paviments ja que amb la proposta de reforma de l’edifici 

aquestes hauran de ser substituïts en la seva totalitat. 

 

FOTOGRAFIES 
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TAQUES D’HUMITAT I DESPRENIMENT DEL CEL RAS  

12 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Estació 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 10/7/09 

Situació de la patologia : Planta Baixa Element afectat : Cel ras 

 

 
Tipus de lesió  

■ Física        □ Química         □ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■ Lleu             □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort             ■  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        ■   A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

Al cel ras de la planta baixa hi ha una sèrie de taques amb diferents formes i en diferents llocs que 

cadascuna ens fa pensar que ha estat provocada per diverses tipus d’humitats. A sobre de la segona 

porta que dona a la façana oest hi ha una taca en forma semicircular tocant a la paret. Al centre del 

vestíbul hi ha una altra taca, amb un punt centralitzat més marcat i després distribuïda per tota la part 

central de la planta. Una altra taca es troba a l’extrem sud-est, juntament al baixant. En aquest cas ha 

caigut part del cel ras, deixant a la vista les biguetes i els revoltons que formen el sostre. 

CAUSA: Les taques situades al centre del vestíbul i la situada al costat de la paret han estat produïdes 

per humitats accidentals amb el vessament d’aigua de la planta pis i la humitat produïda pels animals.  

La taca d’humitat que hi ha a l’extrem sud-est és causada per l’embossament del baixant de la coberta 

plana. 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Tot el cel ras de la planta baixa serà enderrocat amb la reforma per a la rehabilitació i la nova 

construcció del sostre de biguetes metàl·liques. Amb la nova proposta es farà un altre cel ras de 

diferents característiques. 

FOTOGRAFIES 
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DETERIORAMENT DEL REVESTIMENT DELS 

PARAMENTS VERTICALS 

 

13 
Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Estació 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 10/7/09 

Situació de la patologia : PB, P. Pis i Caixa escala Element afectat : Revestiments verticals 

 
Tipus de lesió  

■ Física        □ Química         □ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■ Lleu             □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort             ■  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        ■   A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

Els revestiments de guix que hi ha als paraments verticals estan bastant afectats per la humitat 

provinent de la coberta. Tota la part superior de la caixa d’escala fins arribar a la planta pis té el 

revestiment de guix en molt mal estat. La pintura ja ha caigut en la seva totalitat i el guix comença ha 

aixecar-se.  

A les cantonades nord-est i nord-oest de la planta pis la pintura ha caigut en bona part i el guix està 

bastant humit. A l’extrem sud-est la pintura i el guix també estan en molt mal estat. A la planta baixa, 

també hi ha humitats a les mateixes cantonades que la planta pis, però en menor quantitat. 

El revestiment de rajoles blanques que hi ha al vestíbul de la planta baixa en molts llocs també ha 

caigut o bé aquestes peces estan trencades. 

CAUSA: El deteriorament del guix i la pintura de la planta pis i de la planta baixa ha estat causat per la 

humitat que s’ha filtrat a través de la coberta plana. Els revestiments de rajoles blanques han caigut 

amb al pas del temps i a més han estat trencats en actes de vandalisme. 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Els revestiments de tots els paraments verticals seran fets de nou amb la reforma de l’edifici, ja que 

aquest tindrà un nou ús i canviarà la distribució. Els paraments de les façanes per la part interior seran 

repicats i sanejats. 

FOTOGRAFIES 
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DETERIORAMENT INSTAL·LACIONS  

14 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Estació 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 10/7/09 

Situació de la patologia : Planta Baixa i Primera Element afectat : Instal·lacions 

Tipus de lesió  
□ Física        □ Química         □ Mecànica        ■  Altra 

Causa de la lesió  

 
□ Directa        ■   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■ Lleu             □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     ■ Confort             □  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        ■   A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

Totes les instal·lacions que hi ha a l’edifici estan en desús ja que actualment només és destina a 

magatzem i no té cap servei. 

 

               Instal·lació elèctrica: Està totalment obsoleta. A la planta baixa es poden observar alguns 

cables i alguna lluminària penjada del sostre. A la planta pis també es poden veure els cables i les 

caixes de distribució que van vistos per les diferents estances.  

 

               Instal·lació d’aigua: Les canonades que portaven aigua als dipòsits de la part superior de la 

caixa d’escala i després la distribuïen a l’habitatge presenten oxidacions a diferents punts. En altres 

parts de la instal·lació hi ha canonades trencades o arrencades. 

 

               Instal·lació d’evacuació: Els baixants de les aigües pluvials de la coberta plana estan en un 

estat avançat d’oxidació. Alguns d’aquests baixants no s’han pogut observar perquè van tapats amb 

un envà d’obra. 

               Sanitaris: Els aparells sanitaris que queden actualment a l’edifici són pocs o bé estan 

trencats. Als banys només es pot observar el plat de dutxa, ja que a l’estat encastat al paviment no va 

poder ser arrencat. A les cuines encara romanen els safareigs i les piques, però s’observa com altres 

aparells van ser robats. 

 

CAUSA: La causa principal d’aquest deteriorament de les instal·lacions han estat els robatoris, els 

actes de vandalisme que s’han produït a l’edifici durant anys i la manca de manteniment. 

L’oxidació dels baixants de les aigües pluvials està produït per l’oxidació que pateix el ferro al 

combinar-se amb l’oxigen de l’ambient. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Veient que totes les instal·lacions estan obsoletes i que l’edifici tindrà un nou ús, no es reparà cap 

d’elles sinó que es faran de nou segons la reforma de l’edifici complint amb les normatives actuals 

vigents. 

 

FOTOGRAFIES 
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DETERIORAMENT DE LES FUSTERIES  

15 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Estació 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 10/7/09 

Situació de la patologia : Planta baixa i planta pis Element afectat : Fusteries 

 
Tipus de lesió  

□ Física        □ Química         □ Mecànica        ■  Altra 

Causa de la lesió  

 
□ Directa        ■   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■ Lleu             □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     ■ Confort             □  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        ■   A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
Es clavarà un punxó als marcs de les fusteries 

Es faran talls per observar l’estat inferior de la fusta 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

L’estat de les fusteries exteriors de la planta baixa presenta un gran deteriorament ja que la majoria 

d’elles estan trencades per actes de vandalisme. 

La fusteria interior tant de la planta baixa com de la planta pis presenta un cert deteriorament i una 

manca de conservació. A aquestes fusteries s’hi poden observar deformacions i el despreniment de 

bona part de la pintura. 

A la fusteria exterior de la planta primera s’hi poden observar fissures, el relleu de les fibres i el 

despreniment de la pintura. 

CAUSA: Aquest deteriorament i envelliment de les fusteries tant exteriors com interiors ha estat causat 

per la manca de manteniment i conservació durant molts anys. L’aigua de la pluja i la incidència de la 

radiació solar a les fusteries exteriors ha estat un agent degradador important. El factor del vandalisme 

ha estat el que ha perjudicat més a la fusteria de la planta baixa. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

No seria viable la reparació de les fusteries exteriors de l’edifici ja que estan bastant deteriorades i 

presenten certes insuficiències. Les interiors tampoc seran reparades ja que moltes d’elles hauran de 

ser substituïdes amb la reforma de l’edifici i el nou ús que tindrà. 

FOTOGRAFIES 
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DETERIORAMENT DEL PAVIMENT EXTERIOR  

16 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Estació 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 10/7/09 

Situació de la patologia : Exterior de l’edifici Element afectat : Paviment 

 
Tipus de lesió  

□ Física        ■ Química         □ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■ Lleu             □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort             ■  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        ■   A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

Pel paviment exterior de morter gravat hi ha crescut vegetació a les petites fissures i aquesta ha anat 

aixecant el morter del voltant.  

 

CAUSA: La causa d’aquest deteriorament ha estat la manca de manteniment durant els anys, ja que 

les petites fissures no es van reparar i va començar a créixer la vegetació i les males herbes. 

 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Com que els punts deteriorats són molts i distribuïts per tota la superfície es procedirà al repicat de tot 

el paviment i a la col·locació d’unes peces noves segons la proposta de reforma. 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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TRENCAMENT DELS BRANCALS D’UNA FINESTRA  

17 Direcció:  Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Casa Agullers 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 17/7/09 

Situació de la patologia : Façana est Element afectat : Obertura finestra 

 

 

 

Tipus de lesió  
□ Física        □ Química         □ Mecànica        ■  Altra 

Causa de la lesió  

 
□  Directa         ■   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■ Lleu                □  Greu               □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort            ■   Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini          A mig Termini         ■  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

El voltant de la finestra de l’habitació de l’habitatge 1 està repicat, de manera que ha caigut la motllura 

que envolta l’obertura, deixant a la vista els maons que formen els brancals laterals i les llindes. 

 

CAUSA: La causa d’aquesta erosió del revestiment de morter i del maons ha estat l’extracció de la 

reixa de ferro que hi havia abans en aquesta obertura, igual que a la resta de finestres de la planta 

baixa. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Per a solucionar aquest despreniment del morter del revestiment, primer es netejarà la superfície i un 

cop neta es tornarà a fer la motllura amb morter, amb la forma i dimensions de l’original. Una vegada 

reparat i col·locada nova reixa de ferro es pintarà la façana amb pintura plàstica amb els colors segons 

la proposta. 

 

FOTOGRAFIES 
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DETERIORAMENT PINTURA EXTERIOR  

18 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Casa Agullers 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 17/7/09 

Situació de la patologia : Façanes Element afectat : Revestiment 

 

 
Tipus de lesió  

■ Física        □ Química         □ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■ Lleu                □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat      □ Confort              ■   Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        □  A mig Termini         ■  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
Es comprovarà mitjançant una rasqueta l’adherència d’aquesta pintura sobre el seu suport, i també 

l’estat del suport mitjançant un martell. 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

La pintura de les quatre façanes en general ha perdut la intensitat del color inicial, i es veu com a sota 

de les franges en relleu de color vermell, la pintura ha estat arrossegada sobre el parament pintat de 

color blanc. 

 

CAUSA: La causa d’aquesta pèrdua de color ha estat el pas del temps juntament amb les inclemències 

meteorològiques. El sol va gastant la pintura, i l’aigua de la pluja actua com a rentat i s’enduu els 

pigments d’aquesta dipositant-los sobre altres superfícies. 

 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Com que l’estat del suport és correcte, és a dir, l’arrebossat de morter està unit a la paret, es procedirà 

a pintar la superfície amb pintura plàstica, seguint els mateixos colors que hi havia originalment. 

 

 

FOTOGRAFIES 
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OXIDACIÓ DE LES BIGUETS RAIL  

19 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Casa Agullers 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 17/7/09 

Situació de la patologia : Planta baixa i primera Element a fectat : Sostres 

 

 

 

 

Tipus de lesió  
□ Física        ■ Química         □ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
□Lleu              ■   Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
■ Seguretat     □ Confort             □  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini       ■   A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
Es comprovarà mitjançant una rasqueta i una llima de ferro l’adherència d’aquests grans d’òxid a la 

bigueta. 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

La base de les biguetes rail que queda vista té la presència d’uns petits granets d’òxid, distribuïts de 

manera irregular al llarg de tota la bigueta. 

Totes les biguetes de l’edifici pateixen aquesta lesió, sense diferenciar per més accentuació o més 

atenuació cap zona en concret. 

CAUSA: La humitat de l’ambient, juntament amb una manca de manteniment ja que durant anys no 

s’han protegit ni pintat amb pintura anticorrosiva ha provocat l’aparició d’aquesta lesió. 

 

 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Com que aquesta oxidació encara es troba en el primer estat del procés patològic, es reparà eliminant 

sistemes abrasius la capa d’òxid puntual. 

Un cop eliminats aquests punts d’oxidació i sanejada la superfície, s’aplicarà un producte antioxidant 

per protegir-les.  

No es tornarà a pintar, ja que amb la proposta de reforma, l’edifici disposarà d’un cel ras per al pas 

d’instal·lacions. 

 

FOTOGRAFIES 
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TEULES TRENCADES  

20 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Casa Agullers 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 17/7/09 

Situació de la patologia : Coberta Element afectat : Material de recobriment 

 

 

Tipus de lesió  
□ Física        □ Química         ■ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■ Lleu            □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     ■ Confort             □  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini       ■   A mig Termini         □  A llarg termini  

Prov es a realitzar (cates o assaigs):   
 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

Algunes de les teules de la coberta estan trencades o bé han caigut. Aquesta lesió està més 

accentuada al faldó de la coberta est, tot i que al faldó oest també hi ha alguna zona deteriorada. 

CAUSA: El que ha provocat aquest trencament de teules pot haver estat diversos factors. Per una 

banda, els canvis de temperatura, les glaçades, el vent, etc, han pogut fer que aquestes es 

trenquessin o bé es desprenguessin. 

Per una altra banda, els ocells al buscar un refugi per a fer els nius fan desplaçar les teules i finalment 

cauen de la coberta. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Com que l’estructura de la coberta està en bon estat, i el nombre de teules trencades és al voltant d’un 

5% aproximadament, es procedirà a la substitució de les peces malmeses i a la col·locació de les que 

han caigut. 

 

FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENT DEL REVESTIMENT DE LA XEMENEIA  

21 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Casa Agullers 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 17/7/09 

Situació de la patologia : Coberta Element afectat : Xemeneies 

 

 

Tipus de lesió  
□ Física        □ Química         ■ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■ Lleu             □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort             ■  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        □  A mig Termini         ■  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

Observant l’estat de conservació en que es troben les xemeneies dels habitatges situades a les 

trobades de la façana oest amb la nord i la sud, veiem com el morter que recobria els maons ha caigut 

en bona part, deixant a la vista els maons que les formen. També ha caigut en molts casos la motllura 

que corona les xemeneies, també de morter. 

CAUSA: El deteriorament del revestiment de la xemeneia ha estat causat per les diferències de 

temperatura quan estava en funcionament el foc i per l’acció de la pluja o les gelades. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

No es reparà aquesta lesió ja que amb la nova proposta d’intervenció, les cuines i els banys aniran 

ubicats a una altra posició de l’edifici, per tant, les obertures de ventilació, i les xemeneies d’extracció 

de fums aniran situades a un altre lloc.  

El que si que es farà serà enderrocar les xemeneies actuals i s’executarà aquesta part de la coberta 

com la resta. 

 

FOTOGRAFIES 
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TAQUES D’HUMITAT A LA SOTA COBERTA  

22 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edi fici : Casa Agullers 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 17/7/09 

Situació de la patologia : Planta sota coberta Element afectat : Sostre coberta 

 

 
Tipus de lesió  

■ Física        □ Química         □ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■Lleu                □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     ■ Confort             □  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini       ■   A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

Al vessant oest de la teulada s’observen algunes taques puntuals d’humitat, amb una forma bastant 

circular i amb un diàmetre entre 50 i 100 centímetres. Aquests focus d’humitat coincideixen amb les 

zones de la teulada on hi ha peces de teula trencades. 

CAUSA: Les teules trencades de la coberta han permès la filtració d’aigua en aquests punts focalitzats 

i puntuals. 

 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Amb la reparació de les teules trencades s’eliminarà la causa que ha provocat aquestes humitats i per 

tant, eliminarem l’origen del procés patològic. 

Com que la planta sota coberta no tindrà cap ús i les taques de les rajoles fines “rasilles” només 

afecten estèticament, no es farà cap mena de reparació per aquest fet. 

 

 

FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENT DE LA PINTURA INTERIOR  

23 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Casa Agullers 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 17/7/09 

Situació de la patologia : Planta baixa i primera Element  afectat : Revestiments 

 
Tipus de lesió  

□ Física        □ Química         ■ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■Lleu                □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort             ■   Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        □  A mig Termini         ■  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
Es comprovarà l’estat d’adherència de la pintura sobre el suport. 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

La pintura que hi ha aplicada sobre els paraments verticals enguixats està aixecada i en mal estat de 

forma generalitzada a tot l’edifici. 

CAUSA: Aquest despreniment de pintura és causat pel pas del temps, ja que no hi ha cap indici d’altres 

processos patològics com podrien ser humitats de filtració o de capil·laritat. 

 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

A la pintura de les parets divisòries no serà necessari fer-hi cap tractament, ja que aquestes parets, 

amb la proposta de reforma, caldrà enderrocar-les. 

Les parets de façana i les estructurals interiors de fàbrica de maó com que tenen el guix en bon estat, 

el que es farà serà treure tota la pintura existent i aplicar dues capes de pintura plàstica un cop feta la 

reforma de l’edifici. 

 

 

FOTOGRAFIES 
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CANTONADES DE L’ESCALA TRENCADES  

24 Direcció:  Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Casa Agullers 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 17/7/09 

Situació de la patologia : Caixa escala Element afectat : Escales 

 

 

 
Tipus de lesió  

□ Física        □ Química         □ Mecànica        ■  Altra 

Causa de la lesió  

 
□ Directa        ■   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■ Lleu             □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort             ■  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        □  A mig Termini         ■  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

Totes les cantonades de les voltes d’escala estan trencades, deixant a la vista les voltes de rajola fina 

“rasilles” que les formen. 

CAUSA: La causa d’aquesta manca del guix i en alguns casos, el trencament de les rajoles fines va ser 

provocat per l’extracció de la barana de ferro que hi anava ancorada originalment. 

 

 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

No serà necessària la reparació d’aquests desperfectes ja que amb la proposta de reforma de l’edifici, 

l’escala s’executarà de nou, complint les dimensions d’amplada i d’altura vigents. 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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PAVIMENTS TRENCATS  

25 Direcció:  Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Casa Agullers 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 17/7/09 

Situació de la patologia : Planta baixa i primera Element afectat : Paviments 

 

 

 

Tipus de lesió  
□ Física        □ Química         ■ Mecànica        □  Altra 

Causa de l a lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■Lleu                □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort             ■  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        □  A mig Termini         ■  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

A una habitació de la planta baixa, hi ha una fissura d’1,5 metres de longitud aproximadament i amb un 

gruix inferior d’un mil·límetre. Està situada paral·lela a la paret de càrrega i a una distància de sis 

centímetres. 

Una altra part de paviment que trobem deteriorada són les rajoles del primer graó que estan trencades. 

A la planta pis, on havien els envans de 7 centímetres, les portes dels quals van ser extretes, hi ha 

rajoles trencades. 

CAUSA: La causa que va provocar la fissura del paviment de la planta baixa va ser la retracció del 

morter. 

 El trencament de les altres rajoles ha estat per l’erosió mecànica de l’ús i el repicat per treure el marc 

de les portes. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

No serà necessària la reparació de les zones amb rajoles trencades ja que amb la proposta de reforma 

es canviarà la distribució de l’edifici, i per tant, s’hauran d’executar tots els paviments nous. 

 

 

FOTOGRAFIES 
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DETERIORAMENT D’INSTAL·LACIONS  

26 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Casa Agullers 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 17/7/09 

Situació de la patologia : Planta baixa i primera Element afectat : Instal·lacions 

 

 

 

Tipus de lesió  
□ Física        ■ Química         □ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■Lleu                □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     ■ Confort             □  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        ■  A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

Les canonades d’evacuació de les aigües residuals i les canonades que portaven l’aigua sanitària es 

troben en estat de deteriorament. Totes aquestes instal·lacions es troben ubicades a les zones 

marcades en vermell, on hi ha situades les cuines i els banys dels habitatges.  

Tant els aparells sanitaris dels banys com els aparells de les cuines són inexistents ja que han estat 

robats o trencats en actes de vandalisme. 

CAUSA: La causa de l’envelliment i trencament de les canonades d’evacuació ha estat l’oxidació del 

ferro, ja que els tubs són d’aquest material, i amb el pas del temps s’han arribat a trencar. 

 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Tant les instal·lacions de les cuines com les dels banys es faran novament amb la proposta de reforma, 

i s’ubicaran a una altra zona de l’edifici, de manera que es procedirà a treure les parts d’obra que 

queden a les zones on estan actualment per a realitzar-ho de nou. 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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DETERIORAMENT DE LES FUSTERIES  

27 Direcció:  Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Casa Agullers 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 17/7/09 

Situació de la patologia : Planta baixa i primera 

 

Element afectat : Fusteries 

Tipus de lesió  
□ Física        □ Química         □ Mecànica        ■  Altra 

Causa de la lesió  

 
□ Directa        ■   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■Lleu                □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     ■ Confort             □  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        ■  A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
Es clavarà un punxó als marcs de les fusteries per comprovar la resistència que ofereix. 

Es faran talls per observar l’estat inferior de la fusta. 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

L’estat de totes les fusteries, tant les interiors com les exteriors, presenta un cert deteriorament i una 

mala conservació. 

A les fusteries exteriors s’hi poden observar fissures, deformacions, el relleu de les fibres i el 

despreniment de bona part de la pintura. 

Observant les interiors, també es veu el seu mal estat, i en algun casos estan trencades. 

 

CAUSA: La causa d’aquest deteriorament ha estat la manca de manteniment dels elements durant 

molts anys i l’abandonament que ha patit l’edifici, que ha fet que es produïssin robatoris i actes 

vandàlics 

 

 

 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Com que l’estat dels marcs és correcte i estan encastats a l’interior de la paret, amb la proposta de 

reforma es mantindran les mateixes obertures de manera que aquests s’aprofitaran, i només és 

canviaran les fulles batents de portes i finestres. 

El que sí que es farà serà un sanejament de tots els marcs, traient tota la pintura actual i un cop les 

superfícies estiguin netes s’aplicarà una imprimació de protecció per a exteriors. 

Les fusteries interiors sí que caldrà extreure els marcs i les portes, ja que amb la nova reforma, la 

distribució serà diferent i les obertures no coincideixen amb les actuals. 

 

 

 

FOTOGRAFIES 
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OXIDACIÓ REIXES I BARANES  

28 Direcció:  Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Casa Agullers 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 17/7/09 

Situació de la patologia : Planta baixa i primera 

 

Element afectat : Elements metàl·lics 

 

 

 

Tipus de lesió  
□ Física        ■ Química         □ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■Lleu                □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afect a 
□ Seguretat     □ Confort             ■  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        □  A mig Termini         ■  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

La part de serralleria que hi ha a l’exterior de l’edifici, és a dir, a les façanes, com són les baranes dels 

balcons i les reixes de les finestres de la planta baixa, estan oxidades en algunes zones. Inicialment les 

reixes de la planta baixa estaven protegides amb pintura, però aquesta s’ha anat envellint i perdent la 

seva funció protectora. 

CAUSA: Al tractar-se d’un element metàl·lic situat a l’exterior de l’edifici està exposat als agents 

atmosfèrics, com són la pluja, la humitat ambiental, etc. Aquestes agressions externes juntament amb 

la manca de manteniment, ja que no s’han pintat i protegit durant diversos anys ha provocat l’aparició 

de l’oxidació. 

 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Com que l’oxidació només afecta a les capes superficials del ferro i els elements no són estructurals, es 

procedirà a l’eliminació de l’òxid que hi ha sobre el ferro mitjançant el fregament amb medis manuals, 

amb la posterior aplicació dues capes de pintura anticorrosiva. 

 

FOTOGRAFIES 
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ELEMENS EXTERIORS DETERIORATS  

29 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edific i: Casa Agullers 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 17/7/09 

Situació de la patologia : Exterior edifici Element afectat : Tanca del jardí 

 

 

 

Tipus de lesió  
□ Física        □ Química         ■ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■Lleu                □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort             ■   Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        □  A mig Termini         ■   A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
Determinació del tipus de morter que forma l’arrebossat del muret. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

Els extrems del mur estan trencats de manera que es veuen les pedres que formen aquest. El material 

de revestiment s’ha després totalment en aquesta zona i el material aglutinant s’està disgregant. 

El revestiment que hi ha per tot el mur també està en mal estat i en moltes zones s’està desprenent.  

Les peces de rajola fina que hi ha situades a sobre del mur tenen microorganismes fixats a la seva 

superfície en forma de taques blanques i fosques. Algunes d’aquestes peces ceràmiques estan 

trencades. També les biguetes rail que hi ha encastades verticalment a aquest mur presenten oxidació. 

CAUSA: La causa del deteriorament d’aquet muret ha estat la manca manteniment durant molts anys. 

La presència d’humitat a la superfície de les peces de rajola fina ha fet que s’hi formessin fongs i que 

s’oxidessin les biguetes rail. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Els extrems del muret es repararan amb morter i donant-li un acabat vertical.Com que les peces de 

rajola fina trencades són poques, es repararan les que ho precisin i s’eliminarà la capa de 

microorganismes  que hi ha repartits per la superfície de les rajoles fines. També s’eliminarà la capa 

d’òxid de les biguetes i s’hi aplicarà una capa de protecció anticorrosiva. 

 

FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENT DEL MORTER DEL SÒCOL  

30 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Magatzem 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 24/7/09 

Situació  de la patologia : Façanes Element afectat : Sòcol perimetral 

 

 

 

Tipus de lesió  
■ Física        □ Química         □ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■ Lleu              □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort             ■  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        □  A mig Termini         ■  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

Algunes zones del morter del sòcol s’han desprès del seu suport deixant a la vista l’aparell de fàbrica 

de maó que forma la paret de tancament. 

La façana que més han patit aquesta lesió és la sud. 

CAUSA: La causa que ha provocat aquest despreniment ha estat l’envelliment del propi material, ja que 

no s’observa la presència d’humitat de capil·laritat ni de filtració. 

 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Per a solucionar aquesta lesió es repicaran les zones afectades fent caure el morter que encara està 

adherit de forma dèbil a la superfície deixant la superfície neta. Un cop sanejades aquestes zones es 

tornarà a realitzar un arrebossat de morter i es pintarà la façana amb els mateixos colors que els 

utilitzats originalment. 

 

 

FOTOGRAFIES 
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DETERIORAMENT DEL REVESTIMENT  

31 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Magatzem 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 24/7/09 

Situació de la patologia : Interior edifici Element afectat : Revestiment vertical 

 

Tipus de lesió  
□ Física        □ Química         ■ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■ Lleu              □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort             ■  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        □  A mig Termini         ■  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

 

Hi ha algunes zones del revestiment de guix de la part interior de la paret de tancament que ha caigut 

deixant a la vista els maons de la paret. Aquest despreniment només afecta fins a una altura d’uns 60 

centímetres i la resta de guix està en bon estat de conservació. 

CAUSA: El despreniment d’aquest guix va ser provocat quan l’edifici es va destinar a corral de bestiari 

ja que aquests donen cops i freguen les parets. 

  

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

No es repararan aquestes zones on el guix ha caigut ja que amb la proposta de reforma i el canvi d’ús 

de l’edifici, s’haurà de realitzar un envà per la part interior de la paret de tancament de 15 centímetres, 

per tal de formar una cambra d’aire per a garantir l’aïllament de l’exterior. 

 

FOTOGRAFIES 
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FISSURES VERTICALS  

32 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Magatzem 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 24/7/09 

Situació de la patologia : Parets de tancament Element afectat : Revestiment 

 

 

 

 

 

 

Tipus de lesió  
□ Física        □ Química         ■ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■ Lleu              □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort             ■  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        □  A mig Termini         ■  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

 

Aquestes lesions estan presents a les parets de les façanes est i oest, afectant tot el gruix de la paret ja 

que són presents tant  per la cara exterior com al revestiment de guix de la part interior. Estan situades 

a sota de cada cavallet, amb una forma pràcticament vertical. 

 

CAUSA: Aquestes fissures són provocades per la trobada entre diferents materials, entre el ferro del 

pilar i els maons de la paret de tancament, ja que tenen coeficients de dilatació diferents i no hi ha cap 

material sota el revestiment que absorbeixi aquestes tensions interiors que es produeixen. 

  

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Per tal de solucionar aquestes fissures i evitar que en un futur es tornin a produir es repicarà el 

revestiment de morter de la façana, es sanejarà la superfície i es col·locarà una malla tèxtil abans 

d’arrebossar amb morter per a que no torni a aparèixer la fissura en cas de produir-se moviments per 

dilatació o contracció. 

 

FOTOGRAFIES 
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EROSIÓ LATERAL DE LES PORTES  

33 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Magatzem 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 24/7/09 

Situació de la patolog ia: Façana est Element afectat : Obertures 

 

 

Tipus de lesió  
□ Física        □ Química         ■ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■ Lleu                □  Greu                 □ Molt greu 

Aspe cte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort             ■  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        □  A mig Termini         ■  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

 

Els laterals de la porta d’accés al magatzem, la que s’utilitza actualment per a entrar i traure la 

maquinària, estan erosionats, de manera que ha caigut el revestiment de morter que formava la 

motllura vermella del voltant de la porta. També hi ha parts dels maons ceràmics que s’han trencat per 

aquesta mateixa erosió. 

 

CAUSA: La causa d’aquest despreniment de morter i trencat de maons ha estat provocat per l’erosió 

mecànica produïda pel fregament accidental de la maquinària. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Per reparar aquesta lesió es procedirà a repicar les restes de morter que no estan fixades correctament 

i tornant a arrebossar amb morter amb la mateixa forma que tenia anteriorment. Posteriorment es 

pintarà la façana amb els colors originals. 

 

FOTOGRAFIES 
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PODRIMENT DE LA SUBESTRUCTURA DE FUSTA  

34 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Magatzem 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 24/7/09 

Situació de la patologia : Coberta Element afectat : Estructura de fusta 

 

 

Tipus de lesió  
□ Física        ■ Química         □ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
□ Lleu              □  Greu                 ■ Molt greu 

Aspecte que afecta  
■ Seguretat     □ Confort             □  Estètica 

Urgència d’intervenció  
■ A curt Termini        □  A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
Es comprovarà l’estat de la fusta mitjançant un punxó. 

També es mesurarà la humitat de la fusta amb un higròmetre. 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

 

Alguns dels llistons de l’estructura i subestructura de la coberta es troben en estat de podriment i en els 

casos més desfavorables ha desaparegut part del material. 

 

CAUSA: La causa d’aquest podriment dels llistons és la humitat que s’ha filtrat per les peces de 

fibrociment que s’han trencat o bé l’aigua ha filtrat pels punts d’ancoratge d’aquestes peces als llistons, 

que és mitjançant un clau. La presència constant d’humitat ha fet que aquests llistons es podrissin i 

com que tenen poca secció han acabat desapareixent. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Els llistons de fusta on hi ha ancorades les peces de fibrociment i els rastells que hi ha entre els llistons 

i les biguetes de fusta es trauran en la seva totalitat, ja que molts d’ells estan en mal estat. 

Aquests no seran substituïts ja que amb la coberta de la proposta de reforma no es necessària la 

subestructura de fusta sinó tan sols les biguetes. 

 

FOTOGRAFIES 
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TRENCAMENT DE DOS BIGUETES DE FUSTA  

35 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Magatzem 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 24/7/09 

Situació de la patologia : Coberta Element afectat : Biguetes estructura 

 

 

Tipus de lesió  
□ Física        ■ Química         □ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
□ Lleu              □  Greu                 ■ Molt greu 

Aspecte que afecta  
■ Seguretat     □ Confort             □  Estètica 

Urgència d’intervenció  
■ A curt Termini        □  A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
Es comprovarà l’estat de la fusta mitjançant un punxó. 

També es mesurarà la humitat de la fusta amb un higròmetre. 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

 

Hi ha dos biguetes de fusta que subjecten la coberta que estan trencades. Una de les biguetes, la 

situada al faldó est està trencada per un nus deformant una mica la coberta en aquesta zona. 

L’altra bigueta presenta pèrdua de secció a la seva part superior, on està unida amb el llistó de fusta 

mitjançant un clau de ferro, però en aquesta zona no hi ha deformació ja que la fusta manté bona part 

de la secció resistent. 

 

CAUSA: La causa del trencament d’aquestes biguetes són els agents abiòtics com l’aigua de la pluja i 

el sol. En el cas de la bigueta situada al faldó oest, com que està situada a l’extrem li afecta el sol. 

L’aigua de la pluja que ha estat la principal causa ha arribat a aquestes biguetes pel trencament de les 

peces de fibrociment que formen la teulada. 

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Com que només hi ha dos biguetes trencades i la resta s’ha comprovat que estan en bon estat de 

conservació es procedirà a substituir-les per unes altres de les mateixes dimensions, i s’ancoraran als 

cavallets amb la mateixa tècnica que l’actual, és a dir, amb les peces de ferro que hi ha fixades a 

aquests elements. 

 

FOTOGRAFIES 
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OXIDACIÓ CAVALLETS METÀL·LICS  

36 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Magatzem 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 24/7/09 

Situació de la patologia : Coberta Element afectat : Cavallets metàl·lics 

 

 

Tipus de lesió  
□ Física        ■ Química         □ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
□ Lleu              ■  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
■ Seguretat     □ Confort             □  Estètica 

Urgència d’intervenció  
■ A curt Termini        □  A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

 

Els cavallets metàl·lics que sustenten la coberta, formats per dos perfils metàl·lics en forma de I, i uns 

tirants al centre estan oxidats. Els caps dels pilars que sobresurten a la part superior de les parets de 

maó on s’uneixen amb els cavallets també pateixen aquesta lesió. 

La part dels perfils que sobresurt a l’exterior i sustenten el voladís estaven inicialment protegits amb 

pintura. Actualment no tenen tota la superfície oxidada com a la zona de l’interior del magatzem, però 

en alguns punts es pot observar com la pintura s’aixeca. 

 

CAUSA: Al tractar-se d’elements metàl·lics que no estan protegits amb productes anticorrosius, la 

humitat de l’ambient i les filtracions d’aigua a través de les peces trencades ha fet que s’oxidessin 

aquests elements. 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Com que aquesta oxidació encara es troba en el primer estat del procés patològic, es reparà eliminant 

mitjançant sistemes abrasius la capa d’òxid que hi ha repartida uniformement sobre tota la superfície de 

l’element metàl·lic. 

Un cop eliminada aquesta capa d’oxidació i sanejada la superfície, s’aplicarà un producte antioxidant 

per protegir-les i es pintaran, ja que quedaran vistos. 

 

FOTOGRAFIES 

 

 

 



Diagnosi i proposta d'intervenció amb canvi d'ús de l'estació de Garcia 

 

 235 

PECES DE FIBROCIMENT TRENCADES  

37 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Magatzem 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 24/7/09 

Situació de la patologia : Coberta Element afectat : Material de recobriment 

 

 

Tipus de lesió  
□ Física        □ Química         ■ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
□ Lleu              ■  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     ■ Confort             □  Estètica 

Urgència d’intervenció  
■ A curt Termini        □  A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

 

Algunes de les peces de fibrociment de 40x40 centímetres que formen el recobriment de la teulada 

estan trencades o bé han caigut. 

 

CAUSA: El que ha pogut provocar el trencament d’aquestes peces de fibrociment ha estat el moviment 

produït per les dilatacions amb el canvi tèrmic.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Com que hi ha bastants peces que estan trencades i a més per a la substitució de la subestructura de 

fusta que està danyada en diversos punt s’haurien d’extreure aquestes peces de fibrociment, el que es 

farà serà retirar-les totes i canviar la tipologia de recobriment per a la reforma de l’edifici i el seu canvi 

d’ús. 

 

FOTOGRAFIES 
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FUSTERIA EXTERIOR EN MAL ESTAT  

38 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Magatzem 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 24/7/09 

Situació de la patologia : Façana est i nord Element afectat : Fusteries 

Tipus de lesió  
□ Física        □ Química         □ Mecànica        ■  Altra 

Causa de la lesió  

 
□ Directa        ■   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■ Lleu              □   Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     ■ Confort             □  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        ■  A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
Es comprovarà l’estat de la fusta mitjançant un punxó. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

 

Les portes que hi ha actualment a l’edifici estan bastant deteriorades ja que han estat trencades per 

robatoris i a més la fusta s’ha envellit, accelerant aquest procés la manca de manteniment que s’ha 

tingut d’aquesta. 

 

CAUSA: La manca de manteniment i els actes de vandalisme i robatori han produït aquest 

deteriorament.  

 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Com que actualment només trobem dues fusteries i amb la proposta de reforma s’han de tornar a 

reobrir les obertures que actualment estan tapiades, es farà la substitució total de les fusteries i dels 

marcs, col·locant unes portes i finestres amb bastant superfície de vidre que permeti el pas de llum a 

l’interior. 

FOTOGRAFIES 
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DESPRENIMENT DEL PAVIMENT  

39 Direcció: Polígon 18 Parcel·la 9008, Garcia Edifici : Magatzem 

 

DADES DE LA LESIÓ 

 

Data d’inspecció: 24/7/09 

Situació de la patologia : Interior i exterior edifici Element afectat : Paviment 

 

 

Tipus de lesió  
□ Física        □ Química         ■ Mecànica        □  Altra 

Causa de la lesió  

 
■ Directa        □   Indirecta 

Risc de la lesió  

 
■ Lleu                □  Greu                 □ Molt greu 

Aspecte que afecta  
□ Seguretat     □ Confort             ■  Estètica 

Urgència d’intervenció  
□ A curt Termini        ■  A mig Termini         □  A llarg termini  

Proves a realitzar (cates o assaigs):   
 

DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ 

 

El paviment de morter polit gravat que hi ha a l’exterior de l’edifici està bastant erosionat, però a les 

zones de la façana oest i de la façana nord aquest deteriorament afecta a una profunditat d’uns deu 

centímetres, de manera que ha marxat part de material.  

CAUSA: La principal causa que ha provocat aquest deteriorament ha estat l’erosió mecànica provocada 

per l’ús de l’edifici, ja que en aquesta zona és on hi ha situada la via, i per on es realitzaven les 

càrregues i descàrregues del trens. La humitat de capil·laritat del terreny també ha ajudat a aquest 

deteriorament i l’aparició de petites plantes que amb les arrels aixequen el morter de les vores. 

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

Es procedirà a sanejar tot el paviment exterior amb un repicat d’aquest morter i amb la posterior 

realització d’un paviment nou amb les mateixes característiques que les actuals i seguint el mateix 

gravat que hi ha actualment, ja que el paviment interior no es modificarà i l’exterior és una continuació 

de l’interior. 

 

FOTOGRAFIES 
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LLISTAT DE PLÀNOLS 
 

ESTAT ACTUAL 

Nombre de plànol Títol 

1  Situació 

2 Emplaçament dels edificis 

3 Fitxa Urbanística 

 

Estat Actual Estació 

EE-1 E.- Estat Actual- Façana Est 

EE-2 E.- Estat Actual- Façana Oest 

EE-3 E.- Estat Actual- Façana Sud i Façana Nord 

EE-4 E.- Estat Actual- Planta Baixa 

EE-5 E.- Estat Actual- Planta Primera 

EE-6 E.- Estat Actual- Planta Segona i Coberta 

EE-7 E.- Estat Actual- Lesions a la planta baixa i primera 

EE-8 E.- Estat Actual- Lesions a la planta Coberta i paviment exterior 

EE-9 E.- Estat Actual- Secció A-A’ 

EE-10 E.- Estat Actual- Secció B-B’ i Secció C-C’ 

EE-11 E.- Estat Actual- Estructura 

EE-12 E.- Estat Actual- Detalls 

 

Estat Actual Casa dels Agullers 

EA-1 C.- Estat Actual- Façana Oest i Façana Nord 

EA-2 C.- Estat Actual- Façana Est i Façana Sud 

EA-3 C.- Estat Actual- Planta Baixa i Planta Primera 

EA-4 C.- Estat Actual- Sota Coberta, Coberta i elements exteriors 

EA-5 C.- Estat Actual- Seccions 

EA-6 C.- Estat Actual- Estructura 

EA-7 C.- Estat Actual- Detalls 

 

Estat Actual Magatzem 

EM-1 M.- Estat Actual- Façana Est i Façana Nord 

EM-2 M.- Estat Actual- Façana Oest i Façana Sud 

EM-3 M.- Estat Actual- Seccions 

EM-4 M.- Estat Actual- Planta i Coberta 

EM-5 M.- Estat Actual- Estructura i Detalls 

 

PROPOSTA 

Proposta Estació 

PE-1 E.- Proposta- Façana Est 

PE-2 E.- Proposta - Façana Oest 

PE-3 E.- Proposta - Façana Sud i Façana Nord 

PE-4 E.- Proposta - Planta Baixa 

PE-5 E.- Proposta - Planta Primera 

PE-6 E.- Proposta - Planta Segona  

PE-7 E.- Proposta - Coberta 

PE-8 E.- Proposta- Secció A-A’ 

PE-9 E.- Proposta - Secció B-B’  

PE-10 E.- Proposta - Secció C-C’ i Secció D-D’ 

PE-11 E.- Proposta- Secció E-E’ i Secció F-F’ 

PE-12 E.- Proposta- Estructura horitzontal 

PE-13 E.- Proposta- Estructura vertical i Enderrocs 

PE-14 E.- Proposta- Fontaneria i Sanejament I 

PE-15 E.- Proposta- Fontaneria i Sanejament II 

PE-16 E.- Proposta- Fontaneria i Sanejament III 

PE-17 E.- Proposta- Electricitat Planta Baixa 

PE-18 E.- Proposta- Electricitat Planta Primera 

PE-19 E.- Proposta- Electricitat Planta Segona 

 

Proposta Casa dels Agullers 

PA-1 C.- Proposta - Façana Oest i Façana Nord 

PA-2 C.- Proposta - Façana Est i Façana Sud 

PA-3 C.- Proposta - Planta Baixa i Planta Primera 

PA-4 C.- Proposta - Coberta 

PA-5 C.- Proposta – Seccions A-A’ i B-B’ 

PA-6 C.- Proposta – Seccions C-C’ i D-D’ 

PA-7 C.- Proposta – Estructura i Enderrocs 

PA-8 C.- Proposta – Fontaneria i Sanejament I 

PA-9 C.- Proposta – Fontaneria i Sanejament II 
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PA-10 C.- Proposta – Electricitat 

 

Proposta Magatzem 

PM-1 M.- Proposta - Façana Est i Façana Nord 

PM-2 M.- Proposta - Façana Oest i Façana Sud 

PM-3 M.- Proposta – Planta 

PM-4 M.- Proposta – Coberta 

PM-5 M.- Proposta – Seccions A-A’ I B-B’ 

PM-6 M.- Proposta – Seccions C-C’ I D-D’ 

PM-7 M.- Proposta – Estructura i Enderrocs 

PM-8 M.- Proposta – Fontaneria i Sanejament 

PM-9 M.- Proposta - Electricitat 

 


