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0. INTRODUCCIÓ 

Al magatzem agrícola de Cal Fèlix s’hi va deixar de desenvolupar una activitat continuada ja fa uns 20 
anys. Tot i que s’hi ha anat fent rehabilitacions al llarg dels anys, presenta un aspecte deixat i d’ un 
cert abandó.  Aquest des ús ha provocat que es trobi amb un estat deficient algun element estructural, 
com alguna coberta i forjat. 

L’objectiu és el de determinar quines son les lesions que presenta el magatzem, trobar-hi una solució, 
i a més, adequar l’edificació i redistribuir-la  per tal de que pugui ser habitable i confortable. 

Aprofitant aquest idíl·lic emplaçament, realitzaré un canvi d’ús d’un antic magatzem agrícola  per 
convertir-ho en un allotjament turístic rural. 
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1. DADES PROJECTE 

1.1.  PROPIETARI 

Aquest magatzem pertany a “Cal Fèlix” i s’ha anat heretant de generació en generació desde la seva 
data de construcció l’any 1897. Actualment la Sra. Neus Fèlix Llorach n’és la propietària.  

1.2. EMPLAÇAMENT 

L’edificació en qüestió, esta ubicada a l’extrem est de Forès, en el perímetre del nucli urbà. Això 
permet estar en contacte amb el poble i, alhora té una posició privilegiada en quan a vistes i 
proximitat amb la natura. 

Concretament, es troba situat al carrer Orient nº 12 del municipi de Forès, dins  la comarca de la 
Conca de Barberà, província de Tarragona. La parcel·la té qualificació urbana i està a 866 m sobre el 
nivell del mar. 

                                                                              

                                                                                        
        Situació del Magatzem en vermell 

El magatzem, al estar situat davant de la casa de “Cal Fèlix”, disposa de diferents instal·lacions per 
adherir-s’hi.   

Les instal·lacions disponibles al nostre carrer són: 
 Xarxa de sanejament 
 Xarxa d’aigua 
 Xarxa electricitat 

No hi ha xarxa de gas en tot  el municipi. 
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2. FORÈS 

2.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

El municipi de Forès està situat a la part nord de la comarca  de la Conca de Barberà. El poble està 
constituït per dos nuclis de població, l'antic i el raval del Pla de la Bassa. El nucli antic està situat al 
cim d'un turó, a l'extrem nord-est de la serra del Tallat, mentre que el raval, on s'han construït les 
cases més modernes, està situat al peu d'un turonet, a la cruïlla de les carreteres que duen a 
Passanant i a Conesa,. 

Forès té una privilegiada elevació que en fa un mirador natural de la Conca de Barberà i part de la 
Segarra. Si el dia és clar es pot contemplar el Montseny, i el mar per l'estret del coll de Cabra. Situant-
se a la part nord del poble, la visió de les terres de Lleida queda emmarcada pels Pirineus. 

És principalment un poble d'estiueig i de segona residencia, que veu augmentada la seva població els 
caps de setmana i  a l’estiu, d’una manera més notable. 

2.2. HISTÒRIA 

El castell de Forès  va ser donat a Mir Foguet i Bernat pels comtes 
de Barcelona, Ramon Berenguer el Vell i Almodis,  l'any 1058. El 
terme del castell de Forès, que s'estenia des de Conesa a Solivella, 
comprenia també els actuals termes de Sarral i Rocafort de 
Queralt. A partir de l'any 1178 va començar-se a dividir i només a 
l'edat mitjana i moderna va conservar el domini sobre el Fonoll i 
Savella.

Fou vila reial, com consta al seu escut, i va tenir representació a les 
Corts Catalanes fins que l'any 1390 va complir-se el testament de 
Pere el Gran (3 de novembre de 1285) i va ser del monestir de 
Santes Creus fins a la supressió dels senyorius (1835). 
        

Poesia

Mare de Deu del Tallat. 
Vós que en sou posada alta, 
Encara és més alt Forès, 
Que n’és d’alt de la muntanya 

2.3. FESTES 

La Festa Major de Forès té lloc el darrer cap de setmana d'agost. 
La Festa de la Mare de Déu de la Salut és el 7 de desembre. 
La Festa del Sagrat Cor  es celebra el primer divendres de setembre. 
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2.4. EL MIRADOR 

Actualment coneixem Forès com el Mirador de la Conca de Barberà, però antigament va ser un dels 
llocs més buscats, ja que  de tota la serralada del Tallat és la punta més esvelta i alhora fa de ratlla 
natural i divisòria de comarques i províncies. 

En els inicis de la restauració cristiana, possessionar-se d’aquesta punta fou sempre la gran 
cobejança dels comptes de Barcelona, conqueridors de la nostra terra. Cada vegada que la host 
catalana avançava pels territoris de la Catalunya Nova i podia veure alguna sima de muntanya, fitava 
la mirada a occident per si podia abastar aquest lloc altament estratègic. 

2.5. PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE FORÈS 

2.5.1. Església de Sant Miquel 

És un edifici romànic, amb planta d'una sola nau, avui mancat de l'absis. 
En afegir-se, al segle XIV, dues capelles laterals, ha donat lloc a una 
falsa planta de creu llatina. 

Té dues portes d'entrada. La principal, dita de les Dones (s. XIV), és a la 
façana de migdia de la nau i està a un nivell més baix del carrer, a la 
qual es baixa per una ampla graonada. Aquesta portalada adovellada té 
arquivolta decorada amb dibuixos angulars a l'igual que l'àbac. Quatre 
columnes amb els seus capitells molt desgastats al costat dret i tres a 
l'esquerre, la columna que hi falta està a l'interior. Al timpà, molt 
esborrat, s'hi veuen alguns motius com un arbre, una creu i diverses 
creuetes escampades. 

L'altra porta, anomenada dels Homes, és 
molt petita i senzilla i està situada a la façana 
sud del braç del creuer. Conté 13 dovelles 
petites i una arquivolta. Sobre aquesta porta 
hi ha una petita finestra. 

P
                                                                               
Porta de les Dones                Porta dels Homes 
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El campanar, del segle XVIII, està construït sobre el braç sud del 
creuer, al damunt de la porta dels Homes i al mateix temps és 
considerat el campanar més alt de tota la Conca de Barberà. És 
de planta quadrada en el seu tram inicial i la seva part superior fou 
reconstruïda en època barroca amb tronc octogonal. 

L'església parroquial de Forès, dedicada a Sant Miquel, és 
esmentada en les llistes parroquials del bisbat de Vic de la segona 
meitat del s. XII. És una de les poques parròquies existents en 
crear-se l'arquebisbat de Tarragona (1154). 
                          
S'hi conserva una fidel reproducció policromada d'una imatge 
gòtica (1324) de la Mare de Déu de la Salut, dipositada al Museu 
Diocesà de Tarragona. Aquesta imatge va ser encarregada el 
1306 pels jurats de Forès a l'artista montblanquí Francesc de 
Penedès i havia de ser a imatge i semblança i el més exacta 
possible a la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, a la qual 
tenien molta devoció els fidels de Forès. 
                                                                                                                                              

L'església i el seu entorn, avui són procés d'una forta restauració. 
Properament es restaurarà l'absis i la nova sagristia, la totalitat de 
les façanes, l’ il·luminació i es suprimiran les barreres 
arquitectòniques. 

Situació de l’església

2.5.2. Creus de Terme

De les tres creus de terme que tenia la vila, avui encara en resten dues, la situada a la cruïlla dels 
camins a Conesa i a Rocafort de Queralt, i l'altra al peu de la Bassa;  

Creu de la Bassa
           
Creu de Terme de tronc octogonal i capitell fet de nou copiant l'original.  Al Capitell 
octogonal s'hi poden veure 4 apòstols i un escut rodó amb la creu templera. A la 
creu hi ha, en un cantó, la Verge i el Nen, i en l'altra Jesucrist. La base de la creu 
està decorada amb motius florals. 

Creu del Camí a Rocafort de Queralt
      

Coneguda com la Creu de Rocafort té el peu de fus hexagonal de pedra a igual 
que el capitell i la creu. La creu presenta en una cara la Verge amb el Nen al 
braç esquerre i un àngel que li fa de pedestal. A l'altra cara hi ha el crucifix.  És 
d'estil Gòtic. 
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2.5.3. El Colomer

És una construcció del segle XIV que no ha estat gaire valorada, 
segurament per la desconeixença de la seva història.  Aquest 
colomer és sols una mostra dels diferents que es poden trobar 
dintre del terme de Forès i reflecteixen l'antiga tradició que hi 
havia a la vila per la cria de coloms.  Antigament la carn de 
colom era una de les que més a l'abast tenia la gent normal. La 
seva criança salvatge, alimentant-se pels camps, el feia del tot 
assequible. Moltes vegades els coloms formaven part del 
pagament als senyors dels delmes, primícies o altres impostos. 

Tots segueixen una mateixa línia arquitectònica: planta 
rectangular, de 9,15 m de llarg per uns 3 m d'ample i uns 5 m. 
d'alçada.  La coberta era feta amb grans lloses de pedra i terra.  
A la part superior hi ha les diferents entrades per als coloms, 
que acostumava a ser d'unes 20 aproximadament. 
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3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA ESTAT ACTUAL 

3.1. DESCRIPCIÓ 

El magatzem de “Cal Fèlix” es troba a cavall entre la casa dels propietaris i una gran extensió de 
terreny a la façana est. Està format per planta baixa i planta soterrani, amb una superfície d’actuació 
de 548.27 m² construïts. La totalitat del volum té dos accessos principals tant per a vehicles com per a 
persones. A més a la planta baixa hi ha dues portes d’accés més.  

S’hi realitzarà una rehabilitació i canvi d’ús que afavorirà i millorarà l’aprofitament d’aquesta antiga 
edificació.  

Superfícies

3.2. ESTUDI DE LA CONSTRUCCIÓ 

Per rehabilitar una obra cal conèixer com es va construir aquesta, així com entendre les tècniques i 
materials de la construcció en qüestió.  D’aquesta manera sabrem diagnosticar les lesions existents i 
podrem aplicar l’ intervenció adient si escau.  
Realitzarem un estudi previ de les antigues tècniques de construcció amb pedra d’aquest magatzem 
per tal de poder interpretar estricta i correctament les lesions i l’estat en què es troba aquest.

3.2.1. Fonamentació

En aquella època, per a aixecar una edificació en un terreny resistent, el què s’hi feia era col·locar un 
empedrat una mica compactat i, sobre d’aquest, una capa de formigó fet amb calç i pedres. 
Posteriorment ja passaven directament a aixecar els murs portants de pedra. 
En aquests murs, lateralment s’hi feia una rasa també amb pedra on la pendent del terreny ajudava a 
evitar grans acumulacions d’aigua en l’edificació en qüestió.  

Els fonaments consistien en una ampliació del sòcol del mur de l’edifici. Quedant realitzats amb una 
alçada d’uns 80 cm i executats amb amplada decreixent (de 80cm a 1m) fins assolir l’amplada 
desitjada del mur estructural de l’edifici en qüestió, en aquest cas de 50cm. Els espais entremitjos 
eren omplerts amb un morter més ric en calç que no pas els de la paret a aixecar.  

L’assentament es produïa de manera progressiva a causa de la llarga duració d’execució de les 
obres. D’aquesta manera també s’aconseguia que s’eliminés l’aigua continguda i acumulada en la 
construcció i, per tant, s’asseguraven una bona resistència i estabilitat del sòl.   

Núm. PLANTA SUPERFÍCIE ÚTIL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA 

Planta baixa 189.07 m² 231.34 m² 

Planta Soterrani 215.72 m² 262.23 m² 

Enjardinament  54.7  m² 

SUPERFÍCIE TOTAL 404.79 m² 548.27 m² 
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Aquesta tècnica constructiva limitava en certa part les alçades fent que al aplicar noves 
sobrecàrregues, aquestes recaiguessin directament als murs de càrrega i posteriorment al terreny, 
aconseguint no provocar grans assentaments ni futures patologies.  Simplement es reduïa tot plegat a 
un enfonsament prudencial. 

3.2.2. Murs de càrrega

Execució i encontres

Hi ha varies tècniques constructives en quant als murs de càrrega; des del mur de tres fulles de 
l’època Grega (s.VII a.C.) fins l’evolució dels romans, impulsors de la tècnica emplectum, consistent 
en crear dos fulls exteriors de carreus de pedra, reomplerts de morter de cal i arena i pedres varies. 

En la edificació en qüestió es va optar per murs d’una sola fulla portants de 50 cm de gruix i formats 
per dues fileres d’elements on de tant en tant s’hi van col·locar travesseres per garantir una unió ben 
travada.

Els encontres entre murs perpendiculars, s’han resolt 
encadenant els carreus de pedra, alternant peces d’un mur 
amb les de l’altre mur perpendicular. Unint els murs de 
manera solidària perquè quedin rígids entre sí, però a la 
vegada no s’hi produeixin patologies.  

                                                                                                                                                                                   Detall encontre 
Obertures

En aquesta construcció es va optar per les obertures sense marc. Va ser la solució més adoptada a 
principis del segle XX per ser la que tenia menys cost tant constructiu com econòmic. Aprofitaven el 
mateix mur estructural tant en la cara exterior com la interior per fer la funció de muntant del marc i 
horitzontalment, posaven una llinda també a cada banda.  

Les filades superiors de pedra descansen directament sobre les llindes. L’ampit de les finestres es 
construeix amb una sola fila d’elements de 20 a 30 cm de gruix i els recolzaments  es revesteixen 
amb carreus de pedra o  amb morter de calç.  

Les obertures de finestres i portes són:  

En la planta baixa les finestres mesuren 70 cm d’amplada, i en les superiors fan de 40 a 80 cm.  

Les portes d’ambdós accessos principals són de grans dimensions per tal de donar accés a 
maquinaria i material agrícola. A la planta soterrani trobem dues grans arcades que donen accés al 
pati.
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3.2.3. Acabats del mur

Les parets no necessiten tècnicament una protecció complementària completa. En aquesta 
construcció les parets exteriors són de pedra vista, excepte la façana oest que està parcialment 
arrebossada i una paret que dona al pati que és de maó vist. En canvi, de les parets interiors n’hi ha 
que estan arrebossades i n’hi ha que no. Cal esmentar també que el fet d’arrebossar una paret 
suposa un increment econòmic considerable. 

L’arrebossat és una tècnica constructiva que protegeix contra la pluja, però que a la vegada, fa 
d’element  decoratiu, capaç de simular varis efectes segons l’acabat que es desitgi.  

Arrebossats exteriors

Cal executar una bona fixació de l’arrebossat sobre el suport que el contindrà. Normalment un 
arrebossat complert s’executa en 3 fases: estucat, arrebossat i capa d’acabat.  

L’estucat es realitza perquè s’agafi bé al mur i no caigui. Cal que el parament tingui un cert relleu 
raspat o, si més no, que connecti directament amb argamasses per tal que s’uneixin. El cos del 
morter li proporciona bona flexibilitat i capacitat d’adoptar diferents formes d’aquesta manera s’adapta 
totalment a les característiques del mur o suport que el conté. Per altra banda, el fet que ens 
impermeabilitzi de l’aigua no es contradictori perquè permet transpirabilitat al vapor d’aigua, i tot i així 
permet també donar-li un acabat amb algun toc de color o altres tècniques. 

Arrebossats interiors

En aquesta construcció l’acabat interior més utilitzat és la calç o calç amb guix. Però mai tampoc un 
acabat molt acurat perquè l’ús d’aquest era de magatzem.

3.2.4. Forjats

En aquesta construcció trobem varis tipus de forjats segons l’època en que s’han executat. N’hi ha 
fets de manera tradicional i primària que és quan es va construir el magatzem i també en trobem 
d’actuals deguts a algunes reformes, on s’han utilitzat biguetes de formigó.  

Ens centrem en explicar com es construïa vora l’any 1900, ja que és la part més important a 
rehabilitar. 

Els forjats són un conjunt d’elements que formen una planeïtat horitzontal, cobrint els espais 
delimitats pels murs de càrrega, i transmetent el propi pes, la pavimentació que conté, i les 
sobrecàrregues que s’hi produiran. 

Els revoltons realitzats directament d’obra sobre les bigues és el que lliga el forjat a les bigues de 
fusta, que són l’estructura principal de la construcció. Després la capa de morter que es col·loca sobre 
el replè de la volta, i per sobre, el paviment degudament segellat, o en algun indret, inclús només la 
capa de morter. 

El forjat rehabilitat, està format per bigues i revoltons de formigó. D’aquesta forma el magatzem pot 
suportar el pes de la maquinaria agrícola. 

Una coberta també ha estat rehabilitada i s’han utilitzat bigues de formigó i  entrebigat ceràmic. 
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Propietats i característiques de la fusta del forjat 

En aquesta construcció trobem peces de secció circular així com altres de secció rectangular. 

A meitats del segle XIX, les seccions de les bigues s’apropen al 
quadrat, més o menys de l’ordre de mitja amplada per alçada. La 
problemàtica esdevenia en què la secció quadrada suposava un 
sobrecost important per la construcció i per aquest motiu, no va 
ser fins arribar al desenvolupament industrial on s’aconsegueix 
una relació de secció rectangular més polida i accessible per la 
població. 

La peça més simple i utilitzada al llarg de la història és la del tronc 
de la conífera extraient-li l’escorça però conservant les ultimes 
capes de creixement (l’albeca). La seva secció circular fa que 
també hagi sigut anomenada roll. 

En canvi totes les altres peces amb escaires en angle recte 
s’encarien segons la llargada de la seva cara i duresa de la 
pròpia fusta.. Les peces quadrades reben els esforços de manera 
que només es poden deformar per flexió, però gracies als 
arriostraments i tirants s’eviten inclinacions. És una manera 
d’apuntalar l’estructura de la construcció de forma segura i des 
d’un principi. Però només per la seva forma en secció i trabament 
ja suporten molt més que la resta, permetent doncs llums més grans.  
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4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA DE L’ESTAT ACTUAL 

4.1. FONAMENTACIÓ  

Anys abans de 1900 la manera de construir es basava en crear murs portants lineals, de gruix 
considerable (30-60cm) i amb l’estructura interior sobredimensionada per tal d’evitar riscs 
d’esfondrament de sostres interiors. Però a la vegada, no es creaven bones fonamentacions com en 
l’actualitat, sinó que, donat que la funció dels murs portants és transmetre les càrregues al terreny, es 
limitaven a realitzar un mínim eixamplament del mur al contacte amb el terreny que evitava el 
punxonament del mur.  

Durant l’execució de la rehabilitació no hi ha indicis de què la petita fonamentació que conté el mur no 
pugui resistir futures càrregues. S’ha calculat la fonamentació als càlculs de l’annex, i resistirà els 
esforços. Per aquest motiu en aquest aspecte no hi haurà cap intervenció. 

4.2. ESTRUCTURA 

4.2.1. Vertical

L’estructura vertical són murs estructurals de 50 cm de gruix realitzats amb pedra i adherits amb 
morter de ciment. 

A les cantonades de l’edifici les pedres utilitzades són carreus de dimensions més grans que fan que 
aquests punts d’encontre siguin més forts i estables. 
Tot i el pas del temps no hi ha cap esquerda important, ni cap indici que pugui fer dubtar de la seva 
solidesa. 

4.2.2. Horitzontal

Els forjats originals consten de capa de morter, revoltons ceràmics fets in situ i bigues de fusta que 
recolzen a les jàsseres també de fusta. Només en alguna estança de la planta baixa hi trobem 
paviment ceràmic. 

Cal destacar que els forjats potser és l’element constructiu a tenir més en compte pel seu desgast i 
seguretat, ja que depenent de la zona cimbreja una mica.  

Els  forjats rehabilitats anteriorment es van executar amb bigues de formigó, i entrebigat ceràmic o 
revoltó de formigó segons l’estança i, a sobre, una capa de compressió per tal d’unificar el conjunt 
dels elements i repartir correctament les càrregues. 

4.3. TANCAMENTS 

No hi ha cap element ni material afegit sobre el mur portant. L’estructura pròpia ho és tot, no hi ha cap 
tipus d’aïllament, el gruix del propi mur és el què actua com a aïllant tèrmic i acústic, tot i que no és 
suficient per a un bon confort interior. 
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4.4. COBERTES 

Aquesta construcció està composta per varies cobertes amb diferents acabats exteriors: unes acaben 
amb teules i altres amb uralita de fibrociment. 
A planta baixa les primeres cobertes que trobem  estan molt malmeses per diferents aspectes: mala 
impermeabilització, mala resolució de l’encontre amb la paret, i una mala evacuació de l’aigua. 

4.5. PARETS DIVISÒRIES 

Dins del magatzem trobem una única paret divisòria a planta baixa, ja que la resta són estructurals. 
Aquesta està feta de pedra, amb el mateix sistema constructiu que la resta de l’edifici. 

4.6. PAVIMENTS 

La pavimentació del magatzem és molt bàsica. A planta soterrani no hi ha el què en l’actualitat 
anomenem forjat sanitari, sinó que es redueix a una capa de morter de calç de l’època. De fet hi ha 
zones en que el propi terreny n’és l’acabat. 

A la planta baixa sí que s’hi observa un paviment ceràmic amb peces mitjanes travades a 90º formant 
un mosaic senzill. Sobre el forjat rehabilitat, la pròpia capa de compressió. 

4.7. REVESTIMENTS 

4.7.1. Exterior

L’acabat exterior de tot l’embolcall és de pedra vista, excepte la façana oest que alguna zona està 
arrebossada. A la resta només trobem algun altre petit element que està posteriorment arrebossat. 

4.7.2. Interior

L’interior de la casa és un arrebossat molt senzill a base de morter i calç. En depèn de quins trams 
trobem la pedra vista directament. Això fa que hagin sortit patologies sobretot d’humitats per falta de 
bona estanquitat. 

4.8. FUSTERIES 

Totes les portes i finestres són de fusta. Aquestes que hi trobem són les pròpies de l’època i per tant, 
estan malmeses d’humitat i vent, sobretot les que estan situades a la planta soterrani tocant al pati. 
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5. PREDIAGNOSI 

5.1.  METODOLOGIA I INSPECCIÓ DE L’EDIFICI 

5.1.1 Programació de les visites 

S’han efectuat varies visites a l’edifici per a inspeccionar-lo degudament, analitzant l’exterior i l’interior 
de l’element.

Durant la primera visita s’ha fet un croquis de l’edifici sencer. S’ha pres nota de les lesions que es 
troben a la façana, tancaments exteriors i interiors i forjats, marcant sobre les plantes les fissures i 
humitats que s’han detectat amb una primera inspecció visual. A continuació s’han pres fotografies de 
les mateixes.

La segona visita s’ha realitzat per completar l’exploració de les lesions. Amb la finalitat d’aprofundir 
més en l’estudi de l’estat de l’edifici, s’ha punxant amb un punxó alguna de les bigues de fusta en els 
punts més significatius, tant en els extrems com en la part central. D’aquesta manera podrem saber la 
seva secció eficaç i dictaminar  si treballa correctament l’element. Seguidament s’han pres fotografies 
de les mateixes. 

5.1.2 Inspecció de l’edifici. Lesions trobades.

S’han classificat les lesions en funció de l’element constructiu sobre el qual es troben situades:  

Lesions als murs de càrrega

S’ha pres nota de les lesions sobre els elements de l’estructura vertical visualitzant els paraments i 
observant la degradació de la  zona propera a la coberta de fibrociment d’amiant. 

Pel que fa a l’estructura vertical interior, s’han anotat les fissures situades a zones properes  a 
l’encontre entre el sostre i l’element en qüestió.  

Lesions als sostres i paviments

S’han inspeccionat visualment les zones dels sostres, bigues i encastaments de façana ja que són els 
punts on es donen més humitats que poden reduir la capacitat estructural dels elements de fusta en 
els sostres. Algunes bigues tenen carcoma.  

Lesions a les cobertes 

Inspeccionant visualment les cobertes s’han pres especialment en consideració les filtracions situades 
especialment en els encontres de la coberta i el element vertical que la sustenta. 
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Lesions als revestiments 

En el cas de les fissures als revestiments interiors, s’han anotat tenint especialment en compte la 
seva situació respecte zones humides com ara els revestiments pròxims a la façana, a les fusteries, o 
a les zones properes a la coberta.  

Lesions a les fusteries 

S’han observat l’estat de degradació que presenten les fusteries existents. Destacant les pròximes al 
terreny, que estan en pitjor estat. 

5.2 DESCRIPCIÓ DE LES LESIONS 

5.2.1 Lesions als murs 

 1 - Els murs estructurals es troben en bon estat. 
Aquesta imatge mostra el mur de càrrega interior de 
l’edifici a planta baixa. S’hi presenten parts amb molta 
brutícia degut a l’ús del propi magatzem. No presenta 
cap fissura greu. 

 2  - Es troben humitats en l’encontre amb la coberta, 
la qual ha estat mal executada i amb el pas del temps 
permet que s’hi filtri aigua a l’interior de l’estança. 

LESIONS QUE PASSEN A DIAGNOSI 

             LESIONS QUE NO PASSEN A DIAGNOSI 
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 3 - Trobada de la jàssera de fusta amb el parament 
vertical mal executat. No  transmet massa confiança. 

4 - S’observen fissures en l’encastament entre el mur 
de càrrega i la jàssera sustentadora principal de la 
coberta. 

5 - La part superior del mur est està en mal estat, també hi ha una petita obertura molt malmesa. 
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6 i 7 - Es presenten fissures  a la part de l’encastament d’algunes bigues, també es detecten 
degradacions importants per humitats. El problema resideix en el mal encontre amb la coberta de la 
planta baixa que fa que es filtri aigua cap a l’interior. S’observen taques d’humitats al mur, que 
descendeixen dels caps de biga. Algunes de les bigues presenten carcoma. 

8 i 9 - Dues fissures verticals importants en l’encastament entre el mur de càrrega i les bigues de fusta 
de la coberta. S’estudiaran en la fase de diagnosi. 

10 - Es presenta una esquerda vertical en l’encontre 
entre murs, que s’inicia a la part superior de la 
coberta. Com les anteriors s’aprofundirà més en la 
diagnosi. 
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11- Lleu fissura horitzontal en el parament vertical. 

12 -  Més humitats de filtració de coberta. 

13 -  Obertura del mur de planta soterrani amb despreniment de peces.
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5.2.2 Lesions als sostres i paviments

14 -  El paviment no presenta cap tipus d’acabat ( la 
pròpia capa de compressió). Té alguna part degradada i 
amb molta brutícia degut al propi ús com a magatzem. 

15 i 16 -  S’observa que les peces ceràmiques estan degradades i brutes.  La planeïtat és irregular. 
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17 i 18 - La pavimentació de planta soterrani és totalment irregular, no presenta cap tipus 
d’estanquitat ni aïllament del terreny que la sosté. El paviment de morter que existia ha anat 
desapareixent i degradant-se al cap dels any a causa del seu ús i el pas del temps. 

19 i 20 -  Més zones de la planta soterrani on el paviment no presenta cap tipus d’acabat. Es troba en 
un estat molt degradat, concretament la fotografia nº 20 on hi havia hagut animals. 

21 i 22 - Els revoltons d’obra es troben en estat degradat, amb despreniments puntuals i fissures que 
no són estructuralment greus però que cal revisar i condicionar per assegurar el seu bon 
funcionament. Algunes bigues de fusta presenten una mica de carcoma. 
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5.2.3 Lesions a les cobertes 

Les cobertes originals, com és d’esperar, són les que es 
troben en pitjor estat. Les que han estat rehabilitades 
presenten un bon estat estructural i no presenten filtracions. 
Només s’hi troben indicis de brutícia degut a l’estat de des ús 
en que es troba el magatzem. 

23 i 24 - La coberta d’ uralita de fibrociment està molt malmesa. Com podem observar a la fotografia 
presenta múltiples forats per on l’aigua pot discórrer lliurement cap a l’interior de l’estança. Per la cara 
exterior ha format líquens. No està degudament subjectada. Per raons de projecte serà substituïda. 

25 - La coberta de teules que no ha estat rehabilitada, no 
està impermeabilitzada correctament. A causa de la 
mala estanquitat hi ha moltes humitats que han afectat 
també a la pròpia estructura i, han accelerat la 
degradació de la pròpia fusta. També han afavorit la 
degradació del revestiment interior. 
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5.2.4 Lesions als revestiments 

26 i 27 - El revestiment interior esta força brut i 
degradat degut al pas del tems i a l’ús com a 
magatzem. A més a l’encontre amb la coberta d’uralita 
de fibrociment es detecten humitats ja que l’encontre 
esta mal executat i la coberta està malmesa.  

28 - Revestiment interior deteriorat a causa de humitats provinents de la mala realització de l’encontre 
entre mur i coberta. 
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30, 31 i 32 – Més fotografies on podem copsar la brutícia i la degradació del revestiment interior. 

33 – Observem que el revestiment exterior ha anat saltant amb el pas del temps. En major o menor 
mesura totes les façanes tenen el revestiment exterior degradat, ja no fa la seva funció que es la de 
protegir els mur. 
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5.2.5 Lesions a les fusteries

34, 35 i 36 - Les fusteries més malmeses són les de 
planta soterrani, sobretot les que toquen al pati ja que 
han estat en contacte amb el terreny i han vist  
accelerada la seva degradació. N’hi ha que fins hi tot 
son inexistents.  

Les bissagres i elements de ferro de la pròpia fusteria 
presenten un avançat estat d’oxidació.  Tot degut al pas 
del temps i l’abandó del magatzem. Seran substituïdes 
per raons de projecte i normativa. 

37 i 38 - Portes de fusta estan degradades i trencades pel pas del temps i dels fenòmens atmosfèrics. 
Per raons de projecte i normativa també seran substituïdes. S’observa que les llindes estan 
extremadament degradades i corcades a causa d’humitats i carcoma. 

39 - La tanca està completament oxidada, hi ha 
trams en que fins hi tot s’ha trencat. 
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5.3 CONCLUSIONS PREDIAGNOSI 

Una vegada realitzada la prediagnosi s’ha determinat que no seran necessàries actuacions urgents 
en cap àmbit dels tractats ja que actualment cap de les lesions observades ocasionen perill. Es 
determinarà el diagnòstic de les lesions de les que sigui clara la seva procedència i es s’iniciarà al 
procés de diagnosi de les lesions sobre les quals calgui inspeccionar més detingudament  per 
determinar la seva causa i suggerir-ne unes recomanacions 

Un cop classificat l’estat dels elements constructius deteriorats, s’observa que els únics elements que 
necessiten ser diagnosticats són: unes fissures que hi ha al mur de càrrega de la planta superior i, 
unes importants humitats provinents de la mala execució de la coberta. 

Queden prediagnosticats per tant en aquest apartat, els següents elements: 

5.3.1 Obertures

Les llindes de fusta que no han estat substituïdes al llarg del temps ja no tenen les característiques 
físiques i mecàniques adients i, per tant, l’element no està realitzant degudament la seva funció, així 
que és canviaran. Les llindes que van ser substituïdes per unes de formigó prefabricat estan en bon 
estat.

5.3.2 Revestiments 

Les parets interiors que estan arrebossades, tenen aquests revestiment esquerdejat i salta degut al 
pas del temps i la deixadesa del magatzem. En algunes zones es veu agreujat a causa de les 
filtracions de coberta i la no estanquitat de les fusteries per on entra aigua. 

5.3.3 Fusteries 

Totes les fusteries del corral són de fusta amb bissagres i elements d’unió de ferro que s’han oxidat 
amb el pas del temps. Aquesta fusta es troba en un estat degradat, inclús amb vidres trencats i no 
està realitzant la funció estanca que ha de proporcionar. 

La tanca metàl·lica la substituirem per una de nova, ja que la actual presenta un estat molt avançat 
d’oxidació. Hi ha trams en que aquesta s’ha acabat trencant. 

5.3.4 Pavimentació 

Els paviments ceràmics existents no tenen planeïtat. Alguna zona de la planta baixa només es troba 
pavimentada amb morter de calç, mentre d’altres el terreny n’és l’acabat 

5.3.5 Cobertes

La coberta de fibrociment d’amiant serà substituïda per raons de projecte. La coberta de teules que 
no ha estat restaurada i presenta múltiples filtracions.  Serà rehabilitada. 
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6. DIAGNOSI 

En la diagnosi, només ens quedem amb les patologies que poden ser més problemàtiques o 
desencadenants. 

S’ha estudiat l’edifici, i tot allò que l’envolta per poder determinar l’origen de les lesions. Aquestes són 
produïdes per diferents motius i determinant la seva procedència es podran sol·lucionar i evitar-ne de 
posteriors.  

METODOLOGIA

S’ha retornat a l’edifici per poder palpar més acuradament la lesió i així poder saber la procedència 
d’aquesta. 

S’han consultat documentacions de patologies per tal d’aprofundir i obtenir noves hipòtesis del perquè 
de la fissura. També s’ha calculat l’estructura del mur per saber si resisteix correctament i les 
limitacions que té. 

6.1 LESIONS MUR DE CÀRREGA 

S’ha observat que l’estructura del mur és correcta, i així també ho han determinat els càlculs 
estructurals de l’annex. L’única zona que està afectada per fissures és la planta superior. En aquesta 
hi ha varies fissures i, totes tenen a veure amb el pes i els esforços que transmet la coberta, les quals 
es veuen agreujades per les filtracions contínues de la coberta. 

Tenint en compte les direccions de les fissures i la posició en que es troben respecte el funcionament 
estructural de l’edifici s’estudien els possibles orígens.

Una primera hipòtesi és que el propi mur de càrrega  no sigui capaç de suportar el pes de la coberta. 
Aquest s’ha calculat i resisteix correctament. 
El problema resta doncs en l’encontre entre ambdós. Observant el tipus de construcció de l’època i, la 
pròpia construcció existent, s’observa que no hi ha cèrcol perimetral, o algun element que actuï com 
aquest. D’aquesta manera els dos elements estructurals estan actuant per separat, fet que produeix 
que apareguin fissures per diferents transmissions d’esforços compressió provinents dels caps de les 
bigues de la coberta. 

CAUSA: Fissures produïdes per sobreesforç a compressió dels caps de les bigues, degut als esforços 
i descens de càrregues de la coberta en fase puntual. La coberta no esta lligada perimetralment al 
mur. 
ACTUACIÓ: Per sol·lucionar-ho quan es rehabiliti la coberta s’inclourà un cèrcol perimetral. Les 
fissures existents al mur es repassaran amb morter, no serà necessària una intervenció més 
complexa com seria el cas de la utilització de grapes, ja que un cop s’executi el cèrcol perimetral les 
fissures deixaran d’evolucionar, s’estabilitzaran. 
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CAUSA: Humitats provinents de la mala execució de la coberta. Filtracions en el canvi de material 
d’acabat (fibrociment d’amiant – teules àrab). No hi ha un solapament dels materials ni làmina 
impermeable. 
ACTUACIÓ: Aquest problema quedarà completament solucionat quan s’executi la nova coberta. 
Aquesta serà tota del mateix material com queda definida a la memòria constructiva ( Thermochip i 
teules àrab) i tindrà un únic pendent. També disposarà de làmina impermeable la qual garantirà el 
correcte funcionament de la coberta.  
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7. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

7.1. AGENTS 

Els agents més importants que participen en l’execució del projecte són els següents: 

PROMOTOR 

NOM: Sra. Neus Fèlix Llorach  
CIF/NIF/NIE: P4310700B 
ADREÇA: C/ Orient, 23 Forès
TELÈFON: 977.89.27.62 

REDACTOR DEL PROJECTE 

NOM: Marc Marín Cerón
NIF: 47799787-Z
ADREÇA: Avda. València nº15 pis 7e 1a. 08750 Molins de Rei. Barcelona.
TELÈFON: 93 668 72 82
Arquitecte tècnic. Col·legiat nºCxxxxxxxx per el C.A.A.T.B. 

7.2.  INFORMACIÓ PREVIA 

 ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA

La Sra Neus Fèlix Llorach, sol·licita la redacció d’un projecte consistent en la rehabilitació i canvi d’ús 
del magatzem agrícola de “Cal Fèlix” a allotjament rural. Al projecte sol·licitat, es defineixen totes les 
característiques necessàries per tal d’executar-lo. 

EMPLAÇAMENT I ENTORN FÍSIC

L’altitud de la població de Forès és de 866 m sobre el nivell del mar, a l’igual que n’és doncs l’alçada 
de l’edifici en qüestió. El solar, amb una lleugera pendent, es troba ja edificat de forma aïllada. Està 
situat en el perímetre urbà de Forès, en contacte amb la natura. El respecte per l’entorn serà 
primordial.  

DOTACIONS I INSTAL·LACIONS

Els subministres de que disposa la zona on s’ubica el solar són: 

ELECTRICITAT: A línea de carrer 
TELEFONIA: A línea de carrer 
INSTAL·LACIÓ GAS: No n’hi ha en tot el municipi. 
CLAVEGUERAM AIGÜES RESIDUALS: A línea de carrer 
CLAVEGUERAM PLUVIALS: No, s’admet l’evacuació directament al carrer 
RECOLLIDA RESIDUS: Contenidors de carrer 

L’ edifici no té instal·lacions existents. 
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7.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El present projecte a executar és una rehabilitació i canvi d’ús a allotjament rural del magatzem 
agrícola de “Cal Fèlix”. Està situat al municipi de Forès, a la comarca de la Conca de Barberà, 
província de Tarragona. S’hi han efectuat diferents rehabilitacions al llarg del temps, però com s’ha 
pogut comprovar, l’edificació encara té algunes patologies no resoltes. Els elements afectats es 
reforçaran o es substituiran segons el diagnòstic.

Es redistribuirà l’interior del magatzem i es faran algunes obertures als murs per a portes i finestres. 
També s’adequarà l’envolvent per tal d’oferir el confort necessari, i alhora, complir amb la normativa 
vigent. Aquestes actuacions es duran a terme respectant la superfície i estil de la construcció original. 

Tot i que el Decret 313/2006 no fa cap referència a l’accessibilitat, s’ha optat en què tres de les quatre 
habitacions amb els seus corresponents banys, siguin completament adaptats. La casa, per tal de 
facilitar els desplaçaments verticals, disposa d’elevadors ( un tipus ascensor, i un altre de menors 
dimensions per salvar un petit desnivell).  Aquest serà un avantatge que tindrà aquest allotjament vers 
els altres de la zona. 

Un cop executat aquest projecte tècnic el magatzem quedarà redistribuït de la següent manera: 

7.3.1. Accessos

Dels tres accessos inicials a Planta baixa que tenia el magatzem agrícola només se’n mantindrà un, 
el situat més al nord, el més gran, de la resta una s’aprofitarà l’obertura per fer-hi una finestra i l’altre 
es tancarà. Seran de les dimensions que figuren en l’Annex. La porta principal serà del mateix estil 
que la de la casa de la propietària que esta just al davant. D’aquesta manera quedarà en harmonia el 
conjunt. L’accés de planta soterrani també es mantindrà. D’aquesta manera s’hi podrà accedir tant 
per la Planta baixa com per la Planta soterrani. 

7.3.2. Planta baixa

Un cop s’entra per la porta hi ha un hall d’entrada tancat, que evitarà que es perdi el calor generat a la 
casa, per les entrades i sortides dels clients. S’ha previst una finestra traslluïda que dóna al menjador 
i una porta amb la segona fulla envidrada per tal de que hi arribi llum a l’interior. Des d'aquest hall, a 
l’esquerra s’accedeix a la sala tècnica on hi ha els comptadors, també podrà servir per deixar alguna 
bicicleta o motxilla.  

Un cop passat el hall hi ha un distribuïdor de dimensions molt generoses que dóna accés tant al 
menjador, el lavabo, l’elevador, el nucli d’escala i una habitació completa. El menjador sobrepassa 
amb escreix la superfície mínima exigida pel Decret 313/2006. Hi ha dues zones diferenciades: la dels 
àpats amb la taula i les cadires suficients per als clients, i la de descans amb televisor i sofà que 
podrà donar cabuda a tots els clients. L’altura lliure de l’estança en farà d’aquesta una de les més 
belles de la casa. 

A tocar del menjador  hi ha la cuina, amb tots els elements i ventilacions necessàries. El bany situat 
davant del nucli d’escala dóna servei als usuaris de les zones comuns. És accessible. 

L’elevador compleix el Codi d’accessibilitat de Catalunya D.135/1995. Permetrà a les persones amb 
mobilitat reduïda poder desplaçar-se per la casa amb total autonomia. L’escala és de dimensions 



Aixecament, rehabilitació i canvi d’ús a allotjament rural del magatzem agrícola de “Cal Fèlix”                                      37

generoses, concretament 1,20m d’amplada, i disposa dels passamans necessaris sense 
interrupcions.  

L’habitació de planta baixa és accessible i té un llit de matrimoni i un d’individual. Hi ha un sala 
adjacent on poder llegir o canviar-se còmodament. El bany, evidentment igual que l’habitació, també 
serà adaptat. 

7.3.3. Planta soterrani

Accedint des de la porta exterior, hi ha un hall d’entrada a diferent nivell que la resta de la planta, això 
és degut a que abans feia pendent. S’ha solucionat unint els dos nivells amb una escala i un elevador 
per a persones amb mobilitat reduïda. A l’esquerra del hall s’hi troba un traster per a poder deixar-hi 
bicicletes o motxilles.  

Baixant les escales està el distribuïdor de la planta soterrani, que alhora és la zona de jocs. Hi ha un 
futbolí i un billar. Es respectaran les arcades que hi havia per tal de mantenir la bellesa que tenia 
aquest racó de la casa. A més se’n afegirà una, com queda detallat als plànols de l’annex, per tal de 
donar més personalitat i caràcter a aquesta zona de la casa. 
Des del distribuïdor s’accedeix al pati, i a les habitacions. El pati és de dimensions reduïdes, disposa 
dels desaigües necessaris. 

Pel que fa a les habitacions, en aquesta planta n’hi ha 3, cadascuna amb el seu bany corresponent. 
De les quals dues són adaptades completament. Les que estan adaptades tenen: una un llit de 
matrimoni, i l’altre, un llit de matrimoni i un llit individual. L’habitació que no ho està, té un llit de 
matrimoni i una tauleta per la lectura.  
Cal esmentar que tots els dormitoris, com exigeix la normativa, tenen ventilació natural a l’exterior. 

- La capacitat de l’allotjament rural serà de 10 persones, complint el Decret 313/2006 que  fixa 
un màxim de 15 persones. 

7.3.4. Quadre de superfícies útil: proposta

                            

CÀCLUL DE SUPERFÍCIES ÚTILS 

PLANTA BAIXA 
DEPENDÈNCIES SUPERFÍCIES 
Hall 1 8,21 m² 
Sala tècnica 8,42 m² 
Distribuïdor 1 27,47 m² 
Menjador 71,66 m² 
Cuina 9,16 m² 
Bany 1 7,19 m² 
Habitació 1 27,47 m² 
Saleta 14,85 m² 
Bany 2 7,46 m² 
SUP. ÚTIL P.B.           181,89 m² 

CÀCLUL DE SUPERFÍCIES ÚTILS 
PLANTA SOTERRANI 
DEPENDÈNCIES SUPERFÍCIES 
Traster 1 7,64 m² 
Distribuïdor 2 75,74 m² 
Pati 11,38 m² 
Sala Biomassa 10,15 m² 
Traster 2 4,98 m² 
Habitació 2 19,70 m² 
Bany 3 3,37 m² 
Habitació 3 20,89 m² 
Bany 4 6,57 m² 
Habitació 4 21,31 m² 
Bany 5 6,41 m² 
SUP. ÚTIL P.S.           205,87 m² 

Total superfície útil =  387,76 m² 
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7.4. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 

7.4.1. Normativa cases rurals. Decret 313/2006, de 25 de juliol.

El decret 313/2006, de 25 de Juliol, és la normativa encarregada de regular els establiments de 
turisme rural. 
A continuació es resumeixen algun dels punts més rellevants: 

Són establiments de turisme rural aquells que presten allotjament als usuaris turístics en habitacions 
o vivendes rurals, de manera habitual i mitjançant un preu. 

Aquests establiments estan situats al medi rural, fora o dins de nuclis de població de menys de 1000 
habitants, integrats en edificacions preexistents, anteriors a 1950, i respecten la tipologia 
arquitectònica de la zona, la qual es tracta de potenciar afavorint la seva rehabilitació i conservació, 
evitant així noves construccions. 

Es divideixen en els dos grups següents: a) Cases de pagès o establiments d’agroturisme o b)  
Allotjaments rurals.
El primer grup són aquells en que la persona titular obté rendes agràries, ramaderes o forestals. Els 
allotjaments rurals són aquells en que el titular no està obligat a obtenir rendes agràries, ramaderes o 
forestals, però ha de residir a la mateixa comarca o vivenda, depenent de la modalitat. 

 El titular de l’edificació no obté rendes agràries, ramaderes ni forestals.  Viu a la 
mateixa comarca com exigeix el Decret, de fet viu  just davant del magatzem agrícola. 
Així que l’edificació pertany al grup b, serà un allotjament rural.

Els allotjaments rurals es classifiquen en les modalitats de masia, masoveria, casa de poble 
compartida y casa de poble independent. 

Masia: S’entén per masia la vivenda unifamiliar fora del nucli, que comparteix el titular amb els 
usuaris turístics i és on es presta servei d’allotjament en règim d’habitacions, i com a mínim, 
esmorzar. 
Masoveria: És aquella vivenda unifamiliar, fora del nucli de població que s’alquila en règim de 
vivenda rural. 
Casa de poble compartida: És la vivenda unifamiliar dins del nucli de població, que comparteix el 
titular amb els usuaris turístics i és on es presta servei d’allotjament en règim d’habitacions i, com a 
mínim, d’esmorzar. 
Casa de poble independent: És aquella vivenda unifamiliar, en nucli de població on es presta el 
servei d’allotjament en règim de vivenda rural. 

 L’ edificació al estar ubicada dins del nucli urbà i al no viure el titular amb els clients, es 
tracta de una casa de poble independent.

Exigències tècniques de les cases de poble independents: 

a) Calefacció a totes les habitacions i zones comunitàries. 
b) Mobiliari suficient y en bon estat de conservació. 
c) Serveis Higiènics: 

Disposarà com a mínim de: 
     Un bany complert ( banyera o dutxa, lavabo i wàter) a cada habitació. 
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  Un endoll al costat de cada lavabo. 
  Tots els elements sanitaris disposaran d’aigua freda i calenta. 
  La superfície útil mínima dels banys serà de 2,50 m2. 

d) Habitacions – dormitoris. 
Disposaran de ventilació directa al exterior. 
La superfície mínima serà de 8 m2 les habitacions individuals, 12 m2 les dobles, 14 
m2 les triples. 
El mobiliari indispensable inclourà: llits individuals d’amplada mínima  de 0.90 m, o 
dobles de 1,35 m, tauleta de nit, cadira, armari y un punt de llum amb interruptor al 
costat del llit. 

e) La superfície útil mínima de la sala estar-menjador serà de 18 m2 fins 6 places y 
s’augmentarà 1m2 més per cada plaça, i disposarà de seients confortables d’acord amb la 
capacitat de l’allotjament. 

f) La cuina disposarà d’aigua freda y calenta y, com a mínim, de dos focs, microones o forn, 
pica, elements auxiliars, utensilis, frigorífic d’una capacitat mínima de 145 litres y ventilació 
suficient. 

g) Rentadora i estris de neteja a disposició dels clients. 

Les cases de poble independents tindran una capacitat mínima de quatre places y un màxim de 
quinze. Les habitacions no podran ser de més de tres places. 

Els titulars de les cases de poble independents efectuaran una neteja y canvi de roba de llit y bany, al 
menys cada tres dies, a no ser que l’usuari renunciï per escrit al servei. 

 S’ha dissenyat l’allotjament rural de manera que compleixi tots els requisits. El titular, 
podrà portar a terme les tasques de neteja, i podrà donar informació turística als clients, 
ja que hi viu a escassos metres. 

7.4.2. Codi tècnic de l’edificació

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

El RD 1371/2007, pel que s’aprova el document bàsic DB-HR Protecció enfront el soroll del CTE, en 
la seva disposició transitòria segona sobre el règim d’aplicació de la normativa anterior permet aplicar 
la norma NBE CA- 88 fins el 19 d’octubre del 2008. 

7.4.3. Codi  d’accessibilitat

El projecte de la casa rural incorpora tres habitacions completament accessibles i amb elles la resta 
de l’edificació, que compleixen la Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya (D. 135/1995) i el DB SU Seguretat d’Utilització, de manera que es satisfà el requisit bàsic 
d’accessibilitat establert a la L.O.E. 

7.4.4. Ley de ordenación de la edificación.

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
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7.4.5. RITE

Estableix les condicions que han de complir les instal·lacions destinades a atendre la demanda de 
benestar tèrmic i higiene a través de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta 
sanitària, per a aconseguir un ús racional de l’energia. 
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8. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA DEL PROJECTE 

Per poder començar a executar la rehabilitació i canvi d’ús del magatzem, cal realitzar alguns treballs 
de buidat i d’enderroc, per tal de poder adequar tot el conjunt al nou projecte.  

S’enderrocarà amb mitjans mecànics i manuals, de dalt a baix. Començant per treure la coberta de 
fibrociment d’amiant amb el personal i la maquinaria adequada. Posteriorment s’executarà la coberta 
amb les bigues de fusta laminada prèviament calculades, i es col·locarà panell Thermochip (acabat de 
fusta interior, aïllament interior i acabat exterior de aglomerat), i Onduline més teules àrab. 
S’executarà un cèrcol perimetral per tota la vora com s’ha fixat a la diagnosi. 

La coberta de teules, adjacent a la de fibrociment, serà substituïda degut al mal estat que presenta. 
Es desmuntaran les teules per a utilitzar-les posteriorment. La resta de cobertes es troben en bon 
estat estructural però no estan aïllades correctament. Es retiraran les teules, s’aïllarà i executarà 
correctament la teulada, i es tornaran a col·locar. 

Per raons de projecte es crearan noves obertures necessàries en l’interior i exterior, així que s’ han 
d’enderrocar les zones afectades detallades als plànols d’enderroc.  

Els paviments ceràmics existents seran enderrocats. El forjat existent de bigues de fusta, degut al mal 
estat en que es troba i per raons de projecte, serà substituït per un forjat de biguetes autoresistents i 
revoltons ceràmics.  

El forjat de bigues de formigó autoresistents situat més al sud, es traslladarà fins la cota del paviment 
estipulada per a tota la planta baixa, per a tenir planeïtat en tot el conjunt. S’enderrocarà l’entrebigat 
de rassilla ceràmica i es desmuntaran les bigues, ja que es troben en bon estat. Es tornaran a muntar 
segons els plànols de l’Annex incorporant-ne de noves i utilitzant revoltons ceràmics d’entrebigat. 

Pel que fa a la planta soterrani s’haurà de fer un buidat de terres per buscar la planeïtat. També 
s’haurà d'esbrossar el pati interior. 

En quant a elements estructurals, esmentar que estaran degudament apuntalats i amb la protecció i 
senyalització adient.  

Tot el conjunt ha de complir els criteris de Seguretat i Salut que estableix la normativa vigent així com 
les directrius de la Direcció Facultativa del projecte.  

L’obra es realitzarà en varies fases, tenint en compte l’ordre  del desmuntatge, l’enderroc. 
Un cop els edificis estiguin correctament resguardats per l’envolvent, es procedirà a realitzar els 
elements interiors marcats segons el planejament del projecte. 

Els residus que es produiran es classificaran segons la seva naturalesa, per tal de reciclar o reutilitzar 
els materials possibles, o sinó traslladar-los a  l’abocador més proper. 
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8.1. TREBALLS PREVIS 

Els treballs previs serveixen per adequar l’obra i habilitar-la correctament per a la posterior execució 
de l’enderroc i les següents fases constructives. 

8.1.1. Informació inici d’obres

Prèviament a l’enderroc i a l’inici de les obres, s’ ha de comunicar a la propietat la necessitat de treure 
tot el mobiliari existent, i amb el termini en què ho ha de fer,  per poder començar les obres segons el 
planejament previst. 

També han d’estar degudament informats tot aquells agents que estiguin relacionats o depenguin de 
les fases d’enderroc, així com l’empresa especialitzada en retirar materials que contenen fibrociment, 
com és el cas d’una part de la coberta de planta baixa. 

8.1.2. Interrupció dels serveis i subministres

L’instal·lació elèctrica si és necessària per a l’obra es demanarà una instal·lació independent.  
S’han de realitzar connexions d’aigua per regar, per evitar la pols durant l’enderroc. Aquesta es 
realitzarà a través de la casa de la propietària, situada just davant d’on es realitza l’obra.  

8.1.3. Mesures de protecció

Es portaran els materials i equips necessaris de protecció, tant individuals com col·lectius, per garantir 
en tot moment les mesures de seguretat pertinents a les fases d’enderroc. L’edifici estarà protegit 
perimetralment per evitar intervencions alienes al personal de l’obra. 

8.2. ENDERROC 

A continuació dels treballs previs, i quan l’edifici estigui correctament preparat, es procedirà al 
desmuntatge i enderroc.  
Els treballs a desenvolupar s’agruparan per fases per ordenar i organitzar totes les tasques i el 
personal d’obra. 

Durant aquest procés, caldrà estintolar tots aquells elements que puguin generar despreniments 
incontrolats d’una part de la construcció o d’ells mateixos. 
També serà necessària la col·locació de bastides, que ens serviran per treballar a diferents alçades, i 
amb la protecció adient. 

És important la utilització de mesures de protecció col·lectiva i individual dels operaris que treballin al 
procés d’enderroc. També caldrà instal·lar els mitjans necessaris per l’evacuació de runes i 
senyalitzar aquestes àrees de manera visible. 

El criteri d’enderroc és en sentit invers de construcció, és a dir, es desmuntarà planta per planta, en 
sentit descendent, de dalt a baix fins arribar a planta soterrani i a l’exterior del propi edifici. 
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S’aconsella alleugerir, en la major mesura possible, els elements sobrants que suposen càrregues 
pels elements estructurals. 

DESENVOLUPAMENT

El primer element a retirar és la coberta d’uralita que conté amiant. Previ a tot el procés de 
desmuntatge, es començarà a desmuntar la part d’uralita de la coberta de planta baixa, ja que és un 
element tòxic i durant l’execució de les obres pot patir danys.  

8.2.1. Desmuntatge d’elements de fibrociment

El fibrociment que hi ha a l’obra conté amiant. La pols d’amiant en forma de fibres s’allibera fàcilment 
amb l’aire i, no s’evaporen ni es dissolen, poden romandre sospeses en l'aire molt de temps i ésser 
transportades a grans distàncies per l'aire o l'aigua abans de dipositar-se.  

Per aquest motiu, s’ha de retirar aquest material correctament per una empresa especialitzada, 
complint la normativa vigent,  ja que aquests elements, manipulats de manera incorrecta, poden 
ocasionar malalties importants en els operaris i les persones pròximes a l’obra.  

Abans de començar l’extracció d’aquest element cal preveure un pla de treball, que ha d’aprovar 
l’Autoritat Laboral a Catalunya.  
Aquesta normativa queda regulada per l’Ordre de 7 de gener de 1987 (BOE,13), modificada per 
l’ordre de 26 de juliol de 1993 (BOE, 186), sempre dins del marc establert per l’Ordre de 31 d’octubre 
de 1984 (BOE, 267) per la qual es va aprovar el Reglament de treballs amb risc d’amiant.  

L’àmbit d’aplicació d’aquest reglament implica tots els treballs i activitats on els treballadors quedin o 
puguin quedar exposats a la pols amb fibres d’amiant. Aquesta es pot generar fàcilment operant amb 
estructures, instal·lacions o materials propis de l’obra, i pot ser més freqüent en rehabilitacions o 
treballs d’enderroc que continguin aquests elements. 

El pla ha d’indicar les tasques a desenvolupar de manera cronològica, remarcant els punts 
imprescindibles per poder de continuar la resta d’activitats. 

El procediment a  realitzar per manipular i extreure correctament els elements són:  

- S’impregnen les plaques de fibrociment amb una solució aquosa encapsulant. D’aquesta 
manera s’eviten trencaments i  possibles dispersions de fibres d’amiant a l’ambient. 

- Les fixacions es retiraran amb molta cura, descargolant i tallant correctament, si és 
necessari. A poder ser, es recomana utilitzar eines manuals o mecàniques de baixa 
velocitat perquè la pols que es pugui produir sigui gruixuda o inclús flocs.  

- Extreure els elements delicadament i col·locar-los a la plataforma de treball. 

- Empaquetar les plaques amb un plàstic resistència que no permeti el trencament 
d’aquestes, i senyalitzar-ho degudament com a residu contaminat d’amiant. 
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- Si alguna placa es trenqués durant la seva manipulació es remullarà amb la impregnació 
encapsulant, i a continuació es portarà cap al sac de residus prèviament etiquetat. Serà 
obligatori en aquest moment, aspirar amb filtre de gran eficàcia, tota la zona pròxima del 
trencament per netejar correctament l’ambient contaminat, i poder continuar treballant. 

- Quan estiguin tots els elements extrets i correctament emmagatzemats, cal aspirar amb 
filtres d’alta eficàcia, tota l’estructura que recolzava la coberta. 

- Les plaques es transportaran etiquetades a l’abocador, i tant el transportista com 
l’abocador estaran autoritzats per la Junta de Residus a manipular aquests elements 
tòxics. 

8.2.2. Desmuntatge d’elements d’acabat i decoració

Els elements presents en l’edifici que no tinguin funció estructural, es retiraran de l’interior i es 
col·locaran classificats respectivament al seu contenidor de residus. És el cas del mobiliari, materials 
varis, portes interiors, ferralla, etc.  

8.2.3. Enderroc de parets

S’ha d’enderrocar la paret divisòria de planta soterrani i executar les obertures als murs de planta 
superior i soterrani. S’hauran d’apuntalar els elements estructurals. 
Les fusteries de portes i finestres que no hagin estat retirades, per ser part d’elements estructurals, 
caldrà treure-les i apuntalar-les degudament per evitar qualsevol despreniment fortuït que s’hi pogués 
produir. 
S’utilitzaran mitjans manuals, tant per desmuntar com per transportar fins el contenidor adient. La 
seguretat és el principal factor a tenir en compte, i sempre cal prendre totes les mesures oportunes. 

8.2.4. Enderroc de l’estructura 

Els sostres i les bigues s’enderrocaran un cop s’hagin retirat els elements de les seves zones 
superiors.  
Abans de desmuntar-los, caldrà apuntalar el sostre i totes les bigues, encara que aquestes no 
estiguin deformades. Les càrregues que suportin els puntals s’hauran de transmetre als elements 
estructurals inferiors que estiguin en bon estat i sense superar la càrrega admissible. 

El forjat de bigues de fusta on anirà el forat d’escala , degut al mal estat que presenta i per raons de 
projecte, serà substituït per un de biguetes autoresistents i revoltons de ceràmics.  

El procés d’enderroc del sostre començarà per l’extracció a mà de les capes del sostre i dels 
revoltons, deixant al descobert i sense enderrocar únicament les biguetes. El desmuntatge de les 
biguetes de fusta s’iniciarà tallant els extrems de les biguetes, tocant al suport, i de manera 
intercalada perquè quedi el conjunt més equilibrat. Posteriorment, un cop tretes les biguetes, es 
repicaran els extrems de la paret que contenen els caps de biga encastats, i s’extrauran. 

A l’hora d’estintolar un edifici, es fa contràriament a l’enderroc, de baix a dalt, per precaucions de 
seguretat.  
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Un cop acabin els treballs de desmuntatge de la coberta de fibrociment es procedirà a treure 
l’estructura de bigues de fusta que la suportava. El forjat de la coberta adjacent ceràmica, un cop 
s’hagin desmuntat les teules, també s’enderrocarà. 

8.2.5. Fonamentació

Per últim, es replantejarà i repicarà una part de la fina solera existent, per poder realitzar la 
fonamentació adient per l’ascensor i la nova escala.  Aquest buidat de terres formarà part del 
moviment de terres previ a la fonamentació del nou edifici. 
Es pot realitzar mitjançant mitjans manuals o mecànics, però al ser elements de fonamentació 
majoritàriament caldrà l’ajuda de mitjans mecànics, tant pel repicat com per la retirada i moviment de 
terres.  

8.2.6. Extracció i reaprofitament d’elements de la coberta de teula àrab

Es desmuntaran les teules amb precaució perquè no es malmetin ni es trenquin. Quan estiguin tretes, 
es netejaran i es repassarà el seu estat. Posteriorment es guardaran en un lloc protegit per poder 
tornar-les a col·locar quan calgui. 

8.2.7. Classificació i organització dels residus

Els residus generats en les diferents fases de l’enderroc, es classifiquen degudament pel seu origen i 
capacitat de reciclatge, i es transporten a l’abocador autoritzat més proper.  

Normatives: 
-REAL DECRETO105/2008, Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició. 
-DECRET 201/1994  i DECRET 161/2001, Reguladors dels enderrocs i a altres residus de la 
construcció. 
-DECRET 21/2006 adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis. 

8.2.8. Comprovació dels treballs d’enderroc 

Quan finalitzin les fases d’enderroc, cal comprovar i controlar l’estat de l’edifici per verificar si aquest 
ha patit alguna lesió. Aquesta comprovació és molt important per tal de poder procedir correctament 
amb les següents fases d’execució del projecte de rehabilitació i canvi d’ús. 

8.3. MOVIMENT DE TERRES 

El nou projecte requereix una excavació exterior i interior. A la zona de l’hort s’excavarà el terreny 
necessari per incorporar el dipòsit pluvial. A l’interior, s’extrauran terres per a la creació de planeïtat a 
la planta soterrani.  
També s’han de realitzar petits moviments de terra puntuals per als casos de la nova fonamentació 
d’escala, ascensor, i instal·lació de sanejament.  

Abans d’iniciar aquest procés, cal replantejar i verificar que les marques realitzades a obra, quadrin 
amb el projecte i que no falti cap element o part a preparar.  
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Un cop comprovats tots els requeriments, s’avisarà als responsables de la maquinària a emprar. 
També seran necessaris mitjans manuals.  

La seguretat en l’obra sempre s’ha de complir, utilitzant els elements de seguretat que escaiguin. 

8.4. FONAMENTACIÓ 

La sustentació de l’edifici repercuteix sobre el terreny, on les gruixudes parets de càrrega transmeten 
el pes en ell. La part inferior d’aquestes parets és més ampla, i queden soterrades uns 60cm. S’ha 
comprovat mitjançant els càlculs estructurals que la fonamentació existent resistirà els esforços que 
se li exigiran (veure annex). Així que no serà modificat aquest element. 
S’hi instal·la un ascensor i una escala. Per aquest motiu, sí que es realitzaran nous elements de 
fonamentació: un fossat per a l’ascensor i una fonamentació per a la sustentació de la nova escala. 
Considerant les característiques del sòl i els paràmetres de càlcul, es dimensiona la nova 
fonamentació.  

S’ha localitzat un estudi geotècnic de Santa Coloma de Queralt (poble proper a Forès) per tal de tenir 
una orientació de les característiques del subsòl.  
Segons les dades de l’estudi geotècnic, es determina que la fonamentació pot ser directa, i que la 
capa resistent es troba a la cota -0,5m. 

Els assajos de control del formigó en massa o armat s’han de fer per un laboratori del INCE o 
homologat de la classe C. 

Quan s’acabi de realitzar la fonamentació, es procedirà a anivellar la resta de la superfície per tal 
d’iniciar els treballs del forjat sanitari, en aquest cas una solera composta per una capa de graves, 
una làmina geotèxtil, aïllament en tot el perímetre de l’edificació( 1m perimetral), una capa de 
compressió, i l’acabat desitjat, segons la zona i l’ús. 

El tipus de formigó a utilitzar segons la EHE-08, serà HA-25, classe d’exposició IIa. 

Totes les operacions es realitzaran amb mitjans mecànics, i la runa que produïda es dipositarà al 
contenidor adient i posteriorment es traslladarà a l’abocador autoritzat més proper. 

Es realitzarà un dipòsit soterrat de 1,70m de profunditat, per a l’aprofitament d’aigües pluvials, tenint 
en compte que sobre també s’hi podrà seguir desenvolupant activitats d’horticultura.  

8.5. ESTRUCTURA  

8.5.1. Estructura Vertical

L’estructura vertical (murs de càrrega de 50cm) es conserva, tant interior com exteriorment, ja que es 
troba en bon estat. Formarà part també del propi tancament. 

S’ha verificat mitjançant càlculs (veure annex) per tal d’assegurar que el mur en posició més 
desfavorable resisteixi les noves càrregues segons usos. 
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Existeixen varies patologies: humitats, alguna fissura, o deteriorament del propi material. Però que a 
mesura que es vagi rehabilitant l’edifici s’aniran resolent per parts.  

En el cas de l’estructura per això, cal reparar les fissures verticals causades per la falta de cèrcol 
perimetral. Aquestes es repassaran amb morter. No serà necessari cap tipus d’intervenció més 
complexa com seria l’utilització de grapes, ja que al posar el cèrcol perimetral les fissures deixaran 
d’evolucionar. 
S’haurà de fer un cèrcol perimetral per tal de que la coberta i el mur on reposa treballin correctament, 
alhora que s’aconsegueix donar solidesa al conjunt de l’edifici.  
En el cas del propi material d’acabat de façana, la pedra o aglomerant que no estigui en bones 
condicions es reparà manualment. 

S’incorpora una escala de formigó. Arranca desde la solera, i està recolzada als murs adjacents a la 
zona dels replans (veure plànols de detall) i a la jàssera de recepció del forjat superior.  

8.5.2. Estructura Horitzontal

El sostre de planta soterrani de bigues i revoltons de formigó, segons els càlculs de l’annex, s’ha 
demostrat que resistirà les càrregues a les que estarà sotmès, així que es mantindrà. El de fusta en 
canvi, s’ha de substituir ja que està molt malmès i no resistiria les noves càrregues. En el seu lloc 
s’executarà un forjat de biguetes autoresistents T-18 i revoltons ceràmics. Les dimensions de les 
biguetes  seran 18cm d’alt, 11,5cm de base inferior i 7cm d’amplada superior. Les del revoltó són 52 x 
25 x 17cm. Segons els càlculs de l’annex s’executarà un forjat de 17 + 5 cm d’intereix 60cm. 

El forjat existent de bigues autoresistents i rassilla ceràmica ( dormitori 1) està en bon estat, però  es 
troba a una cota superior de la resta de la planta baixa. Així que, per tal de tenir el mateix nivell a tota 
la planta, es traslladaran les bigues a la cota desitjada i s’incorporaran revoltons ceràmics i una capa 
de compressió de formigó al conjunt. El forjat resultant serà de 20 + 5 cm d’intereix 60cm, obtingut 
dels càlculs de l’annex. 

A la planta soterrani, el terra serà una solera de formigó, executada segons els plànols de detalls.  

8.5.3. Escala

L’escala del distribuïdor es realitzarà de formigó armat in situ, complint la normativa en quant a les 
dimensions d’amplada, petjada i contrapetjada dels esglaons. Tindrà 17 graons, aquests faran 28cm 
de petjada i 18,30cm de contrapetjada.  Serà de 3 trams d’amplada 120cm. 

La petita escala de la planta soterrani formarà part de la solera en contacte amb el terreny i estarà 
formada per 5 graons, de 28cm de petjada i 16,22cm de contrapetjada. 

8.6.  TANCAMENTS: FAÇANES 

8.6.1. Descripció i normativa a complir

Els tancaments de l’edifici actualment no compleixen les especificacions del Codi Tècnic de 
l’Edificació descrites als documents bàsics DB-HE (Document bàsic Estalvi d’energia): 
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HE1 (limitació de demanda energètica) 
HE2 (rendiment de les instal·lacions tèrmiques regulades per la normativa vigent RITE)  
Document DB-HR (protecció enfront el soroll). 

Per aquest motiu, s’aïlla l’interior d’aquest amb llana de roca i es col·loca un trasdossat de cartró guix.  
S’ha de comprovar l’eficàcia dels tancaments davant la demanda energètica, per comprovar si 
compleix la normativa o no.  

Els càlculs del comportament higrotèrmic dels tancaments s’han calculat utilitzant un “Excel” incloent 
les dades corresponents a la climatologia de la normativa “CTE DB HE- Ahorro de Energia”.  

8.6.2. Comprovació del funcionament energètic

El projecte està situat a Tarragona, on el CTE regula les dades climàtiques segons la temperatura 
(ºC) i l’humitat relativa (HR %) per cada mes de l’any. 

Es calcula doncs el funcionament higrotèrmic de les façanes, en funció dels elements que la 
composen, i en el cas més desfavorable que es pugui produir:  10,0 ºC al mes de gener, amb una 
humitat relativa del 66%. 

La temperatura interior s’ha de calcular a 20ºC, segons el DB HE, i la humitat relativa interior, sinó es
disposa de mètodes precisos per saber-la, s’agafarà la del mes de gener de la taula. 

En l’edifici hi ha dos tipus de tancament. El majoritari es el mur de pedra de 50 cm de gruix, però 
també hi ha alguna zona de la habitació 1 que hi ha paret de maó de 15 cm. Així que es faran els 
càlculs per als dos tancaments, contant que es col·locarà un trasdossat interior de cartró guix i 4cm 
d’aïllament tèrmic de llana de roca.  

MUR DE PEDRA
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Funcionament del tancament, en quant a temperatura: 

Funcionament del tancament, en quant a pressions: 
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* El creuament de la pressió de saturació i la parcial, suposaria condensacions.  

Després d’aquestes comprovacions, es determina que el tancament funcionarà correctament, però 
perquè el mur de pedra estipulat funcioni correctament, caldrà sanejar-lo. 

PARET DE MAÓ
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Funcionament del tancament, en quant a temperatura: 

Funcionament del tancament, en quant a pressions: 
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* El creuament de la pressió de saturació i la parcial, suposaria condensacions.  

Després d’aquestes comprovacions, es determina que el tancament funcionarà correctament. 

8.6.3. Rehabilitació dels tancaments

Els tancaments existents es rehabiliten exteriorment extraient el conglomerant actual que hi ha entre 
les pedres  que estigui degradat per tal de sanejar la façana. Si es troba alguna fissura durant el 
procés de rehabilitació es reomplirà amb resines epoxi,  i reomplint de nou les juntes entre pedres 
amb un morter monocapa per acabat amb àrid. 

Les cares interiors dels tancaments es rehabiliten extraient els revestiments existents, realitzant un 
sanejat i posteriorment col·locant un trasdossat de pladur autoportant amb aïllament integrat (llana de 
roca), segons està detallat als plànols d’acabats. 

8.6.4. Rehabilitació de les obertures

Les llindes que es troben en mal estat o no s’adapten al nou projecte seran substituïdes per dos 
perfils IPN 120, ja que s’ha calculat a l’annex que resisteixen perfectament els esforços. Les que es 
troben en bon estat i son compatibles amb el nou projecte com les IPE 240 de l’entrada principal, es 
mantindran. En general els dintells s’aïllaran i taparan degudament segons els plànols de detalls de 
l’annex, per evitar ponts tèrmics i futures condensacions. 
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8.7. COBERTES 

A l’edifici tenim dos tipus de cobertes:  
- Coberta planta baixa teules (sense aïllament): a rehabilitar. 
- Coberta planta baixa fibrociment : a construir de nou.   

8.7.1. Coberta  a  rehabilitar

Les variacions de la coberta a rehabilitar respecte l’estat actual és la impermeabilització i aïllament 
d’aquesta, i el sistema de subjecció de les peces d’acabat. 

S’ha d’impermeabilitzar i aïllar perquè sinó no compleix les exigències mínimes del CTE. 

En primer lloc es retiraran amb seguretat totes les teules àrab. Un cop s’extreguin totes les peces, es 
netejaran i s’emmagatzemaran correctament, per al seu posterior aprofitament. Les peces trencades 
seran substituïdes. 

A continuació es procedirà a col·locar la barrera de vapor sobre la superfície de les rassilles 
ceràmiques i al damunt es situarà l’aïllant tèrmic de poliestirè extruït.  

L’acabat de teula àrab continuarà sent el mateix, es reaprofitaran les peces ceràmiques i es fixaran 
amb el sistema Onduline BJ, el qual compleix les exigències d’impermeabilització i ventilació de 
l’actual CTE.  

Aquest sistema permet ventilar la pròpia coberta per la seva geometria, i per tant, evitar futures 
condensacions. És flexible, i capaç d’absorbir els moviments causats per possibles variacions de 
temperatures sense fissurar-se.  

Al tractar-se de teules d’una amplada que oscil·la entre 18,5 i 22cm es col·locaran les plaques 
Onduline BT-235. Les principals característiques d’aquestes plaques són: 3mm de gruix, dimensions 
de 1050 x 2020 mm, 36 mm d’alçada, transmissió tèrmica de 0,0344 kcal/h·m²·ºC, i un pes de 3kg/m². 
Estan compostes per fibres minerals i vegetals saturades amb emulsió bituminosa a altes 
temperatures. 

Les plaques volaran 2cm, per assegurar que les filtracions desaiguaran al canaló. Aniran fixades de 
forma mecànica sempre a la part alta de l’ona, amb claus de Nylon o amb cargols amb tac tipus 
Fischer, de Ø 3 mm, d’una llargada de 70mm i amb cap de PVC.. Es recomanable collar cada placa 
amb 9 fixacions, 3 a 3. 

La longitud de cavalcament entre plaques ha de ser de 15cm, com a mínim, així com el cavalcament 
lateral ha de solapar una ona. 

Les teules es poden col·locar sense necessitat de fixació alguna, però en les zones amb climatologies 
adverses, es recomana que es fixin amb massilla de poliuretà Onduflex, que en aquest projecte és tal 
i com es realitzarà. Aquesta massilla ens proporciona una adhesió elàstica,és a dir, permet dilatacions 
i contraccions sense trencar-se. 

El carener s’ha de segellar amb làmina asfàltica autoadhesiva, i posteriorment amorterar sobre 
aquesta, deixant les teules cumbreres directament sobre el morter. 

Totes les cobertes a realitzar en aquest projecte tindran el mateix sistema d’acabat: Onduline BJ i 
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acabat de teula àrab. 

8.7.2. Coberta  a executar de nou.

La coberta de planta baixa a executar de nou és la que anteriorment era de fibrociment d’amiant. És 
una coberta a dos aigües. Es construirà amb el sistema Thermochip. Posteriorment se li col·locarà 
una làmina impermeable, i ja com a acabat final teules àrab, fixades amb el sistema Onduline bajo 
teja.

La Sala de calderes va coberta amb làmina impermeable, Onduline i acabat de teula àrab. 

COL·LOCACIÓ SISTEMA THERMOCHIP:

Característiques bàsiques a complir

Sobre l’estructura de fusta es col·loquen els panells de Thermochip. Aquests han de reunir tres 
requisits indispensables:  

- Els junts de les plaques han d’anar alternades. 
- Els costats majors dels panells quedaran perpendiculars al recolzament.  
- Cada placa haurà de descansar sobre tres punts de recolzament. 

Recolzament dels panells

La distribució dels recolzaments be donada pel fabricant en funció de l’espessor del panell, i les 
sobrecàrregues previstes per aquest element. 
És té en compte i es compleix la normativa del CTE en quant a les exigències de les càrregues 
permanents, sobrecàrregues d’ús, per vent i neu, i també la fletxa màxima permesa. 

Fixació dels panells

Hi ha una falsa llengüeta al llarg de tots els panells per tal que es puguin unir entre sí. 
L’ancoratge dels panells es realitzarà mitjançant cargols autoperforants inoxidables, i almenys a 2cm 
de l’extrem del panell. La longitud dels cargols variarà en funció del tipus d’estructura i espessor 
determinat. El fabricant determina que per estructures de fusta, els cargols han de sobrepassar 50mm 
la fusta. 

Junt entre panells

Un cop estiguin fixats els panells thermochip a l’estructura portant, convé segellar les juntes i 
assegurar l’estanquitat de la coberta lo abans possible per tal d’evitar possibles filtracions d’aigua. 
Aquest segellat es pot efectuar amb varis materials: cautxú líquid, bandes impermeables 
autoadhesives, silicona, massilla de poliuretà, làmines bituminoses, etc. S’optarà per utilitzar làmines 
impermeables autoadhesives per segellar les juntes. 

Les unions a destacar en el projecte en qüestió són les cumbreres, els encontres amb la paret, 
xemeneies i els extrems on s’hi col·locaran canalons.  

Encontre coberta planta baixa-paret

Cal revisar correctament l’execució d’aquest encontre coberta-parament vertical ja que la coberta 
desaigua cap a dins de la paret.  
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Un cop es col·loquin les capes del propi thermochip, s’ha de col·locar la capa impermeabilitzant que 
pujarà per la paret i per la pròpia coberta també per assegurar una bona estanquitat.  
Posteriorment s’instal·larà la formació de canal realitzada amb xapa de zinc, per desaiguar la coberta, 
i un cop s’hagi provat tot el sistema de coberta enfront l’estanquitat, serà quan es col·locarà el sistema 
de subjecció per l’acabat, i les pròpies teules com a acabat final de coberta. 

8.8. FUSTERIES  

8.8.1. Fusteries exteriors

Les noves fusteries són de varies tipologies, segons l’ús, però proporcionant una millor estanquitat. 
Són tancaments fixes o practicables d’alumini anoditzat de color coure, amb segell de qualitat 
EWA/EURAS, tipus bloc, col·locats amb bastiment de base d’acer galvanitzat, i amb doble vidre: lluna 
incolora de 6mm de gruix, cambra d’aire de 8mm i lluna incolora de 6mm. Els galzes tenen les 
dimensions que marca la UNE 85.222, i tenen trencament de pont tèrmic per evitar així mateix, 
condensacions en aquests encontres amb el tancament. Disposaran d’airejadors. 

8.8.2. Fusteries interiors

Les portes interiors que separen les diverses estances són portes de fusta de roure per envernissar 
amb tiradors i frontisses platejades en acabat mat. Les portes del menjador i hall tenen una fulla 
batent més, la qual te zones vidriades per a permetre el pas de llum. L’amplada mínima de les portes 
són 80 cm, d’aquesta manera es garantirà el pas a persones amb mobilitat reduïda 

8.9. ACABATS 

8.9.1. Acabats exteriors

Parets

La façana exterior es deixa amb l’acabat aparent que presenta a l’estat actual: pedra vista, però 
degudament sanejada i rehabilitada. L’acabat de pedra vista serà combinat amb el morter 
conglomerant que la conforma. Es repararan els elements que escaiguin si aquests es troben 
deteriorats. 
En canvi, les xemeneies al ser elements rehabilitats o incorporats se li aplicarà un acabat monocapa. 

El monocapa es realitzarà amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col·locat a la 
estesa sobre paraments sense revestir i acabat raspat. 

Les obertures exteriors s’emmarcaran de pedra per tal de donar caràcter i personalitat a la façana. 
La pedra que s’utilitzarà és artificial de morter de ciment gris rentada amb àcid, col·locada amb morter 
mixt.

L’obertura de la porta principal s’executarà amb pedra de Vinaixa formant dovelles, culminant amb un 
arc rebaixat. 



56                                                Aixecament, rehabilitació i canvi d’ús a allotjament rural del magatzem agrícola de “Cal Fèlix”                                

Per a la resolució de les façanes s’ha consultat el llibre de lluís Bonet i Garí titulat ”Les Masies del 
Maresme”. Llibre recomanat pel meu director de projecte, per tal de comprendre realment com eren 
les masies de Catalunya originalment i així poder resoldre correctament les façanes del meu projecte. 
També s’ha mirat d’utilitzar el mateix estil i elements arquitectònics que es troben a l’edifici del davant, 
la casa de la propietària.  Per tal de que les dues edificacions quedin en harmonia. Com és el cas 
d’utilitzar un arc rebaixat a l’obertura de la porta principal o utilitzar aplacat de pedra per als dintells 
com acabat. 

No vull finalitzar aquest apartat sense esmentar la figura de Lluís Bonet i Garí, autor del llibre “ Les 
Masies del Maresme”. Dir que realment he quedat estorat per la complexitat de l’ obra en qüestió i el 
nivell de detall que assoleix l’autor. Sense utilitzar cap eina informàtica plasma amb exactitud tots i 
cadascuna de les plantes, alçats i detalls de les Masies de Catalunya construïdes des del s. X. Molts 
dels dibuixos estan fets a mà alçada cosa que encara dona més valor a l’obra. 

2.9.2.1 Lluís Bonet i Garí

Va néixer a el Cros, Argentona l’any 1893 i va morir a Barcelona el 1993. Va obtenir el títol 
d’arquitecte l’any 1918. Es va formar al costat de Josep Puig i Cadafalch i va ser deixeble d’Antoni 
Gaudí. Des del 1915 es va dedicar a la documentació, recerca i estudi de les masies de Catalunya, 
concretament les situades al Maresme. L’obra “Les Masies del Maresme” es va veure truncada el 19 
de juliol de 1936 per l’esclat de la Guerra Civil, però la va reprendre l’any 1976 fins a acabar-la el 
1983. 

Després de la Guerra Civil va ser un dels arquitectes que van continuar les obres del temple de la 
Sagrada Família, de fet, el seu fill també arquitecte Jordi Bonet Armengol, és l’actual director de les 
obres del temple. 

L’any 1982 va rebre la Creu de Sant Jordi. 

8.9.2. Acabats interiors

Parets

Els murs de façana, a la cara interior aniran revestits amb un trasdossat format per plaques de cartró 
guix N15, i a les zones humides, les plaques seran de tipus hidròfugues. 

D’aquest sistema es col·locaran les plaques de 15mm d’espessor, fixades mecànicament per una 
subestructura de perfils omega de xapa d’acer galvanitzat, amb muntants verticals de 70 x 30mm 
cada 60cm. Horitzontalment, a la part superior i inferior també hi hauran perfils omega d’iguals 
dimensions.  
Els tancaments a la part superior tindran una canal per poder-los subjectar correctament amb el 
sostre, fixada als revoltons o biguetes segons el cas, i s’utilitzarà massilla per poder acabar 
correctament l’encontre. 

Amb el trasdossat es facilita el pas d’instal·lacions sense necessitat de fer canal, i de la mateixa 
manera, és possible aïllar tèrmicament els tancaments amb peces de llana de roca. 
Les parets aniran pintades amb pintura plàstica blanca, una capa segelladora i dues capes d’acabat, 
excepte les dels locals humits, que s’arrebossaran amb morter de ciment sobre el pladur i damunt s’hi 
col·locaran rajoles ceràmiques de 20x40 cm de color blanc setinat. 
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Les divisòries ceràmiques interiors també es revesteixen amb el sistema pladur, excepte els murs de 
la caixa d’ascensor i l’envà divisori de l’habitació 1, que s’enguixen i pinten de color blanc mat. 

Sostres

A la planta baixa, a les zones on la coberta sigui de Thermochip, aquest en serà l’acabat. Al bany 2 i 
la saleta de l’habitació 1 hi haurà, com a la planta soterrani, falç sostre de fusta laminada llisa de 
plaques de 60 x 60cm. L’entramat serà ocult i les plaques estaran tractades hidròfuga i ignífugament. 
A l’habitació 1, l’acabat serà el forjat de coberta original. 

Paviments

A tot el terra interior excepte els banys, es col·loca un acabat de parquet sintètic de color roure 
natural, de gama alta,  concretament un AC-3 i AC-4 que ens en garantirà la durabilitat, ja que, és 
apte per a ús en comerços i pública concurrència en general, antial·lèrgic, no acumula àcars. Té un 
gruix de 8mm, sota la qual s’hi col·loca una làmina adherent i aïllant, i sobre de tot, hi ha capa 
protectora d'òxid d'alumini que li proporciona resistència en front el desgast, impactes, ratllades, 
taques, etc. Compleix tots els requisits de la norma EN 13329. Marca: FINSA. 

Els encontres amb els  paraments verticals, es sol·lucionen amb sòcols perimetrals de fusta de roure, 
de 10 cm d’alçada i 1cm d’espessor, fixats amb massilla tixotròpica a base de poliuretà de la marca 
Sika o similars, adhesiu especial per a fusta. 
Als banys en canvi, s’hi col·loquen rajoles de gres premsat esmaltat de forma rectangular, de color 
blanc setinat de 40x40cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i 
rejuntat amb beurada. 

L’encontre amb el parament vertical, és un sòcol de gres esmaltat de color blanc setinat i de 10cm 
d’alçada, fixat també amb adhesiu per rajola ceràmica. 

8.10. PINTURES I ENVERNISSATS 

Els elements a pintar són totes les parets de les estances interiors, exceptuant les zones humides: 
cuina i banys. 

Les parts interiors a pintar s’executaran segons el termini d’assecatge marcat pel fabricant i aplicant: 
- Una capa segelladora 
- I posteriorment, dues capes d’acabat de pintura plàstica. 

Per tal de protegir ignífugament l’I 450 que sosté la coberta de thermochip, es pinta amb una capa 
d’imprimació i tres capes de pintura intumescent.  

L’envernissat es realitzarà en els elements de fusta com ara les portes i finestres interiors, així com la 
barana de l’escala. L’acabat serà semi mat. 

8.11. ENJARDINAMENT 

L’enjardinament que envolta el complexe es mantindrà igual en quant al terreny, però es rehabilitarà 
la tanca perimetral, l’escala exterior, i es posaran elements de guarnició com ara; jardineres amb 
plantes i elements antics d’eines de camp trobats a l’interior del magatzem.  
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8.12. EQUIPAMENT FIX 

La cuina estarà completament equipada i també disposarà dels electrodomèstics necessaris, com 
figura al pressupost de l’annex. 

També s’equiparà la casa dels armaris que figuren als plànols de distribució de l’annex. 
Els banys estaran equipats completament amb tots els equips i elements necessaris.  

8.13. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

La companyia subministradora del fluid elèctric és FECSA-ENDESA. 
El conjunt de la instal·lació es detalla en els amidaments i en la documentació gràfica. 

8.13.1. Normativa aplicable

La instal·lació elèctrica de baixa tensió es realitzarà d’acord amb el RD  842/2002: Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, i el RITE. 

La realització de la instal·lació elèctrica es realitzarà mitjançant personal autoritzat pels serveis de 
Indústria, els quals es responsabilitzaran d’executar i complimentar tota la normativa vigent, i el bon 
funcionament de la instal·lació. 

8.13.2. Descripció de la instal·lació

- És necessari una potència elèctrica que garanteixi les necessitats de consum de l’edifici. El grau 
d’electrificació és elevat ja que l’edifici té una superfície superior a 160m2. 

- Ha d’assegurar una Tensió nominal de servei de 230 v, i protecció amb preses de terra en quant a la 
corrent subministrada. 

- Existirà una trifàsica a part de la monofàsica per donar servei a la caldera biomassa.  

- Preferiblement, és recomanable que tingui dispositius de protecció per cada circuit propi.  

- Les presa de corrent han d’admetre mínimament 10 ampers d’intensitat amb un màxim de fins a 100 
ampers segons l’ús i les seves característiques de xarxa. 

- Han d’atorgar la possibilitat de fer canalitzacions de tub  registrables. 

- Es preveu la càrrega necessària en quant al subministrament, la previsió d’espais per el pas de les 
instal·lacions elèctriques, i que aquestes estiguin dotades de les característiques necessàries. 
- La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica i les seves característiques, així com l’equipament 
elèctric de l’interior dels edificis es realitzarà segons les prescripcions establertes en el REBT i les 
seves instruccions tècniques complementàries (ITC) . 

- L’instal·lació elèctrica és important que contempli els següents elements per tal d’aconseguir un bon 
funcionament i ús: 
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ICP
IGA

40A

63A
30mA

10A

16A

10A

16A

16A

CIRCUIT

C1 IL·LUMINACIÓ PB

C2 PRESES GENERALS PB

C3 IL·LUMINACIÓ PS

C5 PRESES BANYS I CUINA

C4 PRESES GENERALS PS
40A

2 x 1,5 +1,5T DN 16

2 x 2,5 +2,5T DN 20

2 x 1,5 +1,5T DN 16

2 x 2,5 +2,5T DN 20

2 x 2,5 +2,5T DN 20

C6 CUINA I FORN 2 x 6 +6T DN 25
25A

C7 RENTADORA 2 x 4 +4T DN 20
20A

63A
30mA

8.13.3. L’escomesa

És l’encarregada de donar servei elèctric per part del servei públic, Es col·loca a la façana, entre la 
xarxa pública i la CGP (la Caixa General de Protecció) .  

La connexió d’entrada disposa de conductes aïllants i no inflamables, determinats per les empreses 
distribuïdores homologades.  

8.13.4. CGP, quadre general de protecció i línia repartidora

És la caixa de protecció que compren els elements de protecció de les línies repartidores. Està 
equipada amb borns de connexió, bases unipolars tancades previstes per a col·locar fusibles de 
l’intensitat estipulada. 

Es situarà a la façana oest, al costat de l’accés principal, encastada i fàcilment registrable. Aquesta 
instal·lació queda degudament retirada d’altres instal·lacions que siguin incompatibles amb aquesta. 
La línia repartidora és la que s’encarrega d’enllaçar la CGP i el comptador de l’interior de l’edifici. 

8.13.5. Quadre de comptador i quadre general de comandament i protecció

Es situarà a PB al costat del hall, en una zona protegida d’impactes directes, un lloc de fàcil accés, al 
costat de l’entrada i a una alçada entre 1,40m i 2,00m.  
Contindrà els PIA necessaris segons el nivell d’electrificació.  
També disposarà d’un Interruptor General Automàtic (IGA), aïllat i col·locat segons la normativa 
vigent, per casos d’emergència o de sobrecàrregues.  

8.13.6. Distribució interior

De la zona del comptador situat a planta baixa, s’hi preveuen pas d’instal·lacions per baixar els 
muntants elèctrics necessaris fins a la planta soterrani. 
Les diferents línies elèctriques de l’edifici aniran pel fals sostre i pel trasdossat de cartró guix fins 
arribar als elements adients. 
El recorregut elèctric està indicat als plànols d’instal·lació elèctrica del projecte.    

L’esquema individual és el següent: 

En cap cas es sobrepassa el número màxim d’elements per línea. Per tal de complir la normativa hi 
ha dues línies d’il·luminació i dues de preses generals. 
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8.14. INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I ACS 

El projecte contempla que s'escalfi l’ACS i la calefacció, per mitja dels captadors solars,en el cas de 
que es necessiti generar més calor la caldera de biomassa s’activarà automàticament. 

8.14.1. Normativa  aplicable

Els criteris establerts pel càlcul i disseny de l’instal·lació de fontaneria i Aigua Calenta Sanitària (ACS) 
són de la normativa vigent del: 

- CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
- RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
- CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
- RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

8.14.2. Descripció de la instal·lació

- La instal·lació de fontaneria estarà composta per l’escomesa, la instal·lació general i les derivacions 
col·lectives.
- A l’entrada de l’edifici hi haurà un comptador. 
- La instal·lació de fontaneria es realitzarà amb tubs de coure amb unions soldades. 
- Hi hauran claus de pas a l’entrada i sortida del comptador, així com a les diferents estances de 
serveis (claus de pas secundàries).  
- Els aparell sanitaris tindran també una clau de pas cadascun, per poder sectoritzar els serveis en 
cas d’averia. Tots els lavabos i piques seran de porcellana de la marca ROCA, i les aixetes seran 
monocomandament de la marca GROHE. 
- Les aixetes disposaran d’elements d’estalvi d’aigua. 

En quant a l’ACS, s’obtindrà de les plaques solars situades a la coberta de planta baixa. A la sala de 
calderes hi haurà un acumulador solar amb sistema de reforç amb energia de biomassa. Des 
d’aquest dipòsit sortiran les canalitzacions necessàries per subministrar l’ACS a tots els serveis de 
l’edifici.  

S’ha de garantir una velocitat d’aigua major a 1,5m/s, i que cap punt estigui exposat a glaçades. La 
xarxa ha de ser estanca i tots els conductes d’aigua freda no han de quedar afectats per àrees de 
calor on discorrin canalitzacions d’aigua calenta. Com a mínim hi ha d’haver una separació de 4 cm. 
També cal revisar desde la fase de disseny d’aquesta que les canalitzacions dels conductes elèctrics 
estiguin separats com a mínim 30cm respecte les canalitzacions de fontaneria.  



Aixecament, rehabilitació i canvi d’ús a allotjament rural del magatzem agrícola de “Cal Fèlix”                                      61

8.15. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

La xarxa de sanejament és únicament d’aigües brutes i desenvoca directament a les canalitzacions 
de sanejament públiques.  

A l’interior de l’edifici, el sistema de desaigüe tant vertical com horitzontal es farà mitjançant tubs de 
PVC.

Els col·lectors tindran diverses arquetes registrables al llarg del seu recorregut fins a l’arqueta exterior 
de la vivenda que donarà enllaç amb la xarxa pública. 

La xarxa horitzontal de desguàs serà soterrada per rases, i tindrà com a mínim una pendent de l’1%. 
Els lavabos tindran sifons individuals per al seu desguàs, a l’igual que els wàters. 
Tots els detalls de l’instal·lació, queden detallats en la documentació gràfica pertinent i en els 
amidaments. 

8.16. INSTAL·LACIÓ D’ APROFITAMENT D’AIGÜES PLUVIALS 

El projecte pretén establir energies renovables i sistemes que permetin reutilitzar tots els elements 
possibles.  
Per aquest motiu, en quant a la xarxa d’aigües pluvials, s’ha decidit aprofitar tota l’aigua provinent de 
les cobertes.  

Al disposar de l’hort, s’hi pot instal·lar sistema de recuperació d’aigües pluvials. Aquest  consisteix en 
recollir l’aigua de pluja de les superfícies de les teulada, i després de filtrar-la, emmagatzemar-la en 
un dipòsit enterrat per al seu posterior aprofitament. 
Aquesta aigua es distribueix a través d’una bomba en un circuit independent de la xarxa d’aigua 
potable, podent-se reutilitzar per a ús de rec de l’hort. 

D’aquesta manera s’aconsegueix un important estalvi econòmic en el consum d’aigua, a la vegada 
que es contribueix a protegir i conservar un recurs cada cop mes escàs i valuós.  

Parts de l’instal·lació enterrada: 

CISTERNA SIMPLE AMB 
REUTILITZACIÓ D’AIGUA PER A 
REC. 

1. Baixant dels pluvials 
2. Tub d’entrada al dipòsit 
3. Tapa Ø600 ajustable en alçada 
4. Filtre de pluvials 
5. Dispositiu d’entrada ralentitzador 
6. Bomba 
7. Aspiració flotant de la bomba 
8. Presa per a regar i altres usos 
9. Sobreeixidor 
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El dipòsit d’aigües pluvials que s’utilitzarà en aquest projecte es el següent: 

Dimensions: 3,34 x 2,31 x 1,2m 
Capacitat: 7500 l 

S’ha buscat un dipòsit pla per evitar grans moviments de terres. Al estar enterrat uns 40 cm sobre la 
superfície, al damunt es podrà seguir desenvolupant activitats d’horticultura. 

8.17. INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 

L’arqueta d’entrada i la canalització externa són els elements que permeten establir unió entre les 
xarxes d’alimentació dels serveis de telecomunicacions i la infraestructura comú de l’immoble.  

L’arqueta està situada a la zona exterior de l’edifici, o bé el límit entre exterior i interior de l’edifici  al 
mur, amb un passamurs que permeti les connexions.)i en ella conflueixen, per un costat, les 
canalitzacions dels operadors, i per altra, la canalització externa de la ICT de l’immoble. 

A l’allotjament en qüestió, l’accés es realitza únicament per un RITU ja que es tracta únicament d’un 
usuari i és un edifici de planta baixa més una planta soterrani. En aquest seran on s’instal·laran els 
serveis de telecomunicació. D’aquest registre surt la canalització principal de la ICT de l’edifici. 

Permet obtenir la unió entre les xarxes d’alimentació dels serveis de telecomunicació dels diferents 
operadors i la infraestructura comú de telecomunicacions de l’immoble. La canalització externa 
s’enllaçarà amb el Registre d’enllaç.  

La distribució de la instal·lació de telecomunicacions anirà en safates pel fals sostre i encastada als 
envans de cartró-guix fins als punts de consum. 
Actualment és d’obligat compliment el RD de la Llei 1/98 “Infraestructures als edificis per l’accés als 
serveis de telecomunicacions, per tal de dotar als edificis de la infraestructura necessària per poder 
funcionar correctament.  

L’allotjament rural disposarà dels serveis de Telefonia bàsica (TB), Televisió terrestre i radiodifusió 
sonora (RTV), i  Televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), mitjançant antena. El servei de 
telefonia només contempla el telèfon ja que en aquesta localitat no arriba la xarxa ADSL. Per a poder 
tenir ADSL i connexió a Internet amb velocitat es farà mitjanant l’empresa IBERBANDA, la qual 
subministra el servei mitjançant ones radio. Únicament instal·lant una petita antena repetidora a 
l’edifici, el servei ja funciona a la perfecció. 
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8.17.1. Elements de la instal·lació

Arqueta d’entrada 
Canalització externa 
Punt d’entrada general 
Canalització d’enllaç 
Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions 
Canalització principal 
Registres secundaris 
Canalitzacions secundàries 
Registres de pas 
Registres d’acabament de xarxa 
Canalització interior d’usuari 
Registres de presa 

8.18. INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ BIOMASSA 

8.18.1. Definició

La biomassa és tota aquella matèria “biològica” que pot utilitzar-se amb fins energètics i és totalment 
respectuosa amb el medi ambient. 

N’hi ha de varis tipus, segons la matèria prima que realitza la combustió: Residus d’explotacions 
forestals, de cultius agrícoles com ara closques d’ametlla, pinyes, pinyols d’oliva, o bé de pellet, que 
tenen forma de pinso i estan fetes de serradures premsades. Aquest últim no ha de contenir cap tipus 
d’additiu per tal de no danyar les calderes. 

8.18.2. Aplicacions

- Calderes d'ús individual o col·lectiu (Ús domèstic, Industrial i Serveis) 

- Calefacció per a naus industrials agrícoles i ramaderes, etc.

- Plantes de cogeneració (calor i electricitat) 

8.18.3. Recomanacions

Una instal·lació amb caldera de biomassa és aconsellable:

- En un nou projecte o rehabilitació on el nou codi de construcció civil obliga a l'ús d'energies 
renovables. 

- Per a calefacció de piscines descobertes (prohibit fer-ho amb combustibles tradicionals). 

- En un edifici que necessita substituir la caldera existent. 

- En instal·lacions amb grans consums de combustible. 

- Indústries on es pot aprofitar el residu industrial com biomassa (ex. fabricants de mobles) 

- Centres en els quals es volen evitar emissions nocives procedents de la combustió de combustibles 
fòssils, per exemple és escoles i hospitals. 
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8.18.4. Sistema de funcionament: combustió automàtica 

El sistema de combustió automàtic de serradures, encenalls i altres desaprofitaments de fusta és la 
resposta a tres problemes fonamentals d'un gran nombre d'indústries que generen aquest tipus de 
residus:  

Necessitat d'una font d'energia per a atendre processos industrials que necessiten intercanvi de calor 
(calefaccions, assecadors de fusta, premses de plats calents, bescanviadors,...) 

Cost econòmic invertit en el consum de combustibles (gas, gas-oil) o electricitat per a atendre 
l'anterior necessitat. 

Cost econòmic empleat en transports i mà d'obra per a desfer-se dels residus de fusta generats en 
l'activitat industrial. 

Les instal·lacions estan totalment automatitzades gràcies a un complet conjunt de dispositius de 
control que fan que siguin autosuficients i, per tant, que sigui innecessari disposar de personal dedicat 
al seu manteniment. 

El cremador automàtic d'encenalls i serradures incorpora injecció d'aire primari i secundari que 
asseguren una combustió òptima i un aprofitament màxim del valor calorífic del combustible.

8.18.5. Comparativa amb altres combustibles

La utilització de biomassa com a calefacció no només és beneficiós pel medi ambient, sinó també per 
l’estalvi.  A igual calor produïda, els combustibles vegetals, tenen un cost molt menor que no pas els 
fòssils. 
El següent gràfic mostra una comparació entre els tres principals combustibles fòssils (gasoil, metà i 
gasos liquats GLP), i els tres principals tipus de biomassa. 

La comparació s’ha realitzat sobre la base del cost de l’energia corresponent a 1 litre de gasoil. 
S’observa que les energies de biomassa tenen un cost molt inferior a la resta. L’estalvi és molt 
important, i permet per tant, una ràpida recuperació del capital invertit en el sistema. 

8.18.6. Elecció de la caldera a utilitzar

Segons les necessitats de l’allotjament rural, s’ha estimat la superfície a ser calefactada segons l’ús 
durant els mesos d’hivern, i s’ha escollit la caldera HELIONOVA 25, amb combustible tipus pellets. 

COMPARACIÓ COSTOS 
COMBUSTIBLES

0 0,5 1

1

PELLET
ESTELLES
LLENYA
GAS LIQÜAT
METÀ
GASOIL

cost equivalent 1 litre de gasoil
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Els pellets de fusta són un combustible net i natural amb un contingut d’humitat residual molt baix. Per 
tant, posseeixen un valor calorífic excepcionalment alt, i deixen molta poca cendra en la seva 
combustió. 

Tenen forma cilíndrica, amb un diàmetre de 6mm i una longitud entre 10 i 30mm. Es fabriquen 
pressionant residus de fusta natural o estelles de fusta no tractada, i per tant, tenen una densitat més 
elevada que la fusta. La lignina de la fusta és la que s’encarrega de mantenir la forma després del 
pressionat.  

En quant a factors econòmics, els pellets ajuden a reduir els costos d’emmagatzematge i transport. 
Per exemple, en comparació amb el gasoil: el contingut d’energia de 2Kg de pellets és igual a 1litre 
de combustió de gasoil. 

Aquesta caldera escollida només pot ser utilitzada amb pellets. Aquests seran entregats mitjançant un 
camió cisterna. I tindrà un endoll de 230V/ 16 A per a la bomba de succió del camió.  

Compleix totes les exigències de la normativa de seguretat en protecció contra incendis. 

L’alçada de la xemeneia ha de superar 0,5m del punt més alt dels edificis. 

La caldera consta de: 

- Càmara de combustió 
- Intercanviador de calor 
- Operacions per ajustar i seleccionar les dades del sistema i controlar la caldera 
- Sistema d’alimentació (per succió, buidat del 100%del dipòsit de pellets mitjançant un cargol 
horitzontal) 
- Sistema mínim en quant a neteja i manteniment ( cada 8 setmanes) 
- Neteja automàtica de l’intercanviador. 

El sistema ha de complir les dimensions mínimes que estableix el fabricant per tal de poder obtenir un 
correcta funcionament: 

La sala de calderes tindrà les següents zones: 

- A: Entrada 
- B: Caldera 
- C: Entrada d’aire 
- D: Sortida de vàlvula de seguretat 
- E: Connexió elèctrica 
- F: Descàrrega de la porta frontal 
- G: Xemeneia 
- H: Dipòsit addicional de ventilació.       
- Obertura per neteja i seguretat. 
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8.19. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

8.19.1. Ventilació

La instal·lació de ventilació, com fixa el CTE, ha de garantir la renovació de l’aire de l’interior de 
l’habitatge mitjançant l’entrada d’aire exterior i l’evacuació de l’aire viciat, garantint la qualitat de l’aire 
a l’interior de l’habitatge. 
Per assolir aquest objectiu, l’allotjament rural disposarà de tres sistemes de ventilació: general, 
complementària i addicional.  
A més, l’evacuació dels gasos de la combustió de la caldera de biomassa es produirà per la coberta 
de l’edifici 

El sistema general és una ventilació mecànica  que  garanteix un cabal mínim i la circulació d’aire des 
de les estances seques a les humides. Les estances seques com són el menjador, habitacions i 
distribuïdors, disposen d’obertures d’admissió d’aire exterior, mentre que les humides, com són els 
banys i la cuina, tenen obertures d’extracció. 

L’admissió es realitza a través d’airejadors integrats en les finestres. Concretament s’ha optat pel 
model THR 90 de la casa Renson. 

Per mitjà de les escletxes entre el terra i les portes de les estances es garantirà la circulació de l’aire a 
l’interior de l’edificació. 
El sistema complementari natural es realitzarà gràcies a les finestres i portes de les estances.  
El sistema addicional és l’extracció mecànica de la cuina. Es col·locarà un extractor sobre l’aparell de 
cocció connectat al conducte d’extracció individual fins a la coberta. D’aquesta manera garantirem 
l’evacuació dels vapors i gasos de la cocció. La finestra de la cuina també disposarà d’airejador. 

8.20. INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT 

A l’edifici principal, que és de PB+PS, s’instal·larà una plataforma elevadora Enier, model EHP 05 - 
300. 

8.20.1. Normativa aplicable accessibilitat

Dissenyada i construïda conforme amb les disposicions del RD 1435 del 27 de Novembre de 1992 
que transcriu la Directiva de la Comunitat Europea 89/392/CEE i successives modificacions. Es 
disposa del corresponent Certificat de Seguretat de Màquines i Examen CE de Tipus, amb el nº 
43/34/200032 expedit per a ECA (Grup Bureau Veritas), Organisme de Control Notificat a la Comissió 
Europea d’acord amb la directiva 98/37/CE sobre màquines, article 8.2 b. 

En compliment del decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

- CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
- Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 D 135/95 DOGC: 24/3/95 
- Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 
l'accés i utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de 
l'11/5/2007) 
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- RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

8.20.2. Descripció de la instal·lació

Les utilitzacions permeses d’aquesta plataforma són operacions de pujada i baixada amb mobilitat 
reduïda fins a una càrrega de 300 Kg. i un recorregut de 17 metres.  
Per les exigències del nostre projecte és perfecte, ja que el recorregut és de 4m, i el volum de gent no 
serà elevat. 

8.20.3. Característiques del sistema d’elevació

Plataforma elevadora

La cabina de la plataforma és d’estructura metàl·lica amb embarcament lateral dret, decorada amb 
panells de skinplate color noguer un amb visió panoràmica i acabat d’acer inoxidable setinat a 
l’interior. L’exterior està també recobert amb acer inoxidable setinat, i té un mirall superior en una de 
les cares de la cabina. A la cara frontal interior té l’agafador d’acer inoxidable també.  

El terra és d’alumini antilliscant Damero. El plafó d’il·luminació és de metacrilat blanc i xapa perforada 
pintada de color negre, amb il·luminació mitjançant tubs fluorescents. Els dintells sòcols són d’acer 
inoxidable AISI-304. amb porta automàtica tipus BUS de 850 mm. El comandament està constituït per 
polsadors de pulsació mantinguda amb superfície brayle per al reenviament pisos, alarma, polsador 
d’emergència amb enclavament de seguretat i clau de seguretat, només per a ús de persona 
autoritzada. Llum d’emergència en el cas de tall del subministrament elèctric, i telèfon mural. 

Estructura 

Les guies pel desplaçament del carro de la plataforma són amb perfils d’acer laminat T 70/A, units per 
travessers d’acer per a fixar a la paret. El cilindre és d’acer rectificat amb èmbol cromat dur. El carro 
d’elevació de relació 2:1 incorpora sabates lliscants, guiadors laterals rodes inferiors per a l’ajust del 
carro a les guies i seguretat anti-caiguda amb doble encunyament mecànic en el cas d’afluixament o 
trencament dels cables i puntal de seguretat amb micro ruptor. 
Disposa de potes per a formigó o per a soldar. 
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Sistema de subjecció

El sistema de l’elevador té dues guies que van desde la part inferior a dalt de tot del recorregut. 
Aquestes han de fixar-se a una paret de gero, amb tacs químics, o bé soldats amb unes bigues grey 
amb angles de ferro. En el nostre cas es fixaran amb tacs químics. Tota la força la fan les guies en tot 
el seu recorregut. 
L’elevador és hidràulic i té un motor ubicat a pocs metres de distància de la parada 0, és a dir, sempre 
a terra. 

Accessos a les parades

Dues portes metàl·liques semiautomàtiques, model “PS” , amb un pas útil de 800 mm d’ample x 2000 
mm d’alt, amb obertura a mà esquerra, pintades d’imprimació, amb panys i enclavaments de doble 
seguretat i vidre armat als espiells. Els marcs, tiradors i espiells seran d’alumini anoditzat 

Senyalització a les portes

Per polsador lluminós de trucada amb superfície brayle i clau de seguretat només per a ús de 
persona autoritzada. 

Maniobra

Electrònica UNIVERSAL, totalment digitalitzada amb reconeixement sistemàtic lluminós i 
autocorrecció 
automàtica de posició amb dobles seguretats elèctriques mitjançant microprocessador. Voltatge de 
maniobra a baixa tensió 12 volts. Temporitzador de seguretat, que desconnecta el motor en cas de 
fallada en el paro de la planta superior. Kit de bateries per realitzar el descens a una planta inferior en 
cas de tall en el subministrament elèctric i kit rescat porta bus. 

Grup hidràulic

Construït amb un conjunt monobloc que incorpora: dipòsit d’oli, motor elèctric, filtre, bomba impulsora 
d’oli,
manòmetre indicador de pressió de treball, aixeta per el tall del conducte hidràulic, tub de connexió 
hidràulica 4 de metres, vàlvula de seguretat en el cas de trencament del tub hidràulic, grup 
d’electrovàlvules amb vàlvula compensada de potència, descens manual i antiretorn. 

8.21. INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

Una instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaica és una central que produeix energia mitjançant panells 
solars fotovoltaics, que degudament convertida i transformada es ven en la seva totalitat a la xarxa 
elèctrica. 

El R.D. 436/2004 de 12 de Març, sobre producció d’energia elèctrica, en règim especial, estableix un 
preu de venta d’electricitat durant els primers 25 anys d’instal·lació, que sobrepassa els 0,4€/Kwh. 
Estableix també una tarifa de venta molt beneficiosa per a les instal·lacions de fins a 100 kw de 
panells. 

Existeix un finançament fins al 90% de l’inversió  
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8.21.1. Avantatges

- No genera sorolls ni contaminants 
- No requereix pràcticament manteniment 
- Estalvia producció de CO2 i contaminants. Redueix l’efecte hivernacle. Els Kw produïts a 

la central, deixen de produir-se en les altres centrals tèrmiques. 
- Contribueix al compliment dels plans energètics i de reducció d’emissions. 
- Contribueix al subministre energètic de la zona. Descarrega les línies elèctriques. 
- L’instal·lació s’inscriu en les actuals tendències de les energies renovables 
- Suposa ingressos per la venta de l’electricitat 
- Té ajudes públiques, subvencions, finançaments i desgravació fiscal. 

8.21.2. Composició de la instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa:

Estructura de suport

Les plaques aniran instal·lades sobre la coberta segons sistema detallat en plànols de detalls. 

Generador fotovoltaic

És el conjunt de panells fotovoltaics que s’encarreguen de convertir l’energia del sol, en electricitat en 
forma de corrent continua. Existeixen varis tipus de panells en funció de les configuracions i l’estètica 
desitjada. 

Convertidor o Inversor

S’encarreguen de convertir la corrent continua produïda en els panells a electricitat alterna amb el 
mateix format que la consumim en els edificis. 

Quadres de protecció

Són un conjunt d’elements que garantitzen la seguretat de la instal·lació, així com al protecció del 
sistema en front fallades elèctriques, anomalies a la xarxa, etc. 

Sistema de Comptabilitat

Permet quantificar l’electricitat venuda a la xarxa, per posteriorment facturar-la a la companyia 
elèctrica. 

Sistema de Monitorització 
Permet avaluar en temps real, la producció, l posició dels interruptors, la radiació solar, temperatura 
de l’ambient i dels panells. Permet l’actuació sobre els elements dependents d’ell. Es pot optar també 
si es desitja, al servei de visualització a través d’internet 
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15. CONCLUSIONS 

La sensació sobre la feina portada a terme, un cop finalitzat el Projecte de final de carrera, és la 
satisfacció entre les hores passades, les coses apreses i els resultats obtinguts. És tot un resum del 
que m’ha estat possible aprendre durant el transcurs de la carrera. 

El procés de creació d’aquest projecte durant ben be tot un any, m’ha proporcionat la possibilitat de 
recordar i utilitzar tots els coneixements obtinguts en cadascun dels cursos i aprofundir-ne en d’altres.  

Amb la rehabilitació i el canvi d’ús a allotjament rural del magatzem agrícola de “Cal Fèlix” s’han 
aconseguit dos objectius. S’ha donat utilitat a un edifici que actualment estava en des ús i s’ha 
contribuït a preservar una edificació que data de 1897, força malmesa pel pas del temps.   

S’hi han integrat elements que ajuden a mantenir el medi ambient, com sistemes de captació solar 
per a producció d’ACS, plaques fotovoltaiques, caldera de suport de biomassa i l’aprofitament 
d’aigües pluvials per a rec. Crec que és una bona inversió tant ecològica i com econòmica, ja que 
encara que s’hagi de realitzar una important aportació econòmica inicial, amb un curt període de 
temps ho amortitzarem, i el que és més important estarem contribuint en el benestar del planeta. 
Nosaltres, com a arquitectes tècnics, hem de fomentar-ne l’ús per tal de mica a mica anar reduint 
l’impacte ambiental. 

El camí no ha estat fàcil, perquè hi ha aspectes que mai havia desenvolupat tot i havent cursat la 
carrera, fet que ens demostra que l’aprenentatge és continu. Com per exemple l’ús de programes 
informàtics específics com el Presto-TCQ, Project, entre altres. Amb dedicació i ganes ho he pogut 
realitzar adequadament. 

El fet de compaginar el Projecte final de carrera amb la vida laboral ha estat una mica complicat i ha 
fet que tot el transcurs s’endarrereixi, però finalment amb voluntat i organització tot s’ha pogut portar a 
terme. 

Crec que és important el fet de que al final de la carrera, d’alguna manera acabem essent conscients 
de que tots els conceptes dispersos que ens han introduït a cadascuna de les assignatures són 
aplicats en algun moment del transcurs d’un projecte real, que van lligats entre sí, i que tots tenen la 
seva importància dins d’un total.  

Elaborant aquest projecte he pogut comprovar el que pot donar de si una rehabilitació, i m’he adonat 
que és una sortida professional a tenir molt en compte en els temps que corren avui dia. La realització 
de rehabilitacions i canvis d’ús tenen un valor afegit que no es troben a una obra nova. Es maco 
haver d’entendre el què hi havia, el què hi ha i el què s’hi pot realitzar. 

Finalment, l’esforç invertit, els coneixements extrets de la dedicació al projecte i les correccions amb 
el meu director  m’han permès evolucionar, sobretot en la l’aspecte gràfic, i poder entregar avui un 
projecte del qual em sento realment orgullós, i que penso que ha estat d’una gran utilitat per tal de 
completar la formació universitària. 
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http://webpages.ull.es/users/jrguezs/tecnologia/tema5/precios_salvador_escoda.pdf

http://www.boe.es/boe/vias/2007/08/29/pdfs/a35931 35984.pdf (RITE)

http://www.paneltec.net/FixRock/fixrock 208.html

www.trlentz.es

www.uclm.es

www.camifrares.com

http://mediambient.serviconca.org

http://www.bricomarkt.com/madera/onduline bajo teja/manual onduline bajo teja.pdf

http://www.thermochip.com/web/instalacion.html

http://mediambient.serviconca.org/cicleaigua/abocamentsencamiocisterna/abocament.php

http://www.stacqueralt.altanet.org

http://www.uralita.com/flash/catalogo_es/catalogo_es.html

http://www.sika.es/

http://www.itec.es

http://www.preoc.es

http://cype.es
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16.3. PROGRAMES INFORMÀTICS UTILITZATS 

 AUTOCAD 

MICROSOFT WORD

MICROSOFT EXCEL

 MICROSOFT PROJECT 

PHOTOSHOP

ADOBE PROFESSIONAL

PRESTO

TCQ

CYPE

POWER POINT



Aixecament, rehabilitació i canvi d’ús a allotjament rural del magatzem agrícola de “Cal Fèlix”                                     215

17. AGRAÏMENTS 

En primer lloc agrair l’amabilitat de la propietària del magatzem agrícola, la Sra. Neus Fèlix, que m’hi 
va permetre l’accés les vegades que vaig necessitar. Sense ella no hauria estat possible la realització 
d’aquest projecte. 

No vull acabar el projecte sense agrair al meu director, l’Agustí Portales, la dedicació al llarg 
d’aquests mesos i tot el que he aprés amb ell en les diverses sessions de treball. Sempre m’ha exigit 
anar una mica més enllà, no quedar-me amb lo fàcil i superficial. Cosa que encara que ha repercutit 
en més hores de dedicació, un cop finalitzat el projecte, valoro molt positivament. 
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