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CASA RURAL SANT JOAN  Solsona  www.agroviure.com  10 persones

CASA SERRA DE DALT  Lladurs  www.serradedalt.com  6 persones
CASA VENTOLDRA  Castellar de la Ribera  www.casaventoldra.com  8 persones
CASA VILASALÓ  Guixers  www.casavilasalo.info  14 persones
CASA VILLARÓ DE LA 
LLENA  Lladurs  www.casavillaro.com  6 persones
CASANOVA DE LA 
SALADA  Lladurs  www.lasalada.net  10 persones
CASETA DE 
CASAMARTINA  Riner  www.casamartina.com  12 persones
EL CALL D'ODÈN  Odèn  www.elcall.cat  18 persones
EL PALLER DE CAN 
VILADOMAT  Navès  www.elpaller.com  13 persones
EL PLÀ DE MONTPOL  Lladurs  www.plamontpol.com  6 persones
EL SAÜQUER  Lladurs  www.plamontpol.com  10 persones

L'ERA D'EN BELLA 
Sant Llorenç de 
Morunys  www.valldelord.com/leradenbella  7 persones

LA MOIXELLA  Lladurs  www.corraldelladurs.com  7 persones
LA PALLERA  Canalda  www.canaldaagroturisme.com  8 persones
LA SALADA  LLadurs  www.lasalada.net  8 persones

LA TORRA DE LLOBERA  Llobera  www.latorradellobera.com  15 persones
LA VAQUERIA  Castellar de la Ribera  www.solanes.net  19 persones
LES PLANES  Odèn  www.elcall.cat  12 persones
MANONELLES  Biosca  www.manonelles.blogspot.com  11 persones

MASIA SANT GRAU  Navès  www.santgrau.com  14 persones
TRULLÀS  Lladurs  casetadetrullas@hotmail.com  6 persones
 

 
 

15/1. Dades extretes de l’Oficina de Turisme del Solsonès 

 
GRÀFICS PERCENTUAL DEL TURISME RURAL EN EL SOLSONÈS 2008 - 09 

 
 

 
 

15/2. Gràfics circulars dels percentatges de visites segons les dades de l’Oficina de Turisme del Solsonès
 
 
 Les dades aportades per l’Oficina de Turisme del Solsonès indiquen la quantitat de genet que 
s’ha informat a l’Oficina per tal de quedar-se hospedat en una casa de turisme rural de la Comarca del 
Solsonès, en cap cas indica la gent que per iniciativa pròpia contacte amb els allotjaments per altres 
vies sigui per telèfon, internet, etc. 
 
 Sabent que les dades obtingudes són de l’any 2009 i que es un tipus de turisme a l’alça 
s’augmenta un 1,5% aquesta xifra, la previsió resultant és un total de 7.335 persones únicament 
provinents de l’Oficina de turisme del Solsonès. 
 
 Tot seguit es calcularà el total de persones que pernocten en la zona, tenim en compte que es 
disposa d’una oferta actual de 33 cases rurals repartides per tota comarca més la pròpia sumen un total 
de 34 llocs d’albergatge. Dites dades impliques un total 216 persones anuals en cadascun dels 
establiments. 
 
 Si a més a més es conta hipotèticament 320 persones que venen d’altres indrets hi haurà un 
afluència de clients de 536 hostes durant tot l’any. Dada molt elevada però coherent. 
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 Per finalitzar, es calcularà en quan anys es pot amortitzar la inversió de 407.250 Euros del 
pressupost executiu del projecte, però un 30 % d’aquest pressupost estarà subvencionat pels diferents 
òrgans de l’administració, això implica que una inversió total de 285.075 Euros a pagar. 
 
 Per calcular aquesta dada es pren un preu unitari per persona de 50 euros de mitjana per cap en 
els allotjaments, si es preveu alhora que els clients concertaran activitats de lleure oferts per la Masia, 
(visites, excursions, esports d’aventura,....) amb uns guanys d’aproximadament de 40 Euros/persona, 
al mateix temps  s’ha de tenir present que en un any s’ha de conta els dies festius i caps de setmana 
per contabilitzar correctament els possibles dies que es pot omplir els dos allotjaments.  
 

- Caps de setmana a l’any  (52 x 2 ) = 104 dies. 
- Dies festius durant tot l’any    =     9 dies. 
- Vacances de Nadal     =   8 dies. 
- Vacances d’estiu     =   60 dies. 
- Vacances de setmana santa    =   8 dies. 

TOTAL DIES ANY     = 190 dies. 
 
Per tant, si es contempla que tots els dies contats de festius i caps de setmana els dos 

allotjaments de capacitat per 10 persones estaran amb un rendiment del  30%, la rendibilitat que 
genera albergar 536 persones a 90 Euros néts per cap, es igual a 48.240 euros anuals. 
 
 Conclusió de l’estudi de mercat i del de viabilitat: si el primer any amb un bon màrqueting 
s'aconsegueix uns ingressos de 48.240 euros néts i es soldabilitat aquesta xifra com anual en el que 
queda de vida en la masia, sense contempla augmentes de preus ni de turisme suposa una rentabilitat a 
5,9 anys. A partir del 6 any es pot amortitzar la inversió inicial aportada.  
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ANNEXES A LA MEMÒRIA 
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16. ANNEXES A LA MEMÒRIA 
 

16.1 ANNEX FOTOGRÀFIC (I): 
    

 

 
9.2/E1: garatge “A” 

 
9.2/E2: Casa 

 

 

 

9.2/E3: Magatzem “1” 
 

9.2/E4: Pallera 
 

 

 
 
 
       

  

9.2/E4: Pallera 
 

9.2/E6: Corral “5” 
 

 

 
                            9.2/E5: Corral “4” 
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16.2 ANNEX anàlisi estructurals (II): 

 
 
 ESTRUCTURA VERTICAL  
 
 Parets de càrrega i pilars de mamposteria de pedra calcària dura del país, amb 
conglomerat a base de morter tipus mínim M -5. 

A.II/1. Planta baixa, amb vermell els elements a comprovar estructuralment 
Pesos propis i sobrecàrregues a considerar en les parets de càrrega 

 
- Càrrega sostre planta baixa “Casa”: 

Càrregues permanents:  pes propi:   480 x 1,35 = 648 Kg/cm² 
Sobrecàrregues:  d’ús:    300 x 1,5   = 450 Kg/cm² 

  
                 Qm = 1.098 Kg/cm² 
 

- Càrrega sostre planta primera “Casa”: 
Càrregues permanents:  pes propi:   480 x 1,35 = 648 Kg/cm² 
Sobrecàrregues:  d’ús:    300 x 1,5   = 450 Kg/cm² 

                 Qm = 1.098 Kg/cm² 
           

- Càrrega coberta “Casa”: 
Càrregues permanents:  pes propi:   200 x 1,35 = 270 Kg/cm² 
Sobrecàrregues:  d’ús:    100 x 1,5   = 150 Kg/cm² 

  
     neu:   150 x 1,5   = 225 Kg/cm² 

                  Qm =   645 Kg/cm² 
- Càrrega sostre planta baixa “Pallera”: 

Càrregues permanents:  pes propi:   300 x 1,35 = 405 Kg/cm² 
Sobrecàrregues:  d’ús:    300 x 1,5   = 450 Kg/cm² 

  
                   Qm =  855 Kg/cm² 
 

- Càrrega coberta “Pallera”: 
Càrregues permanents:  pes propi:   200 x 1,35 = 270 Kg/cm² 
Sobrecàrregues:  d’ús:    100 x 1,5   = 150 Kg/cm² 

  
      neu:   150 x 1,5   = 225 Kg/cm² 
                    Qm = 645 Kg/cm² 
 

- Càrrega paret de pedra calcària:         Qm = 2.600 x 1,35 = 3.510 Kg/cm² 
 
 

Paret de càrrega 1: 
 
 
 Descens de càrregues: 
 
 Càrrega sostre planta baixa “Casa”: 
 
  (L/2 x 1) x Qm  
 
   =    1.756,8 Kg. 

 
 Càrrega sostre planta primera “Casa”: 
 

(L/2 x 1) x Qm 
 
   =    1.756,8 Kg. 

 
 Càrrega paret de pedra calcària P. Baixa: 

 
(H x S x 1) x Qm 

 
   =   6.086,34 Kg. 
 
 Càrrega paret de pedra calcària P. 1 i P.2: 
   

(H x S x 1) x Qm 
 
   =   7.062,47 Kg. 
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   Sumatori càrregues ∑  =                16.662,41 Kg. 
 
 Resistència a compressió: 
 
 Area de contacte  “A” = 100 x 60 = 6.000 cm² 
 
 Tensió admissible ơadm. paret de pedra calcària dura: 8 Kg/cm² 
 

 
 

• ơtotal = 16.662,41 / 6.000  =  2,77 Kg/cm² 
 
 

ơadm. > ơtotal  =  8 > 2,77  COMPLEIX 
 
 
Comprovació a excentricitat: 
 
Es considera correcte un mur de mamposteria de pedra sotmès a comprensió simple si, està 

ben subjecte en la seva base i la seva resistència és major que el sumatori de les càrregues verticals o 
axial de càlcul. 

 
 

 
Axial de càlcul “Nsd” = γf x Nk → 1,5 x ∑ càrregues 

 
• Nsd = 1,5 x 166,62 = 249,93 KN/m. 

 
L’excentricitat total de la resultant (et) es la suma de l’excentricitat de la càrrega més 

l’excentricitat de vinclament. 
 

 
 
Excentricitat de la càrrega =   

 

Moment de càrrega “Mk”=  35,13 KN/m 
 
     “e”  =   0,21 m 
 

         H = Altura del parament 
Excentricitat de vinclament =    →  S = Secció de contacte 
 

•  
 
Sabent de l’equació , es traurà l’excentricitat de vinclament “ep”. 
 
     
 
 “ep” = 0,04007 x 0,6 = 0,024 m 
 

• “et” = e + ep  → 0,21 + 0,024 = 0,234 m. 
 

Per la comprovació cal saber la resistència “Nrd” del parament de mamposteria fent servir la 
formular següent: 

 

 
 

• Nrd = 8 x 1 x 0,6 x ( 1 –  ) [ x 1000] = 1.056 KN/m. 

 
Per tant, si es recorda la primera equació “Nsd” ≤ “Nrd” per determinar si el mur estudiat 

compleix o no a l’excentricitat produïda per les càrregues descendent, això es igual a: 
 

• “Nsd” = 249,93 KN/m <  “Nrd” = 1.056 KN/m COMPLEIX 
 

 
Paret de càrrega 2: 

 
 
 Descens de càrregues: 
 
 Càrrega sostre planta baixa “Casa”: 
 

(L/2 x 1) x Qm 
 

   =    3.348,9 Kg. 

 
 Càrrega paret de pedra calcària P. Baixa: 
 

(H x S x 1) x Qm 
 

   =   6.086,34 Kg. 
 
 Càrrega paret de pedra calcària P. Primera: 
 

(H x S x 1) x Qm 
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   =   5.201,82 Kg. 
 
 Càrrega paret de pedra calcària P. Segona: 
 

(H x S x 1) x Qm 
 
   =   3.441,2 Kg. 
 
   Sumatori càrregues ∑  =            18.078,26 Kg. 
 
  
 
 

Resistència a compressió: 
 
 Area de contacte “A” = 100 cm x 57 cm = 5.700 cm² 
 
 Tensió admissible ơadm. paret de pedra calcària dura: 8 Kg/cm² 
 

 
 

• ơtotal = 18.078,26 / 5.700  =  3,17 Kg/cm² 
 
 

ơadm. > ơtotal  =  8 > 3,17  COMPLEIX 
 

 
Comprovació a excentricitat: 
 
Es considera correcte un mur de mamposteria de pedra sotmès a comprensió simple si, està 

ben subjecte en la seva base i la seva resistència és major que el sumatori de les càrregues verticals o 
axial de càlcul. 

 
 

 
Axial de càlcul “Nsd” = γf x Nk → 1,5 x ∑ càrregues 

 
• Nsd = 1,5 x 180,78 = 271,17 KN/m. 

 
L’excentricitat total de la resultant (et) es la suma de l’excentricitat de la càrrega més 

l’excentricitat de vinclament. 
 

 
 

Excentricitat de la càrrega =   

 

Moment de càrrega “Mk”=  33,48 KN/m 
 
     “e”  =   0,185 m 
 

         H = Altura del parament 
Excentricitat de vinclament =    →  S = Secció de contacte 
 

•  
 
Sabent de l’equació , es traurà l’excentricitat de vinclament “ep”. 
 
     
 
 “ep” = 0,056 x 0,57 = 0,032 m 
 

• “et” = e + ep  → 0,185 + 0,032 = 0,217 m. 
 

Per la comprovació cal saber la resistència “Nrd” del parament de mamposteria fent servir la 
formular següent: 

 

 
 

• Nrd = 8 x 1 x 0,57 x ( 1 –  ) [ x 1000] = 1.088 KN/m. 

 
Per tant, si es recorda la primera equació “Nsd” ≤ “Nrd” per determinar si el mur estudiat 

compleix o no a l’excentricitat produïda per les càrregues descendent, això es igual a: 
 

• “Nsd” = 271,17 KN/m <  “Nrd” = 1.088 KN/m COMPLEIX 
 
 

Paret de càrrega 3: 
 
 Descens de càrregues: 
 
 Càrrega sostre planta baixa “Pallera”: 
 

(L/2 x 1) x Qm 
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    =   2.804,4 Kg. 

 
 Càrrega coberta “Pallera”: 
 

(L/2 x 1) x Qm 
 
    =   1.828,57 Kg. 

 
Càrrega paret de pedra calcària P. Baixa: 
 

(H x S x 1) x Qm 
 

   =   8.424 Kg. 
 
 Càrrega paret de pedra calcària P. Primera: 
 

(H x S x 1) x Qm 
 
   =   7.020  Kg. 
 
   Total càrregues ∑   =            20.076,97 Kg. 
 
 
 Resistència a compressió: 
 
 Area de contacte “A” = 100 x 80 = 8.000 cm² 
 
 Tensió admissible ơadm. paret de pedra calcària dura: 8 Kg/cm² 
 

 
 

• ơtotal = 20.076,97 / 8.000  =  2,51 Kg/cm² 
 
 

ơadm. > ơtotal  =  8 > 2,51  COMPLEIX 
 

Comprovació a excentricitat: 
 
Es considera correcte un mur de mamposteria de pedra sotmès a comprensió simple si, està 

ben subjecte en la seva base i la seva resistència és major que el sumatori de les càrregues verticals o 
axial de càlcul. 

 
 

 
Axial de càlcul “Nsd” = γf x Nk → 1,5 x ∑ càrregues 

 
• Nsd = 1,5 x 200,76 = 301,15 KN/m. 

 
L’excentricitat total de la resultant (et) es la suma de l’excentricitat de la càrrega més 

l’excentricitat de vinclament. 
 

 
 
Excentricitat de la càrrega =   

 

Moment de càrrega “Mk”=  46,32 KN/m 
 
     “e”  =   0,23 m 
 

         H = Altura del parament 
Excentricitat de vinclament =    →  S = Secció de contacte 
 

•  
 
Sabent de l’equació , es traurà l’excentricitat de vinclament “ep”. 
 
     
 
 “ep” = 0,0406 x 0,65 = 0,026 m 
 

• “et” = e + ep  → 0,23 + 0,026 = 0,2564 m. 
 

Per la comprovació cal saber la resistència “Nrd” del parament de mamposteria fent servir la 
formular següent: 

 

 
 

• Nrd = 8 x 1 x 0,65 x ( 1 –  ) [ x 1000] = 1.097,6 KN/m. 

 
Per tant, si es recorda la primera equació “Nsd” ≤ “Nrd” per determinar si el mur estudiat 

compleix o no a l’excentricitat produïda per les càrregues descendent, això es igual a: 
 

• “Nsd” = 301,15 KN/m <  “Nrd” = 1.097,6 KN/m COMPLEIX 
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Comprovació a excentricitat: 
 
Es considera correcte un mur de mamposteria de pedra sotmès a comprensió simple si, està 

ben subjecte en la seva base i la seva resistència és major que el sumatori de les càrregues verticals o 
axial de càlcul. 

 
 

 
Axial de càlcul “Nsd” = γf x Nk → 1,5 x ∑ càrregues 

 
• Nsd = 1,5 x 180,78 = 271,17 KN/m. 

 
L’excentricitat total de la resultant (et) es la suma de l’excentricitat de la càrrega més 

l’excentricitat de vinclament. 
 

 
 
Excentricitat de la càrrega =   
 

Moment de càrrega =  33,48 KN/m 
 
     “e”  =   0,185 m 
 

         H = Altura del parament 
Excentricitat de vinclament =    →  S = Secció de contacte 
 

•  
 
Sabent de l’equació , es traurà l’excentricitat de vinclament “ep”. 
 
     
 
 “ep” = 0,056 x 0,57 = 0,032 m 
 

• “et” = e + ep  → 0,185 + 0,032 = 0,217 m. 
 

Per la comprovació cal saber la resistència “Nrd” del parament de mamposteria fent servir la 
formular següent: 

 

 
 

• Nrd = 8 x 1 x 0,57 x ( 1 –  ) [ x 1000] = 1.088 KN/m. 

 
Per tant, si es recorda la primera equació “Nsd” ≤ “Nrd” per determinar si el mur estudiat 

compleix o no a l’excentricitat produïda per les càrregues descendent, això es igual a: 
 

• “Nsd” = 271,17 KN/m <  “Nrd” = 1.088 KN/m COMPLEIX 
 
 PILARS DE PEDRA DEL PAÍS. 
 
 

Pilar 4: 
 

Descens de càrregues: 
 
 
 Càrrega sostre planta baixa “Pallera”: 
 

(LL x 1) x Qm 
 
   =    1.175,63 Kg. 
 
   =    3.462,75 Kg. 
 
 Càrrega coberta “Pallera”: 
 

(LL x 1) x Qm 
 

   =       657,9 Kg. 
 
   =    2.322 Kg. 
 
 Càrrega paret de pedra calcària P. Primera i P. Baixa: 
 

(S x H) x Qm 
 
   =  5.730,07 Kg. 
 
   Total càrregues ∑  =             13.348,35 Kg. 
 

Resistència a compressió: 
 
 Area de contacte “A” = 50 x 50 = 2.500 cm² 
 
 Tensió admissible ơadm. paret de pedra calcària dura: 8 Kg/cm² 
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• ơtotal = 13.348,35 / 2.500  =  5,34 Kg/cm² 
 
 

ơadm. > ơtotal  =  8 > 5,34  COMPLEIX 
 
 

Pilar 5: 
 

Descens de càrregues: 
 
 Sobrecàrrega planta primera “Pallera”: 
 

(LL x 1) x Qm 
 
   =    1.162,8 Kg. 
 
   =    1.214,1 Kg. 
 
 Sobrecàrrega coberta “Pallera”: 
 

(LL x 1) x Qm 
 

   =    1.264,2 Kg. 
 
   =       657,9 Kg. 
 
 Sobrecàrrega paret de pedra calcària P. Primera i P. Baixa: 
 

(S x H) x Qm 
 
   =  5.238,67 Kg. 
 
   Total càrregues  ∑ =    9.537,67 Kg. 
 

Resistència a compressió: 
 
 Area de contacte “A”  = 50 x 50 = 2.500 cm² 
 
 Tensió admissible ơadm. paret de pedra calcària dura: 8 Kg/cm² 
 

 
 

• ơtotal = 9.537,67 / 2.500  =  3,81 Kg/cm² 
 
 

ơadm. > ơtotal  =  8 > 3,81  COMPLEIX 
 
 

ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 

Forjat unidireccionals de bigues i jàsseres de fusta massissades i entrebigat amb encofrat 
de morter de calç. 
 
 

A.II/2. Forjat planta primera Pallera, s’ha marcat les zones que s’estudiarà seguidament 
 
 
 
 Dades necessàries per realitzar els càlculs dels forjats de la planta primera de la pallera: 
 
Corral 2 (zona dreta): Classe de servei 1 
 

 Secció biga tipus: 0,178 x 0,12 m. 
 

 Intereix entre bigues: 0,81 m. 
 

 Longitud mitjana de les bigues : 2,72 m 
 

 Tipus de fusta massissa: C – 18 → * ơ = 18 N/mm² 
 

→ * Kmod = 0,60 
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→ * γm = 1,3 
 
→ * Mòdul elasticitat ( E ) = 9 KN/mm² 
 
→ * Inèrcia ( I ): (b x h³)/12 = 2.563,20 cm4 

 
Corral 2 (zona esquerre): Classe de servei 1 
 

 Secció biga tipus: 0,206 x 0,16 m. 
 

 Intereix entre bigues: 0,81 m. 
 

 Longitud mitjana de les bigues : 3,16 m 
 

 Tipus de fusta massissa: C – 18 → * ơ = 18 N/mm² 
 

→ * Kmod = 0,60 
 
→ * γm = 1,3 
 
→ * Mòdul elasticitat ( E ) = 9 KN/mm² 
 
→ * Inèrcia ( I ): (b x h³)/12 = 7.031,46 cm4 

 
   
Corral 3: Classe de servei 1 
 

 Secció biga tipus: 0,185 x 0,17 m. 
 

 Intereix entre bigues: 0,75 m. 
 

 Longitud mitjana de les bigues : 4,35 m 
 

 Tipus de fusta massissa: C – 18 → * ơ = 18 N/mm² 
 

→ * Kmod = 0,60 
 
→ * γm = 1,3 
 
→ * Mòdul elasticitat ( E ) = 9 KN/mm² 
 
→ * Inèrcia ( I ): (b x h³)/12 = 7.574,21 cm4 

 
 
Jàsseres ( “1” ): Classe de servei 1 
 

 Secció jàssera “1”: 0,25 x 0,28 m. 

 
 Longitud : 7,67 m 

 
 Tipus de fusta massissa: C – 18 → * ơ = 18 N/mm² 

 
→ * Kmod = 0,60 
 
→ * γm = 1,3 
 
→ * Mòdul elasticitat ( E ) = 9 KN/mm² 
 
→ * Inèrcia ( I ): (b x h³)/12 = 45.733,33 cm4 

 
Jàsseres ( “2” ): Classe de servei 1 
 

 Secció jàssera : 0,22 x 0,22 m. 
 

 Longitud : 2,31 m 
 

 Tipus de fusta massissa: C – 18 → * ơ = 18 N/mm² 
 

→ * Kmod = 0,60 
 
→ * γm = 1,3 
 
→ * Mòdul elasticitat ( E ) = 9 KN/mm² 
 
→ * Inèrcia ( I ): (b x h³)/12 = 19.521,33 cm4 
 

Jàsseres ( “3” ): Classe de servei 1 
 

 Secció jàssera : 0,21 x 0,21 m. 
 

 Longitud : 2,91 m 
 

 Tipus de fusta massissa: C – 18 → * ơ = 18 N/mm² 
 

→ * Kmod = 0,60 
 
→ * γm = 1,3 
 
→ * Mòdul elasticitat ( E ) = 9 KN/mm² 
 
→ * Inèrcia ( I ): (b x h³)/12 = 16.206,75 cm4 
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Pesos propis i sobrecàrregues a considerar en els forjats de bigues de fusta: 
 
- Càrrega sostre planta baixa “Pallera”: 

Càrregues permanents:  pes propi:   300 x 1,35 = 405 Kg/cm² 
Sobrecàrregues:  d’ús:    300 x 1,5   = 450 Kg/cm² 

  
                   Qm =  855 Kg/cm² 
   
Càrrega total Corral ( qt ) “2” =  (855 x 1 x 0,81)  =  692,55 Kg/m 
 
Càrrega total Corral ( qt ) “3” =  (855 x 1 x 0,75)   =  641,25 Kg/m 
 
 
 
Corral 2 (zona dreta): 
 
Comprovació a flexió simple: 
 
Xd = 0,60 x (180 / 1,3) = 83,07 Kg/cm² 
 
 
Mmàx = (692,55 x 2,72²) / 8 = 640,47 = 64.047 Kg.cm 
 
Ơm,d = Mmàx/w, quan “w” és: (b x h²) / 6 = 427,2 cm³ 
 
 
Ơm,d = 64.047 / 427,2 = 149,92 Kg/cm² 
 
Comprovació: Sabent que ơm,d < Xd perquè compleixi i el resultat és 149,92 > 83,07. 
 

NO COMPLEIX 
 
 

Comprovació deformacions (fletxes): 
 
Fmàx = ( 5 x qt x L^4) / ( 385 x E x I ) 
 
Fmàx = ( 5 x 6,92 x 272^4 ) / ( 385 x 90.000 x 2.563,2 ) = 2,13 cm 
 
Comprovació: Sabent que 2,5fmàx ≤ L/250 perquè compleixi i el resultat és 5,33 > 1,08. 
 

 NO COMPLEIX 
 
 
 
 
 
Corral 2 (zona esquerre): 

 
Comprovació a flexió simple: 
 
Xd = 0,60 x (180 / 1,3) = 83,07 Kg/cm² 
 
 
Mmàx = (692,55 x 3,16²) / 8 = 864,44 = 86.444 Kg.cm 
 
Ơm,d = Mmàx/w, quan “w” és: (b x h²) / 6 = 878,9 cm³ 
 
 
Ơm,d = 86.444 / 878,9 = 124,23 Kg/cm² 
 
Comprovació: Sabent que ơm,d < Xd perquè compleixi i el resultat és 98,35 > 83,07. 
 

NO COMPLEIX 
 

Comprovació deformacions (fletxes): 
 
Fmàx = ( 5 x qt x L^4) / ( 385 x E x I ) 
 
Fmàx = ( 5 x 6,92 x 316^4 ) / ( 385 x 90.000 x 7.031,46 ) = 1,41 
 
Comprovació: Sabent que 2,5fmàx ≤ L/250 perquè compleixi i el resultat és 3,54 > 1,26. 
 

NO COMPLEIX 
 
Corral 3: 
 
Comprovació a flexió simple: 
 
Xd = 0,60 x (180 / 1,3) = 83,07 Kg/cm² 
 
 
Mmàx = (641,25 x 4,35²) / 8 = 1.516,75 = 151.675 Kg.cm 
 
Ơm,d = Mmàx/w, quan “w” és: (b x h²) / 6 = 891,08 cm³ 
 
 
Ơm,d = 151.675 / 891,08 = 170,21 Kg/cm² 
 
Comprovació: Sabent que ơm,d < Xd perquè compleixi i el resultat és 170,21 > 83,07. 
 

NO COMPLEIX 
 

 
Comprovació deformacions (fletxes): 
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Fmàx = ( 5 x qt x L^4) / ( 385 x E x I ) 
 
Fmàx = ( 5 x 6,41 x 435^4 ) / ( 385 x 90.000 x 7.574,21 ) = 4,37 cm. 
 
Comprovació: Sabent que 2,5fmàx ≤ L/250 perquè compleixi i el resultat és 10,93 > 1,74. 
 

 NO COMPLEIX 
 
Jàssera “1”: 
 
Comprovació a flexió simple: 
 
Xd = 0,60 x (180 / 1,3) = 83,07 Kg/cm² 
 
 
Mmàx = (692,55 x 7,67²) / 8 = 5.092,74 = 509.274 Kg.cm 
 
Ơm,d = Mmàx/w, quan “w” és: (b x h²) / 6 = 3.266,67 cm³ 
 
 
Ơm,d = 509.274 / 3.266,67 = 196,92 Kg/cm² 
 
Comprovació: Sabent que ơm,d < Xd perquè compleixi i el resultat és 155,9 > 83,07. 
 

NO COMPLEIX 
 

Comprovació deformacions (fletxes): 
 
Fmàx = ( 5 x qt x L^4) / ( 385 x E x I ) 
 
Fmàx = ( 5 x 6,92 x 767^4 ) / ( 385 x 90.000 x 45.733,33 ) = 7,55 cm. 
 
Comprovació: Sabent que 2,5fmàx ≤ L/250 perquè compleixi i el resultat és 18,89 > 3,06. 
 

NO COMPLEIX 
  
 
Jàssera “2”: 
 
Comprovació a flexió simple: 
 
Xd = 0,60 x (180 / 1,3) = 83,07 Kg/cm² 
 
 
Mmàx = (692,55 x 2,31²) / 8 = 461,94 = 46.194 Kg.cm 
 
Ơm,d = Mmàx/w, quan “w” és: (b x h²) / 6 = 1.774,67 cm³ 
 

 
Ơm,d = 46.194 / 1.744,67 = 33,44 Kg/cm² 
 
Comprovació: Sabent que ơm,d < Xd perquè compleixi i el resultat és 26,47 < 83,07. 
 

COMPLEIX 
 

Comprovació deformacions (fletxes): 
 
Fmàx = ( 5 x qt x L^4) / ( 385 x E x I ) 
 
Fmàx = ( 5 x 6,92 x 231^4 ) / ( 385 x 90.000 x 19.521,33 ) = 0,14 cm. 
 
Comprovació: Sabent que 2,5fmàx ≤ L/250 perquè compleixi i el resultat és 0,36 < 0,92. 
 

COMPLEIX 
 
Jàssera “3”: 
 
Comprovació a flexió simple: 
 
Xd = 0,60 x (180 / 1,3) = 83,07 Kg/cm² 
 
 
Mmàx = (692,55 x 2,91²) / 8 = 733,07 = 73.307 Kg.cm 
 
Ơm,d = Mmàx/w, quan “w” és: (b x h²) / 6 = 1.543,50 cm³ 
 
 
Ơm,d = 73.307 / 1.543,50 = 47,49 Kg/cm² 
 
Comprovació: Sabent que ơm,d < Xd perquè compleixi i el resultat és 47,49 < 83,07. 
 

COMPLEIX 
 

Comprovació deformacions (fletxes): 
 
Fmàx = ( 5 x qt x L^4) / ( 385 x E x I ) 
 
Fmàx = ( 5 x 6,92 x 291^4 ) / ( 385 x 90.000 x 16.206,75 ) = 0,44 cm. 
 
Comprovació: Sabent que 2,5fmàx ≤ L/250 perquè compleixi i el resultat és 1,1 < 1,16. 
 

COMPLEIX 
 
 
 



      Desenvolupament de projecte executiu de rehabilitació i canvi d’ús a masia rural (Jesús Cases Mérida)             122 
 

Coberta de bigues i jàsseres de fusta massissades i entrebigat amb llates de fusta i acabat 
amb teula àrab. 

 

A.II/3. Coberta  Pallera, s’ha marcat les zones que s’estudiarà seguidament 
 
Dades necessàries per realitzar els càlculs dels forjats de la planta primera de la pallera: 

 
Coberta zona “1”: Classe de servei 1 
 

 Secció biga tipus: 0,14 x 0,16 m. 
 

 Intereix entre bigues: 0,90 m. 
 

 Longitud mitjana de les bigues : 3,89 m 
 

 Tipus de fusta massissa: C – 18 → * ơ = 18 N/mm² 
 

→ * Kmod = 0,60 
 
→ * γm = 1,3 
 
→ * Mòdul elasticitat ( E ) = 9 KN/mm² 
 
→ * Inèrcia ( I ): (b x h³)/12 = 4.778,67 cm4 

 
Coberta zona “2”: Classe de servei 1 
 

 Secció biga tipus: 0,173 x 0,176 m. 
 

 Intereix entre bigues: 0,80 m. 
 

 Longitud mitjana de les bigues : 3,12 m 
 

 Tipus de fusta massissa: C – 18 → * ơ = 18 N/mm² 
 

→ * Kmod = 0,60 
 
→ * γm = 1,3 
 
→ * Mòdul elasticitat ( E ) = 9 KN/mm² 
 
→ * Inèrcia ( I ): (b x h³)/12 = 7.859,64 cm4 

 
Coberta zona “3”: Classe de servei 1 
 

 Secció biga tipus: 0,215 x 0,191 m. 
 

 Intereix entre bigues: 0,80 m. 
 

 Longitud mitjana de les bigues : 2,98 m 
 

 Tipus de fusta massissa: C – 18 → * ơ = 18 N/mm² 
 

→ * Kmod = 0,60 
 
→ * γm = 1,3 
 
→ * Mòdul elasticitat ( E ) = 9 KN/mm² 
 
→ * Inèrcia ( I ): (b x h³)/12 = 12.484,1 cm4 

 
 
Jàsseres ( “4” ): Classe de servei 1 
 

 Secció jàssera : 0,22 x 0,19 m. 
 

 Longitud : 4,29 m 
 

 Tipus de fusta massissa: C – 18 → * ơ = 18 N/mm² 
 

→ * Kmod = 0,60 
 
→ * γm = 1,3 
 
→ * Mòdul elasticitat ( E ) = 9 KN/mm² 
 
→ * Inèrcia ( I ): (b x h³)/12 = 12.574,83 cm4 
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Jàsseres ( “5” ): Classe de servei 1 
 

 Secció jàssera : 0,34 x 0,28 m. 
 

 Longitud : 3,84 m 
 

 Tipus de fusta massissa: C – 18 → * ơ = 18 N/mm² 
 

→ * Kmod = 0,60 
 
→ * γm = 1,3 
 
→ * Mòdul elasticitat ( E ) = 9 KN/mm² 
 
→ * Inèrcia ( I ): (b x h³)/12 = 62.197,33 cm4 

 
Jàsseres ( “6” ): Classe de servei 1 
 

 Secció jàssera : 0,40 x 0,42 m. 
 

 Longitud : 9,54 m 
 

 Tipus de fusta massissa: C – 18 → * ơ = 18 N/mm² 
 

→ * Kmod = 0,60 
 
→ * γm = 1,3 
 
→ * Mòdul elasticitat ( E ) = 9 KN/mm² 
 
→ * Inèrcia ( I ): (b x h³)/12 = 246.960 cm4 

 
Jàsseres ( “7” ): Classe de servei 1 
 

 Secció jàssera : 0,28 x 0,27 m. 
 

 Longitud : 6,32 m 
 

 Tipus de fusta massissa: C – 18 → * ơ = 18 N/mm² 
 

→ * Kmod = 0,60 
 
→ * γm = 1,3 
 
→ * Mòdul elasticitat ( E ) = 9 KN/mm² 
 

→ * Inèrcia ( I ): (b x h³)/12 = 45.927 cm4 
 
 
Pesos propis i sobrecàrregues a considerar en els forjats de bigues de fusta: 
 
- Càrrega coberta “Pallera”: 

Càrregues permanents:  pes propi:   200 x 1,35 = 270 Kg/cm² 
Sobrecàrregues:  d’ús:    100 x 1,5   = 150 Kg/cm² 

  
      neu:   150 x 1,5   = 225 Kg/cm² 
                    Qm = 645 Kg/cm² 
 
Càrrega total coberta zona ( qt ) “1” =  (645 x 1 x 0,90) =   580,5 Kg/m 
 
Càrrega total coberta zones ( qt ) “2” i “3” =  (645 x 1 x 0,80)  =  516 Kg/m 
 
Coberta zona “1”: 
 
Comprovació a flexió simple: 
 
Xd = 0,60 x (180 / 1,3) = 83,07 Kg/cm² 
 
 
Mmàx = (580,5 x 3,89²) / 8 = 1.098,02 = 109.802 Kg.cm 
 
Ơm,d = Mmàx/w, quan “w” és: (b x h²) / 6 = 597,33 cm³ 
 
 
Ơm,d = 109.802 / 597,33 = 183,82 Kg/cm² 
 
Comprovació: Sabent que ơm,d < Xd perquè compleixi i el resultat és 183,82 > 83,07. 
 

NO COMPLEIX 
 

Comprovació deformacions (fletxes): 
 
Fmàx = ( 5 x qt x L^4) / ( 385 x E x I ) 
 
Fmàx = ( 5 x 5,80 x 389^4 ) / ( 385 x 90.000 x 4.778,67 ) = 4,01 cm. 
 
Comprovació: Sabent que 2,5fmàx ≤ L/250 perquè compleixi i el resultat és 10,02 > 1,55. 
 

 NO COMPLEIX 
 
 
Coberta zona “2”: 
 
Comprovació a flexió simple: 
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Xd = 0,60 x (180 / 1,3) = 83,07 Kg/cm² 
 
 
Mmàx = (516 x 3,12²) / 8 = 627,86 = 62.786 Kg.cm 
 
Ơm,d = Mmàx/w, quan “w” és: (b x h²) / 6 = 893,14 cm³ 
 
 
Ơm,d = 62.786 / 893,14 = 70,29 Kg/cm² 
 
Comprovació: Sabent que ơm,d < Xd perquè compleixi i el resultat és 70,29 < 83,07. 
 

COMPLEIX 
 

Comprovació deformacions (fletxes): 
 
Fmàx = ( 5 x qt x L^4) / ( 385 x E x I ) 
 
Fmàx = ( 5 x 5,16 x 312^4 ) / ( 385 x 90.000 x 7.859,64 ) = 0,89 cm 
 
Comprovació: Sabent que 2,5fmàx ≤ L/250 perquè compleixi i el resultat és 2,24 > 1,25. 
 

 NO COMPLEIX 
 
 
 
Coberta zona “3”: 
 
Comprovació a flexió simple: 
 
Xd = 0,60 x (180 / 1,3) = 83,07 Kg/cm² 
 
 
Mmàx = (516 x 2,98²) / 8 = 572,78 = 57.278 Kg.cm 
 
Ơm,d = Mmàx/w, quan “w” és: (b x h²) / 6 = 1.307,23 cm³ 
 
 
Ơm,d = 57.278 / 1.307,23 = 43,81 Kg/cm² 
 
Comprovació: Sabent que ơm,d < Xd perquè compleixi i el resultat és 43,81 < 83,07. 
 

COMPLEIX 
 

Comprovació deformacions (fletxes): 
 
Fmàx = ( 5 x qt x L^4) / ( 385 x E x I ) 

 
Fmàx = ( 5 x 5,16 x 298^4 ) / ( 385 x 90.000 x 12.484,1) = 0,47 cm 
 
Comprovació: Sabent que 2,5fmàx ≤ L/250 perquè compleixi i el resultat és 1,17 < 1,19. 
 

 COMPLEIX 
 
Jàssera “4”: 
 
Comprovació a flexió simple: 
 
Xd = 0,60 x (180 / 1,3) = 83,07 Kg/cm² 
 
 
Mmàx = (580,5 x 4,29²) / 8 = 1.335,44 = 133.544 Kg.cm 
 
Ơm,d = Mmàx/w, quan “w” és: (b x h²) / 6 = 1.323,67 cm³ 
 
 
Ơm,d = 133.544 / 1.323,67 = 100,89 Kg/cm² 
 
Comprovació: Sabent que ơm,d < Xd perquè compleixi i el resultat és 100,89 > 83,07. 
 

NO COMPLEIX 
 

Comprovació deformacions (fletxes): 
 
Fmàx = ( 5 x qt x L^4) / ( 385 x E x I ) 
 
Fmàx = ( 5 x 5,80 x 429^4 ) / ( 385 x 90.000 x 12.574,83 ) = 2,25 cm 
 
Comprovació: Sabent que 2,5fmàx ≤ L/250 perquè compleixi i el resultat és 5,63 > 1,71. 
 

NO COMPLEIX 
 
Jàssera “5”: 
 
Comprovació a flexió simple: 
 
Xd = 0,60 x (180 / 1,3) = 83,07 Kg/cm² 
 
 
Mmàx = (580,5 x 3,84²) / 8 = 1.069,97 = 106.997 Kg.cm 
 
Ơm,d = Mmàx/w, quan “w” és: (b x h²) / 6 = 4.442,67 cm³ 
 
 
Ơm,d = 106.997 / 4.442,67 = 24,08 Kg/cm² 
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Comprovació: Sabent que ơm,d < Xd perquè compleixi i el resultat és 24,08 < 83,07. 
 

COMPLEIX 
 
 

Comprovació deformacions (fletxes): 
 
Fmàx = ( 5 x qt x L^4) / ( 385 x E x I ) 
 
Fmàx = ( 5 x 5,80 x 384^4 ) / ( 385 x 90.000 x 62.197,33 ) = 0,29 cm 
 
Comprovació: Sabent que 2,5fmàx ≤ L/250 perquè compleixi i el resultat és 0,73 < 1,53. 
 

COMPLEIX 
 
 
Jàssera “6”: 
 
Comprovació a flexió simple: 
 
Xd = 0,60 x (180 / 1,3) = 83,07 Kg/cm² 
 
 
Mmàx = (516 x 9,54²) / 8 = 5.870,25 = 587.025 Kg.cm 
 
Ơm,d = Mmàx/w, quan “w” és: (b x h²) / 6 = 11.760 cm³ 
 
 
Ơm,d = 587.025 / 11.760 = 49,92 Kg/cm² 
 
Comprovació: Sabent que ơm,d < Xd perquè compleixi i el resultat és 49,92 < 83,07. 
 

COMPLEIX 
 
 
 

Comprovació deformacions (fletxes): 
 
Fmàx = ( 5 x qt x L^4) / ( 385 x E x I ) 
 
Fmàx = ( 5 x 5,16 x 954^4 ) / ( 385 x 90.000 x 246.960 ) = 2,49 cm 
 
Comprovació: Sabent que 2,5fmàx ≤ L/250 perquè compleixi i el resultat és 6,24 > 3,81. 
 

NO COMPLEIX 
 
Jàssera “7”: 

 
Comprovació a flexió simple: 
 
Xd = 0,60 x (180 / 1,3) = 83,07 Kg/cm² 
 
 
Mmàx = (516 x 6,32²) / 8 = 2.576,28 = 257.628 Kg.cm 
 
Ơm,d = Mmàx/w, quan “w” és: (b x h²) / 6 = 3.402 cm³ 
 
 
Ơm,d =  257.628 / 3.402 = 75,73 Kg/cm² 
 
Comprovació: Sabent que ơm,d < Xd perquè compleixi i el resultat és 75,73 < 83,07. 
 

COMPLEIX 
 

Comprovació deformacions (fletxes): 
 
Fmàx = ( 5 x qt x L^4) / ( 385 x E x I ) 
 
Fmàx = ( 5 x 5,16 x 632^4 ) / ( 385 x 90.000 x 45.927 ) = 2,58 cm 
 
Comprovació: Sabent que 2,5fmàx ≤ L/250 perquè compleixi i el resultat és 6,46 > 2,53. 
 

NO COMPLEIX 
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Forjat unidireccionals de bigues de formigó pretesat i entrebigat a base de revoltons de 
formigó en massa i xapa de compressió de 4 cm.  
 

A.II/4. S’observa les distribucions estructurals de les plantes a estudiar 
 
 
 

Dades necessàries per realitzar els càlculs dels forjats de la casa: 
 
 

- Càrrega sostre planta baixa “Casa”: 
Càrregues permanents:  pes propi:   480 x 1,35 = 648 Kg/cm² 
Sobrecàrregues:  d’ús:    300 x 1,5   = 450 Kg/cm² 

  
                 Qm = 1.098 Kg/cm² 
 

- Càrrega sostre planta primera “Casa”: 
Càrregues permanents:  pes propi:   480 x 1,35 = 648 Kg/cm² 
Sobrecàrregues:  d’ús:    300 x 1,5   = 450 Kg/cm² 

                 Qm = 1.098 Kg/cm² 
           

- Càrrega coberta “Casa”: 
Càrregues permanents:  pes propi:   200 x 1,35 = 270 Kg/cm² 
Sobrecàrregues:  d’ús:    100 x 1,5   = 150 Kg/cm² 

  
     neu:   150 x 1,5   = 225 Kg/cm² 

                  Qm =   645 Kg/cm² 
 
 
 
Longituds més desfavorables: 
 

- Sostre planta Baixa:     →   3,15 m. 
 

- Sostre planta Primera:    →   5,27 m. 
 

- Coberta:      →   6,45 m. 

 
 
Sostre planta Baixa: 
 
Comprovació a flexió simple: 
 
Md = (1.098 x 3,15²) / 8) = 1.361,86 Kg.m = 13,61 KN.m 
 
Comprovació: Sabent que Mu > Md perquè compleixi i el resultat és 39,8 < 13,61. 

 
COMPLEIX 

 
 
Comprovació a tallant: 
 
Vd = 2,5 x (1/3) x 0,11 x 0,18 ( x 1000) = 16,5 KN/ m 
 
Comprovació: Sabent que Vu > Vd perquè compleixi i el resultat és 40,8 < 16,5. 

 
COMPLEIX 

 
 

Comprovació deformacions (fletxes): 
 
Fmàx = ( 5 x qt x L^4) / ( 385 x E x I ) 
 
Fmàx = ( 5 x 10,98 x 315^4 ) / ( 385 x 90.000 x 154.000 ) = 0,1 cm 
 
Comprovació: Sabent que 2,5fmàx ≤ L/250 perquè compleixi i el resultat és 0,25 < 1,26. 
 

COMPLEIX 
  
 
Sostre planta Primera: 
 
Comprovació a flexió simple: 
 
Md = (1.098 x 4,99²) / 8) = 3.417,53 Kg.m = 34,17 KN.m 
 
Comprovació: Sabent que Mu > Md perquè compleixi i el resultat és 39,8 < 34,17. 

 
COMPLEIX 
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Comprovació a tallant: 
 
Vd = 2,5 x (1/3) x 0,11 x 0,18 ( x 1000) = 16,5 KN/ m 
 
Comprovació: Sabent que Vu > Vd perquè compleixi i el resultat és 40,8 < 16,5. 

 
COMPLEIX 

 
 

Comprovació deformacions (fletxes): 
 
Fmàx = ( 5 x qt x L^4) / ( 385 x E x I ) 
 
Fmàx = ( 5 x 10,98 x 499^4 ) / ( 385 x 90.000 x 154.000 ) = 0,63 cm 
 
Comprovació: Sabent que 2,5fmàx ≤ L/250 perquè compleixi i el resultat és 1,59 < 1,99. 
 

COMPLEIX 
   
Coberta: 
 
Comprovació a flexió simple: 
 
Md = (645 x 6,28²) / 8) = 3.179,72 Kg.m = 31,79 KN.m 
 
Comprovació: Sabent que Mu > Md perquè compleixi i el resultat és 39,8 < 31,79. 

 
COMPLEIX 

 
Comprovació a tallant: 
 
Vd = 2,5 x (1/3) x 0,11 x 0,18 ( x 1000) = 16,5 KN/ m 
 
Comprovació: Sabent que Vu > Vd perquè compleixi i el resultat és 40,8 < 16,5. 

 
COMPLEIX 

 
 

Comprovació deformacions (fletxes): 
 
Fmàx = ( 5 x qt x L^4) / ( 385 x E x I ) 
 
Fmàx = ( 5 x 6,45 x 628^4 ) / ( 385 x 90.000 x 154.000 ) = 0,94 cm 
 
Comprovació: Sabent que 2,5fmàx ≤ L/250 perquè compleixi i el resultat és 2,35 < 2,51. 
 

COMPLEIX 
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16.3 ANNEX FITXES PATOLÒGIQUES (III): 
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16.4 ANNEX  NORMATIVA ESPECIFICA  I FITXES COMPLIMENT C.T.E.(IV): 
 
Número DOGC: 4685                  Data DOGC: 
27.07.2006 
Pàgina DOGC: 33781 
Data document: 25.07.2006 
Títol document: DECRET 313/2006, de 25 de juliol, que regula els establiments de turisme rural. 
 
Afectacions: 
 
MODIFICATS els articles 7, 10, 11, 15.1, 15.2 i 18 i DEROGATS els articles 8 i 18.3 pel Decret 
106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments 
per facilitar l'activitat econòmica. 
 
Podeu consultar la versió oficial d’aquesta normativa al Diari Oficial de la Generalitat. 
 
Aquest text conté totes les modificacions i derogacions que l’afecten 
 

El Decret 365/1983, de 4 d'agost, pel qual es crea la modalitat d'allotjament turístic 
"Residència-Casa de Pagès" tenia la finalitat de promoure els recursos turístics de les comarques 
catalanes, actuació necessària per raons econòmiques, per assolir l'objectiu de millora de les rendes de 
les famílies que viuen al medi rural i d'equilibri territorial de Catalunya. 
 

El Decret esmentat va ser desplegat per l'Ordre, de 6 d'octubre de 1983, per la qual s'estableix 
la normativa per a l'obertura i funcionament de les residències-casa de pagès, que va establir les 
condicions d'obertura i els requisits que havien d'acomplir aquests establiments turístics. 
 

El Decret 214/1995, de 27 de juny, pel qual es regula la modalitat d'allotjament turístic 
anomenada residència-casa de pagès va definir de nou aquesta modalitat d'allotjament turístic a fi, 
d'una banda, de millorar la qualitat de les instal·lacions i els serveis, diferenciar les ofertes que 
existien en el camp de l'allotjament rural i, d'altra banda, de preservar l'entorn natural i arquitectònic 
de la seva zona d'ubicació. 
 

La Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, defineix en els seus articles 49 i 50 
els establiments de turisme rural tot establint una nova denominació i classificació en dos grups, les 
cases de pagès i els allotjaments rurals. La diferència fonamental entre ambdós grups és el fet que les 
persones titulars de les Cases de pagès han de tenir, en tot cas, rendes procedents de l'activitat agrària, 
ramadera o forestal i són aquests establiments des d'on es pot practicar l'agroturisme com a forma de 
participació i coneixement de la realitat agrària, generant així uns ingressos que han de complementar 
l'activitat principal agrària dels pagesos. S'han creat dins de cada grup d'establiments quatre 
modalitats: les masies, les masoveries, les cases de poble compartides i les cases de poble 
independents. 
 

És de destacar la nova opció que es preveu per aquelles persones titulars que no obtenen 
rendes agràries de poder compartir el seu habitatge amb els hostes, opció que no existia fins ara i que 

ha de permetre assolir l'objectiu de diversificació de rendes de la població rural i la fixació d'aquesta 
en el territori. 
 

Aquest Decret contempla la possibilitat que puguin ser titulars de Cases de pagès determinades 
societats lligades a l'activitat agrària, una reivindicació expressada pel món agrari. Aquesta opció es 
preveu aquí, amb la conformitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, però salvant 
l'exigència que la persona física que ha de conviure o relacionar-se amb els turistes acompleixi uns 
determinats requisits. 
 

Tanmateix s'ha volgut potenciar un dels trets definitoris dels establiments d'allotjament turístic, 
com és la prestació efectiva als hostes de determinats serveis, tot diferenciant-los del simple lloguer 
d'habitatges sense serveis turístics i per aquesta raó es preveu la prestació de serveis d'informació, 
assistència i neteja que han de millorar-ne la qualitat i la proximitat a les persones usuàries en els 
establiments no compartits. 
 

Altres aspectes en què s'incideix expressament fan referència a l'augment de la mida 
d'habitacions i espais comuns , l'exigència de cambres de bany a cada habitació, les mides dels llits o 
la limitació del nombre de places que pot oferir un mateix titular, aspecte aquest que ha de permetre 
mantenir un tracte personalitzat entre hostes i titulars, un dels actius més valuosos d'aquest segment de 
l'oferta turística. 
 

El desenvolupament del turisme rural ha de facilitar la sostenibilitat mediambiental, cultural i 
socioeconòmica del territori. 
 

En virtut del que s'ha exposat i de conformitat amb el que estableix la Llei 13/2002, de 21 de 
juny, de turisme de Catalunya, a proposta del conseller d'Economia i Finances, d'acord amb els 
dictàmens preceptius emesos pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i per la 
Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern de la Generalitat, 
 
 
Decreto: 
 
Article 1 
 
Establiments de turisme rural 
 
1.1 Són establiments de turisme rural aquells que presten allotjament als usuaris turístics en 
habitacions o habitatges rurals, d'una manera habitual i mitjançant preu. 

 
1.2 Aquests establiments estan situats en el 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, 
tot evitant les noves construccions. 

 
1.3 No poden ésser considerats en cap cas com establiments de turisme rural aquells ubicats en 
pisos, considerats com a habitatges independents en un edifici de diverses plantes, en règim de 
propietat horitzontal. 
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1.4 Els establiments de turisme rural es classifiquen en els dos grups següents: 
 
a) Cases de pagès o establiments d'agroturisme. 
b) Allotjaments rurals. 
 
 
Article 2 
 
Cases de pagès o establiments d'agroturisme. 
 
Les Cases de pagès o establiments d'agroturisme són aquells en els quals la persona titular, pagès o 
pagesa professional, obté rendes agràries, ramaderes o forestals d'acord amb els criteris normatius del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i on les persones usuàries poden conèixer les tasques i 
activitats pròpies de l'explotació agrària a la qual estan vinculades. 
 
Article 3 
 
Modalitats de cases de pagès. 
 
Les cases de pagès es classifiquen en les modalitats de masia, masoveria, casa de poble compartida i 
casa de poble independent. 
 
1. Masia. S'entén per masia l'habitatge unifamiliar fora de nucli, situat en el sí d'una explotació 
agrícola, ramadera o forestal, que comparteix el pagès o pagesa amb els usuaris turístics i on es presta 
el servei d'allotjament en règim d'habitacions i, com a mínim, d'esmorzar. 

 
2. Masoveria. És aquell habitatge unifamiliar, fora de nucli de població i ubicat a la mateixa 
explotació on es troba l'habitatge on hi viu el pagès o pagesa. Es lloga en règim d'habitatge rural, es a 
dir, la casa sencera. 
 
3.  Casa de poble compartida. S'entén per casa de poble l'habitatge unifamiliar dins de nucli de 
població, que comparteix el pagès o pagesa amb els usuaris turístics i on es presta el servei 
d'allotjament en règim d'habitacions i, com a mínim, d'esmorzar. 
4.  Casa de poble independent. És aquell habitatge unifamiliar, en nucli de població on es presta el 
servei d'allotjament en règim d'habitatge rural. 
 
 
Article 4 
 
Allotjaments rurals. 
 
Els allotjaments rurals són aquells establiments en els quals el seu titular no està obligat a obtenir 
rendes agràries, ramaderes o forestals, però ha de residir efectivament a la mateixa comarca o 
habitatge, depenent de la modalitat. 
 
 
 
 

Article 5 
 
Modalitats d'allotjaments rurals. 
 
Els allotjaments rurals es classifiquen en les modalitats de masia, masoveria, casa de poble compartida 
i casa de poble independent. 
 
1. Masia. S'entén per masia l'habitatge unifamiliar fora de nucli, que comparteix el titular amb els 
usuaris turístics i on es presta el servei d'allotjament en règim d'habitacions i, com a mínim, 
d'esmorzar. 

 
2. Masoveria. És aquell habitatge unifamiliar, fora de nucli de població que es lloga en règim 
d'habitatge rural. 
 
3. Casa de poble compartida. S'entén per casa de poble l'habitatge unifamiliar dins de nucli de 
població, que comparteix el titular amb els usuaris turístics i on es presta el servei d'allotjament en 
règim d'habitacions i, com a mínim, d'esmorzar. 
 
4.  Casa de poble independent. És aquell habitatge unifamiliar, en nucli de població on es presta el 
servei d'allotjament en règim d'habitatge rural. 
 
 
Article 6 
 
Identificació. 
 
6.1 A efectes d'informació dels usuaris, els establiments de turisme rural han d'estar convenientment 
senyalitzats amb el distintiu, les característiques del qual es regularan per ordre. 
 
6.2 El distintiu d'identificació esmentat se situarà al costat de la porta d'accés a l'establiment. 
 
6.3 Els establiments del grup Cases de pagès, s'autoritzaran amb l'afegitó "Establiment d'agroturisme" 
al darrera de la modalitat. 
 
 
Article 7 
 
Normes per iniciar l’activitat de turisme rural. 
 
7.1 Grup cases de pagès:  

Les persones físiques o jurídiques que vulguin dur a terme l’explotació d’un establiment 
d’aquest grup, als efectes d’inscriure l’establiment en el Registre de Turisme de Catalunya, hauran 
d’aportar la documentació següent: 
 
a) Declaració responsable de la persona titular en què constin les seves dades, que disposa de la 
documentació legal que l’acrediti com a tal i com a propietari de l’immoble, arrendatari o qualsevol 
altre títol que acrediti la seva disponibilitat, les dades referides a l’establiment pel que fa a ubicació i 
capacitat i que l’edificació és anterior al 1950. 
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b)  Plànols o croquis de la distribució i fotografies que aportin les dades necessàries 
de la construcció, de l'entorn i de les característiques de la finca, abans i desprès de 
la rehabilitació. 
 
c)  Declaració responsable de la persona titular conforme compleix les condicions següents: 
 
-Que en l’explotació es duen a terme activitats agrícoles, ramaderes o forestals, incloent-hi una 
descripció d’aquestes i del grau d'implicació que poden oferir a les persones usuàries en les tasques 
pròpies de la finca. 
 
-Que és pagès o pagesa i obté rendes de l’activitat agrària, ramadera o forestal, d’acord amb els 
criteris normatius del departament competent en matèria d’Agricultura. 
 
-Que està inscrita en el Registre d’Explotacions Agràries i que disposa de l’escriptura de constitució 
de la societat i poders del sol·licitant pel supòsit que no es dedueixen clarament de l’escriptura social, 
si la persona titular és una persona jurídica. 
 
a) Còpia de la llicència ambiental o dels documents acreditatius del tràmit de comunicació a 
l’Ajuntament, segons descriu la normativa sectorial d’aplicació. 

 
e)  En el cas de tractar-se d’una masia o casa de poble compartida, còpia de les certificacions 
d'empadronament i residència efectiva emeses pel secretari o secretària de l'ajuntament corresponent 
que acreditin que la persona sol·licitant resideix efectivament en el municipi i adreça on pretén exercir 
l'activitat turística. 
 
f)  En el cas de tractar-se d’una casa de poble independent, còpia de les certificacions 
d’empadronament i residència efectiva amb una antiguitat mínima de tres anys bé a la mateixa 
comarca o bé al municipi limítrof. 
 
g)  En el cas de tractar-se d‘una masoveria, còpia de les certificacions d’empadronament i 
residència efectiva amb una antiguitat mínima de tres anys a l' edificació on viu la persona titular. 
 

No caldrà l’aportació en suport paper o per mitjans electrònics de la documentació assenyalada 
a les lletres e), f) i g), tan bon punt es disposi dels mitjans telemàtics adients per obtenir aquesta 
informació. 
 
 
7.2 Grup allotjaments rurals: 
 
Les persones que vulguin dur a terme l’explotació d’un establiment d’aquest grup, que en tot cas 
hauran de ser persones físiques, als efectes d’inscriure l’establiment al Registre de Turisme de 
Catalunya, hauran d’aportar la documentació següent: 
 
a) La documentació prevista a les lletres a), b) i d) de l’apartat anterior. 

 

b)  En el cas de ser masia o casa de poble compartida, còpia de les certificacions 
d'empadronament i residència efectiva emeses pel secretari de l'ajuntament corresponent que acreditin 
que resideix efectivament en el municipi i adreça on pretén exercir l'activitat turística. 
 
c)  En el cas de ser masoveria o casa de poble independent, còpia de les certificacions 
d'empadronament i residència efectiva amb una antiguitat mínima de tres anys, bé a la mateixa 
comarca o bé al municipi limítrof. 
 

No caldrà l’aportació en suport paper o per mitjans electrònics de la documentació assenyalada 
a les lletres b) i c) anteriors, tan bon punt es disposi dels mitjans telemàtics adients per obtenir aquesta 
informació. 
 
7.3 La documentació esmentada als dos apartats anteriors es presentarà davant de l’Oficina de Gestió 
Empresarial (OGE), la qual, un cop verificat el compliment dels requisits documentals, procedirà a la 
inscripció de l’establiment en el Registre de Turisme de Catalunya. Posteriorment, l’OGE traslladarà 
l’expedient als òrgans competents dels Serveis Territorials corresponents, o a la Subdirecció General 
d’Ordenació Turística en el cas de Barcelona, per al seu coneixement i control posterior. L’OGE 
lliurarà a la persona titular un document que acrediti la inscripció, fent constar la classificació de 
l’establiment de turisme rural en el grup i modalitat que li correspongui. 
 

En el cas d’establiments ubicats en l’àmbit territorial del Conselh Generau dera Val d'Aran, 
correspon a aquest òrgan dur a terme la inscripció dels establiments en el Registre de Turisme de 
Catalunya.” 

 
 

Article 9 
 
Terminologia. 
 

Es prohibeix la publicitat i/o comercialització de qualsevol tipus d'allotjament sota la 
denominació de: establiment de turisme rural, casa rural, agroturisme, casa de pagès, masia, casa de 
poble, casa de poble compartida, casa de poble independent, allotjament rural, residència-casa de 
pagès, masoveria, allotjament rural independent i allotjament rural compartit així com la seva 
traducció a d'altres llengües, sense el compliment previ dels requisits establerts en aquest decret per a 
l'exercici d'aquesta activitat. 
Article 10 
 
Modificacions. 
 
10.1 Tota modificació de la capacitat, del grup, de la modalitat, dels serveis obligatoris segons els 
grups o modalitats, del nombre de les habitacions o de qualsevol altre element estructural de 
l’allotjament ha de respectar la tipologia de l’habitatge i ha de ser tramitada d’acord amb el 
procediment especificat a l’article 7. 
 

La documentació que caldrà aportar serà la següent: 
 

a) Plànols o croquis de la distribució i les característiques de les modificacions. 
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b)  En el cas que la modificació de què es tracti comporti la realització d’obres, caldrà aportar 
declaració responsable conforme es disposa de la llicència municipal d’obres. 
 
c)  Si es tracta d’un canvi de grup o modalitat, caldrà aportar, a més: 

 
-Fotografies que aportin les dades necessàries de l’entorn i les característiques de la finca. 
 
-Descripció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals que es porten a terme a l’explotació, així 
com el grau d’implicació que poden oferir a les persones usuàries en les tasques pròpies de la finca.” 
 
10.2. Els canvis de titularitat es tramitaran pel mateix procediment i caldrà aportar la documentació 
següent: 
 
a) Declaració responsable de la persona titular que l’acrediti com a propietari de l’immoble, 
arrendatari o qualsevol altre títol que acrediti la seva disponibilitat, i que disposa de la documentació 
que justifica el canvi de titularitat de l’explotació turística. 

 
Quan es tracti d’establiments del grup casa de pagès la declaració inclourà una breu descripció 

de les activitats agrícoles, ramaderes o forestals que es duen a terme a l'explotació, així com el grau 
d'implicació que poden oferir a les persones usuàries en les tasques pròpies de la finca. 
 
b)  En cas de ser masia o casa de poble compartida, còpia de les certificacions d'empadronament i 
residència efectiva emeses pel secretari de l'ajuntament corresponent que acreditin que la persona 
sol·licitant resideix efectivament en el municipi i adreça on pretén exercir l'activitat turística. 
 
c)  Cas de ser masoveria o casa de poble independent, còpia de les certificacions 
d'empadronament i residència efectiva amb una antiguitat mínima de tres anys, bé a la mateixa 
comarca o bé al municipi limítrof. 
 

No caldrà l’aportació en suport paper o per mitjans electrònics de la documentació assenyalada 
a les lletres b) i c) anteriors tan bon punt es disposi dels mitjans telemàtics adients per obtenir aquesta 
informació.” 
 
Article 11 
 
Baixa en l’exercici i canvi de denominació. 
 

Per tal d’inscriure al Registre de Turisme de Catalunya les sol·licituds de baixa en l’exercici de 
l’activitat i els canvis de denominació de l’establiment, caldrà presentar davant l’Oficina de Gestió 
Empresarial una declaració responsable de la persona titular especificant aquests canvis. 

 
El procediment d’inscripció d’aquestes modificacions serà el mateix que s’ha descrit en 

l’article 7.” 
 
 

Article 12 
 
Requisits tècnics de les masies i les cases de poble compartides. 

 
Les masies i les cases de poble compartides han de disposar, com a mínim dels requisits 

tècnics següents: 
 

a) Calefacció en totes les habitacions i estances comunes. 
 
b) Mobiliari suficient i en bon estat de conservació. 
 
 
c) Serveis higiènics: 
 
Disposaran com a mínim de: 
 
-Una cambra de bany completa (amb banyera o dutxa, rentamans i inodor) a cada habitació. 
-Un endoll al costat de cada rentamans. 
-Un petit armari o prestatge per poder desar els estris de neteja personal. 
-Terres totalment pavimentats, així com les parets enrajolades fins a una alçada mínima de 2,10 
metres, o bé revestides de materials que en garanteixin la impermeabilitat. 
-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 a l'exterior. 
 
-La seva superfície mínima serà de 8 m2, les habitacions individuals; 12 m2, les dobles; 14 m2, les 
triples, i, si s'escau, 16 m2, les quàdruples. 
 
-El mobiliari indispensable inclourà: llits individuals d'amplada mínima de 0,90 metres, o dobles, 
d'1,35 metres, taula de nit, cadira, armari i un punt de llum amb interruptor al costat del llit. 
 
e) L'alçada mínima en metres de la superfície transitable de totes les estances, llevat del bany, haurà 
de ser de 2,50 metres. Excepcionalment, podran ésser inscrits tot i que no compleixin amb l'alçada 
establerta quan les característiques d'interès històric o arquitectònic de l'edificació així ho aconsellin. 
 
f) Telèfon, llevat situacions excepcionals en què es podrà eximir el compliment d'aquest requisit. 
 
g) Menjador per a ús exclusiu dels hostes amb capacitat màxima coincident amb el nombre de places 
autoritzat. La superfície útil de la sala d'estar serà de 18 m2 fins a 6 places i s'incrementarà 1 m2 més 
per cada plaça, i comptarà amb seients confortables d'acord amb la capacitat de l'allotjament. 
 
 
Article 13 
 
Requisits tècnics de les cases de poble independents i les masoveries. 
 

Les Cases de Poble Independents i les Masoveries han de complir com a mínim, a més dels 
requisits tècnics de les lletres a), b), d) i e) de l'article anterior, els següents: 
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a) La superfície útil mínima de la sala d'estar-menjador serà de 18 m2 fins a 6 places i s'incrementarà 
1 m2 més per cada plaça, i comptarà amb seients confortables d'acord amb la capacitat de 
l'allotjament. 
 
b) La cuina disposarà d'aigua freda i calenta i, com a mínim, de dos focs, microones o forn, aigüera, 
elements auxiliars, paraments i utensilis necessaris per a la preparació d'aliments, llenceria, frigorífic 
d'una capacitat mínima de 145 litres i campana amb extracció mecànica de fums i ventilació suficient. 
 
c) Rentadora i estris de neteja a disposició de la clientela. 

 
d) Serveis higiènics. 
 

Han de disposar, com a mínim: 
 

-D'una cambra de bany completa (amb banyera o dutxa, rentamans i inodor) per cada 4 places o 
fracció. 
-Un endoll al costat de cada rentamans; un petit armari o prestatge per a poder desar els estris de 
neteja personal. 
-Terres totalment pavimentats, així com les parets enrajolades fins a una alçada mínima de 2,10 
metres, o bé revestides de materials que en garanteixin la impermeabilitat. 
-Tots els elements sanitaris disposaran d'aigua freda i calenta. 
-La superfície útil mínima dels banys serà de 2,50 m2. 
 
Article 14 
 
Capacitat dels establiments de turisme rural. 
 
14.1 Les masies i les cases de poble compartides han de tenir una capacitat mínima de tres 
habitacions-dormitori i cinc places, i una capacitat màxima de quinze places, distribuïdes en 
habitacions-dormitori d'una, dues, tres o quatre places. 
 
14.2 Les cases de poble independents i les masoveries han de tenir una capacitat mínima de quatre 
places i una capacitat màxima de quinze places. Han de comptar amb dues habitacions-dormitori de 
dues places cadascuna, com a mínim. La resta de places es poden distribuir en habitacions-dormitori 
que en cap cas poden ser de més de tres places. 
 
14.3 En els establiments de turisme rural queda expressament prohibida la tinença i/o utilització de 
sofàs-llit i lliteres. 
 

Es permet la utilització de llits supletoris, sempre per a menors de 12 anys. És d'aplicació a 
aquests efectes allò que preveu l'article 24 del Decret 53/1994, de 8 de febrer, sobre el règim de preus, 
reserves i serveis complementaris en establiments d'allotjament turístic, referit a establiments hotelers, 
amb excepció del seu apartat 1.a). 
 
Article 15 
 
Limitacions. 

 
15.1 La inscripció com a establiment de turisme rural és incompatible amb l’explotació a la mateixa 
finca de qualsevol altre tipus d’allotjament turístic i d’instal·lacions destinades a activitats amb infants 
i joves. En cas de disposar d’establiments de restauració, aquests no podran tenir, en cap cas, més de 
30 places, segons el rati previst a la normativa de restauració i hauran de tenir una entrada 
independent.” 
 
15.2 No podran ser inscrits com a establiments de turisme rural aquells que, malgrat estar ubicats en el 
medi rural i complir amb els requisits previstos a la present disposició, per determinades 
característiques pròpies de l’edificació, l’entorn immediat o les activitats que s’hi realitzin, no 
s’adiguin amb l’exigència de tranquil·litat i integració en el paisatge que han de reunir aquests 
establiments. Els establiments de turisme rural no poden organitzar ni llogar el seu espai per tal que 
s’organitzin activitats socials o qualsevol tipus de celebració o acte quan això impliqui la presència a 
l’establiment i/o explotació d’un nombre de persones superior al nombre de places inscrites”. 
 
15.3 El titular d'un establiment de turisme rural podrà explotar fins un màxim de 25 places entre totes 
les modalitats i no podrà explotar cap altre tipus d'establiment d'allotjament turístic. 
15.4 Dins la mateixa edificació no podran coexistir mes de 15 places en establiments de turisme rural, 
siguin del mateix o diferent titular. 
 
Article 16 
 
Serveis. 
 
16.1 Neteja. 
 
a) Tots els establiments de turisme rural s'han de mantenir en bones condicions higièniques i de 
salubritat i, en el moment de l'entrada dels hostes es trobaran nets i endreçats. 
 
b) Els titulars de les masies i cases de poble compartides efectuaran la neteja diària de les habitacions i 
banys excepte renúncia per escrit de la clientela. 
 

Els espais comuns es netejaran diàriament i el canvi de roba de llit i bany s'efectuarà com a 
mínim cada tres dies. 
 
c) Els titulars de les cases de poble independents i masoveries efectuaran una neteja i canvi de roba de 
llit i bany almenys un cop cada tres dies a menys que l'usuari renunciï per escrit a aquest servei. 
 
16.2 Visita explotacions. 
 

Els titulars d'establiments del grup cases de pagès han de possibilitar la visita de l'explotació a 
que estan vinculades. 
16.3 Serveis de menjar. 
 

Els serveis de menjar, que tan sols poden prestar les Masies i les Cases de Poble Compartides, 
aniran adreçats exclusivament als seus hostes i es procurarà incloure-hi plats de cuina casolana de la 
comarca. 
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16.4 Informació turística. 
 

Les persones titulars dels establiments de turisme rural lliuraran, a l'entrada de la clientela, per 
escrit les informacions relatives a recursos turístics de la comarca, els informaran de les activitats que 
es poden practicar a la zona i contribuiran a fer-los conèixer les normes de respecte i conservació de 
l'entorn natural i rural. 

 
16.5 Atenció als hostes. 
 

Les persones titulars dels establiments de turisme rural han de donar una atenció 
personalitzada a la seva clientela, la qual comprendrà, com a mínim, el servei d' acollida en el moment 
de l'arribada a l'establiment i acomiadament a la seva partida. 
 

En el cas de les masoveries i cases de poble independents, els titulars hauran d'estar 
disponibles i facilitar la seva localització les 24 hores per atendre consultes o resoldre incidents. 
Tanmateix han de facilitar als hostes la visita a explotacions agràries en el cas que l'establiment en 
tingui de pròpia (cas del grup de cases de pagès), i han de possibilitar el contacte amb aquells 
prestataris i organitzadors d'activitats que tinguin lloc a la zona i que puguin ser d'interès pels visitants 
(cas del grup allotjaments rurals). 

 
Article 17 
 
Normes comunes de funcionament. 
 
17.1 Són d'aplicació als establiments de turisme rural, el títol primer i el títol quart del Decret 
53/1994, de 8 de febrer, sobre el règim de preus, reserves i serveis complementaris en establiments 
d'allotjament turístic. 
 
17.2 En cap cas no podrà allotjar-se una mateixa persona per un període de temps ininterromput 
superior als noranta dies. 
 
17.3 Els establiments de turisme rural disposaran de fulls de reclamació per a establiments turístics a 
disposició de les persones usuàries així com del rètol que els anunciï. 
 
Article 18 
 
Revocació de la inscripció turística. 
 
18.1 Són causes de revocació de la inscripció turística: 
 
a) La inactivitat comprovada com a allotjament turístic al llarg de sis mesos. 
 
b) L’incompliment del que disposen els articles 2, 3, 4, 5, 15.1 i 15.2 d’aquest Decret. 
 
18.2 L’òrgan competent per revocar la inscripció turística és el director o directora del Servei 
Territorial corresponent; a Barcelona, el la persona titular de la Subdirecció General d’Ordenació 
Turística; i a la Val d’Aran qui correspongui del Conselh Generau.” 
 

 
Article 19 
 
Règim sancionador. 
 

La inobservança de les disposicions previstes en aquest decret s'ha de sancionar de conformitat 
amb el que estableix la Llei 13/2002 de 21 de juny, de turisme de Catalunya. 

 
Disposició addicional primera. 
 

El terme "residència-casa de pagès" inclòs en qualsevol disposició normativa s'entendrà referit 
a un establiment de turisme rural regulat pel present decret. 

 
Disposició addicional segona. 
 

Els establiments autoritzats amb anterioritat a la data de l'entrada en vigor d'aquest decret no 
estan obligats a adaptar-se als nous requisits tècnics previstos en els articles 12 i 13 del present Decret, 
excepte que sol·licitin un augment de la capacitat, ampliació de les instal·lacions o canvi de titularitat. 

 
Disposició addicional tercera. 
 
  Les persones titulars d'establiments autoritzats amb anterioritat a la data de l'entrada en vigor 
d'aquest decret i que estiguin explotant més de 25 places, no estan obligades a adaptar-se a allò que 
preveu l'article 15 apartat 3 del present decret sobre els límits de places que pot explotar un titular, 
excepte que es vulgui produir un canvi de titularitat, però tampoc podran augmentar-ne el nombre de 
les que tinguin autoritzades. 
 
Disposició addicional quarta. 
 

Els establiments autoritzats amb anterioritat a la data de l'entrada en vigor d'aquest decret que 
tinguin un restaurant autoritzat en la mateixa edificació, no estaran sotmesos a la limitació de places 
del dit restaurant que preveu l'article 15, apartat 1 del present decret, excepte que es vulgui produir un 
canvi de titularitat, però no podran en cap cas ampliar-ne la capacitat del mateix. 

 
Disposició addicional cinquena. 
 
Els establiments autoritzats amb anterioritat a la data de l'entrada en vigor d'aquest decret que 
ultrapassin el nombre de places dins la mateixa edificació, prevista per l'article 15 apartat 4t, no 
estaran sotmesos a aquesta limitació, excepte que es vulgui produir un canvi de titularitat, però no 
podran en cap cas ampliar-ne la capacitat. 
 
 
Disposició addicional sisena. 
 

Els establiments existents disposaran d'un termini d'un any per sol·licitar l'adscripció als nous 
grups i modalitats, així com per a començar a prestar els serveis previstos a l'article 16 del present 
decret. Transcorregut aquest termini es procedirà a l'adscripció d'ofici d'aquells que no ho hagin 
sol·licitat, sempre i quan estiguin prestant ja els esmentats serveis. 
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Disposició addicional setena. 
 

Els establiments de turisme rural ubicats a la Vall d'Aran, s'han d'adreçar, a tots els efectes 
regulats per aquest decret, al Conselh Generau dera Val d'Aran, atesa les transferències efectuades en 
la matèria pels decrets 176/1999, de 29 de juny i 257/2000, de 24 de juliol, de transferència de 
competències de la Generalitat de Catalunya al Consell General d'Aran en matèria de turisme. 

 
Disposicions transitòries. 
 
.1 Les persones que en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret puguin acreditar haver iniciat 
les obres d'adequació d'un edifici per tal de reconvertir-lo en establiment de turisme rural i presentin 
en el termini de sis mesos a comptar del dia següent de l'entrada en vigor del present decret, la 
documentació exigida pel Decret 214/ 1995, de 27 de juny pel qual es regula la modalitat 
d'allotjament turístic anomenada residència-casa de pagès, veuran resolta la seva sol·licitud d'acord 
amb els requisits tècnics de la normativa anterior, però els establiments seran adscrits als nous grups i 
modalitats. 
 
.2 Les sol·licituds d'autorització d'obertura i funcionament que en el moment de l'entrada en vigor 
d'aquest Decret comptin amb tota la documentació exigida pel Decret 214/1995, de 27 de juny, pel 
qual es regula la modalitat d'allotjament turístic anomenada residència-casa de pagès seran resoltes 
d'acord amb els requisits tècnics de la normativa anterior, però els establiments seran adscrits als nous 
grups i modalitats. 
 
.3 Els establiments en tràmit d'autorització esmentats en el paràgraf anterior que ja compleixin els 
requisits i s'ajustin a les característiques dels grups i modalitats en què s'ordenen els establiments de 
turisme rural segons el present Decret seran autoritzats i classificats d'acord amb el mateix. 
 
Disposició derogatòria. 
 

Es deroguen el Decret 365/1983, de 4 d'agost, pel qual es crea la modalitat d'allotjament 
turístic "Residència-Casa de Pagès" i el Decret 214/ 1995, de 27 de juny pel qual es regula la 
modalitat d'allotjament turístic anomenada residència-casa de pagès. 

 
Disposicions finals. 
 
.1 El conseller o consellera competent en matèria de turisme adoptarà les mesures per a l'aplicació i 
l'execució d'aquest Decret. 
 
.2 Aquest Decret entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Barcelona, 25 de juliol de 2006 
Pasqual Maragall i Mira 
President de la Generalitat de Catalunya 
Antoni Castells i Oliveres 
Conseller d'Economia i Finances 
 

 
LLEI 2/2002, DE 14 DE MARÇ, D’URBANISME  
 

Per no col·locar tota la norma e intentar resumir el màxim possible, s’ha col·locat els quatre 
articles que determinen les característiques urbanístiques en sòl no urbanitzable per projecte de 
rehabilitació en masies i cases rurals introduïdes en els catàlegs de masies en règim hoteler, estant 
prevista en anterioritat a dit catàleg. 

Article 47 

Règim d'ús del sòl no urbanitzable 

1. Els propietaris de sòl no urbanitzable tenen el dret d'ús, de gaudi i de disposició de llurs propietats, 
d'acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius derivats del principi 
d'utilització racional dels recursos naturals i dins els límits establerts per aquesta Llei, per la legislació 
sectorial, pel planejament urbanístic i per la legislació que sigui aplicable a l'exercici de les facultats 
de disposició d'aquesta classe de sòl. 

2. Es prohibeixen les parcel·lacions urbanístiques en sòl no urbanitzable. 

3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats per aquesta Llei, de reconstruir i 
rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, 
històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials. Les masies i les cases rurals han d'haver estat 
incloses pel planejament urbanístic en el catàleg a què es refereix l'article 50.2, amb vista a destinar–
les a habitatge familiar, a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d'hotel apartament, a un 
establiment de turisme rural o a activitats d'educació en el lleure. Tanmateix, per a poder destinar les 
masies o les cases rurals a establiment hoteler ha d'estar previst expressament en el dit catàleg, el qual 
pot establir un límit del nombre de places. 

4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar–lo a les activitats o 
els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A aquest efecte, són d'interès 
públic:  

a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo que es 
desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l'ús de què 
es tracti. 

b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. 

c) Les infraestructures d'accessibilitat. 

d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les telecomunicacions, la 
infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament d'energia elèctrica, d'abastament i 
subministrament d'aigua i de sanejament, el tractament de residus, la producció d'energia a partir de 
fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals d'interès públic. 
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5. L'autorització de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'apartat 4 ha de 
justificar degudament que l'àmbit d'actuació no està sotmès a un règim especial de protecció amb el 
qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per l'existència de riscs o pel fet d'estar subjecte a 
limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. Així mateix, les actuacions que 
s'autoritzin no han de disminuir de manera significativa la permeabilitat del sòl ni han d'afectar de 
manera negativa la connectivitat territorial. 

6. En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d'interès públic a què es refereix l'apartat 4, només es 
poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les incompatibilitats i les 
determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable:  

a) Les construccions i les dependències pròpies d'una activitat agrícola, ramadera, d'explotació de 
recursos naturals o, en general, rústica. Entre les construccions pròpies d'una explotació de recursos 
naturals procedents d'activitats extractives, s'hi inclouen les instal·lacions destinades al primer 
tractament i a la selecció d'aquests recursos, sempre que aquestes activitats produeixin un impacte 
ambiental menor si es duen a terme al lloc d'origen. 

b) Les construccions destinades a habitatge familiar que estiguin directament i justificadament 
associades a una de les activitats d'explotació a què fa referència la lletra a. 

c) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d'altres serveis de la xarxa viària. 

d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l'execució, el manteniment i el funcionament de 
les obres públiques. 

e) Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping autoritzades pel pla 
d'ordenació urbanística municipal, que exigeixen en tot cas la tramitació prèvia d'un pla especial 
urbanístic. 

7. L'autorització d'obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els casos la preservació 
d'aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental de les 
construccions i les activitats autoritzades. 

8. L'autorització de les obres i els usos en els casos regulats pels articles 48, 49 i 50 està subjecta, 
prèviament a la tramitació de la llicència urbanística municipal, al procediment que estableixen els 
dits preceptes. 

9. El sòl no urbanitzable no pot ésser dedicat a usos que, atenent els valors que el pla d'ordenació 
urbanística municipal protegeix o preserva i les finalitats que persegueix, en transformin la destinació 
o la naturalesa o bé lesionin o impedeixin la realització dels dits valors i l'assoliment de les dites 
finalitats. 

Aquest article està redactat conforme a les modificacions introduïdes per l'art. 3 de la Llei 10/2004, de 
24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per al foment de 
l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local (DOGC núm. 4291, de 30-
12-2004, p. 26612). 
 

Article 48 

Procediment per a l'aprovació de projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no 
urbanitzable 

1. Els projectes de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'article 47.4, si no 
estan incloses en un pla especial urbanístic, han d'ésser sotmesos a informació pública per 
l'ajuntament, per un termini d'un mes. Tant el projecte d'aquestes actuacions com, si s'escau, el pla 
especial urbanístic formulat per a acomplir–les han d'incloure la documentació següent:  

a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l'actuació amb el 
planejament urbanístic i sectorial. 

b) Un estudi d'impacte paisatgístic. 

c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament de Cultura, si l'actuació afecta restes 
arqueològiques d'interès declarat. 

d) Un informe del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, si no és comprès en un pla sectorial 
agrari. 

e) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers classificats, zones vulnerables 
o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent. 

f) Un informe del Servei Geològic de Catalunya, si l'actuació afecta jaciments paleontològics o punts 
geològics d'interès. 

g) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial. 

2. L'aprovació prèvia dels projectes a què es refereix l'apartat 1 correspon a l'ajuntament i l'aprovació 
definitiva correspon a la comissió territorial d'urbanisme que pertoqui, que l'ha d'adoptar en el termini 
de tres mesos des que se li presenta l'expedient complet. En tots els casos, la resolució ha de fixar les 
mesures correctores aplicables a fi d'evitar la degradació i la fragmentació d'espais agraris i de 
minorar els efectes de les edificacions, de llurs usos i accessos i dels serveis i les infraestructures 
associats sobre la qualitat del paisatge, i també les condicions de caràcter urbanístic que calgui, el 
compliment de les quals s'ha de garantir adequadament. El projecte es pot denegar, si escau, pels 
motius que estableixen els apartats 3 i 4 de l'article 85. L'avaluació d'impacte ambiental es tramita 
d'acord amb la legislació sectorial específica, quan és preceptiva. 

3. L'aprovació definitiva dels projectes a què es refereix l'apartat 1 és requisit per a poder tramitar les 
llicències o autoritzacions municipals relatives a l'actuació, que tanmateix poden ésser tramitades 
simultàniament, condicionades sempre a l'aprovació del projecte. 

Aquest article està redactat conforme a les modificacions introduïdes per l'art. 3 de la Llei 10/2004, de 
24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per al foment de 
l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local (DOGC núm. 4291, de 30-
12-2004, p. 26612).   
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Article 49 

Procediment per a l'aprovació de determinats projectes de noves activitats i construccions en sòl no 
urbanitzable 

1. Els projectes de construccions a què es refereix l'article 47.6–a, pròpies d'una activitat agrícola, 
ramadera o, en general, rústica, s'han de sotmetre al procediment regulat per l'article 48 si se superen 
els llindars que estableixen el planejament urbanístic general o els plans especials regulats per l'article 
67.1 i que fan referència a les característiques dels projectes, a llur ubicació i a llur impacte potencial. 
Els projectes d'activitats i les construccions directament vinculades a l'explotació de recursos naturals 
resten subjectes al procediment que estableix l'article 48. 

2. Els projectes de noves construccions a què es refereix l'article 47.6–b, destinades a habitatge 
familiar o a l'allotjament de treballadors temporers, s'han de sotmetre en tots els casos al procediment 
regulat per l'article 48, inclosos els projectes a què es refereix l'apartat 1 que incorporin aquests usos. 
En qualsevol cas, els esmentats usos han d'estar directament i justificadament associats a l'explotació 
rústica de què es tracti, i les construccions han de constituir un conjunt integrat, adequat al medi rural. 

3. El procediment d'aprovació de projectes regulat per l'article 48 s'aplica també a les actuacions 
següents en sòl no urbanitzable:  

a) L'obertura o la recuperació de vies d'accés, camins i dreceres, en el cas que la recuperació no 
estigui integrada en un projecte d'actuació admesa en aquesta classe de sòl, tramitat d'acord amb la 
legislació sectorial. 

b) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d'altres serveis de carretera. 

c) Qualsevol altra actuació que afecti restes arqueològiques d'interès declarat, aqüífers classificats, 
zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent, jaciments 
paleontològics o punts geològics d'interès. 

Aquest article està redactat conforme a les modificacions introduïdes per l'art. 3 de la Llei 10/2004, de 
24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per al foment de 
l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local (DOGC núm. 4291, de 30-
12-2004, p. 26612). 

Article 50 

Procediment per a l'aprovació de projectes de reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals 
en sòl no urbanitzable 

1. Els projectes de reconstrucció o rehabilitació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable han 
d'ésser sotmesos a informació pública per l'ajuntament, per un termini de vint dies, i a l'informe de la 
comissió territorial d'urbanisme competent, que s'ha d'emetre en el termini de dos mesos. La llicència 
corresponent només es pot atorgar si el dit informe és favorable i, si escau, ha de fixar les mesures 
correctores i les condicions de caràcter urbanístic a què fa referència l'article 48.2. Els projectes que 
només comportin obres de conservació, d'adequació, de millora o de manteniment d'un ús existent 
admès per l'ordenament urbanístic resten únicament subjectes a llicència municipal. 

2. El planejament urbanístic general o especial ha d'identificar en un catàleg específic les masies i les 
cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que en determinen la 
preservació i la recuperació, d'acord amb el que estableix l'article 47.3. Els criteris paisatgístics que 
determinen la inclusió de les masies i les cases rurals en el catàleg s'han d'adequar a les 
determinacions que, si escau, estableix el planejament urbanístic o sectorial per a la protecció i el 
millorament del paisatge. 

3. La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum 
edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats. Si no s'alteren les 
característiques originals de l'edificació, se'n pot admetre la divisió horitzontal, amb les limitacions 
que estableixi el planejament urbanístic i d'acord amb la normativa reguladora de les condicions 
objectives d'habitabilitat. 

Aquest article està redactat conforme a les modificacions introduïdes per l'art. 3 de la Llei 10/2004, de 
24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per al foment de 
l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local (DOGC núm. 4291, de 30-
12-2004, p. 26612).  

 Article 51 

Directrius per a les llicències d'edificació en sòl no urbanitzable 

1. Els materials, els sistemes constructius, el volum i la tipologia aparents de les edificacions en sòl no 
urbanitzable han d'ésser els propis de l'àmbit territorial on siguin emplaçats. El planejament territorial 
i el planejament urbanístic han d'establir els criteris o les condicions necessaris per a fer efectiva 
aquesta directriu. 

2. Les llicències municipals per a l'edificació en sòl no urbanitzable han de fixar les condicions 
especials que s'han d'adoptar, a càrrec dels interessats, per a l'obtenció dels subministraments 
necessaris i l'assoliment dels nivells de sanejament adequats, amb les degudes garanties de seguretat, 
salubritat i no–contaminació que tinguin en compte els riscs geològics, naturals i tecnològics. En tot 
cas, s'aplica a aquestes condicions d'edificació el que estableix per a les edificacions en sòl urbà 
l'article 41.3. 

Aquest article està redactat conforme a les modificacions introduïdes per l'art. 3 de la Llei 10/2004, de 
24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per al foment de 
l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local (DOGC núm. 4291, de 30-
12-2004, p. 26612).  
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FITXES DE COMPLIMENT DEL C.T.E.: 
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16.5 ANNEX INSTAL·LACIONS (V): 

 
5.1 INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ D’AIGÜES: 

 
La instal·lació de sanejament serà realitzada segons els criteris establerts a les Normes vigents 

i d’acord amb el C.T.E. Secció HS 5 sobre evacuació de les aigües, per tal de garantir una correcta 
evacuació de les aigües residuals i pluvials de l’edifici. 
 

Dimensionat: 
 
Dimensionat de la ret d’evacuació de les aigües residuals: 
 
En la següent taula corresponent als diferents aparells sanitaris per la determinació dels 

diàmetres de les derivacions individuals, es consideraran vàlids per ramals amb una longitud igual a 
1,5 m, si en el cas que hi hagi longituds majors es realitzarà un càlcul detallat, en funció de la 
longitud, la pendent i el caudal a evacuar. 

 

5.1/1 Taula extreta del C.T.E. HS Salubritat 
 

 A continuació es col·loca les taules amb les dades resultants de cada estància amb el diàmetre 
nominal del sifó d’ús privat. 
 
 
 
 
 

 

PLANTA BAIXA  
Dependència APARELL UD. Descàrrega  Ø sifó ‐ derivació

ALLOTJAMENT RURAL Nº1 

Menjador ‐ 
Cuina  Aigüera 

3  40

Bany "1" 
Lavabo 1  40

Plat de dutxa 2  40

Inodor amb cisterna  4  100

Bany "2" 

Lavabo 1  40

Banyera 3  40

Inodor amb cisterna  4  100

Bidet 2  32

Bany "3" 
Lavabo 1  40

Plat de dutxa 2  40

Inodor amb cisterna  4  100

Bany "4" 

Lavabo 1  40

Banyera 3  40

Inodor amb cisterna  4  100

Bidet 2  32

ZONA COMÚ 

Serveis 
 

Lavabo 1  40

Lavabo 1  40

Inodor amb cisterna  4  100

Inodor amb cisterna  4  100

Cuina Aigüera 3  40

Barra Aigüera 3  40



      Desenvolupament de projecte executiu de rehabilitació i canvi d’ús a masia rural (Jesús Cases Mérida)             183 
 

PLANTA PRIMERA  
Dependència  APARELL  UD. Descàrrega  Ø sifó ‐ derivació

CASA PARTICULAR 

Serveis Masia 

Banyera  2  40 
Bidet  2  32 

Inodor amb cisterna  4  100 
lavabo  1  40 

Cuina  Aigüera  3  40 

Safareig 
Safareig  3  40 
Rentadora  3  40 

ALLOTJAMENT RURAL Nº2 
Menjador ‐ 
Cuina "2"  Aigüera 

3  40 

Bany "5" 
Lavabo  1  40 

Plat de dutxa  2  40 
Inodor amb cisterna  4  100 

Bany "6" 
Lavabo  1  40 

Plat de dutxa  2  40 
Inodor amb cisterna  4  100 

Bany "7" 
Lavabo  1  40 
Banyera  2  40 

Inodor amb cisterna  4  100 
 

 
Tot seguit es calculen els ramals dels col·lectors obtenint el diàmetre entre els aparells sanitaris 

i els baixants segons el nombre màxim d’unitats de desaigua i la pendent. 
 
 

5.1/2 Taula extreta del C.T.E. HS Salubritat 
  

Segons la taula 5.1/2 anterior i la taula 4.5 del C.T.E. (col·lectors horitzontals d’aigües 
residuals), el diàmetre emprat per la canalització horitzontal serà 75, però com que els inodors 
necessiten un Ø 100, el diàmetre nominal emprat serà el de major dimensió. 
 

 Pel càlcul del baixant d’aigües residuals es tindrà en compte la taula següent 5.1/3. 
 

5.1/3 Taula extreta del C.T.E. HS Salubritat 
 
 El mateix que passa amb el sistema de baixants d’aigües residuals es troba amb els col·lectors 
horitzontals, així que el diàmetre mínim utilitzat serà Ø 110 ampliant el diàmetre en funció del 
nombre d’unitats i la pendent (veure taula 5.1/4). 
 
  

5.1/4 Taula extreta del C.T.E. HS Salubritat 
 
 
 

Dimensionat de la ret d’evacuació de les aigües pluvials: 
 
 S’ha de comentar que en els edificis de la masia de Ca l’Obach no hi ha cobertes planes, les 
zones on hi ha recollida d’aigües de pluja és en una superfície plana l’evacuació és directa a l’exterior, 
aquestes zones són la Terrassa de l’allotjament “2” i el balcó de la casa particular. 
 
 D’altra banda, les cobertes inclinades es calcularà el nombre de baixants corresponents amb la 
projecció horitzontal de la coberta i seguint la taula següent: 
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5.1/4 Taula extreta del C.T.E. HS Salubritat 
 
 

- Coberta Garatge “A”   → 44,2     m² = 2 buneres. 
- Coberta Casa particular → 155,48 m² = 3 buneres. 
- Coberta Allotjament “1” → 141,84 m² = 3 buneres. 
- Coberta Allotjament “2” → 93,29   m² = 2 buneres. 

 
A continuació d’obtenir el nombre de buneres que es col·locaran a les conduccions d’aigües 

pluvials de Ø 110, és determinar el diàmetre dels baixants fent servir la taula 4.8 del diàmetre dels 
baixants d’aigües pluvials del C.T.E.. 

 

5.1/5 Taula extreta del C.T.E. HS Salubritat 
 
Sabent que el municipi d’Odèn està en una zona pluviomètrica determinada per la norma amb 

una intensitat de 155 mm/h i el diàmetre nominal és de 63 mm, si s’aplica el factor de correcció 1,55 
el baixant resultant seria de Ø 100 mm. 

 
 

5.2 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA: 
 

La instal·lació de fontaneria serà realitzada segons els criteris establerts a les Normes vigents i 
d’acord amb el C.T.E. Secció HS 4 sobre subministrament d’aigua, per tal de garantir un correcte 
consum humà. 
 
 Tot seguit s’ha col·locat l’esquema de principi proposat. 
 

Dimensionat de la instal·lació: 
 
 A continuació s’ha col·locat un quadre amb tots els aparells que consumeixen aigua freda 
sanitària, relacionant el nombre d’elements amb el caudal mínim exigit per la norma, aquest caudal 
instantani és el mínim que ha de sortir en qualsevol punt de consum i una pressió mínima de 100 KPa 
per garantir un bon subministrament de l’aigua. Les dades del caudal instantani mínim s’ha extret de 
la taula 2.1 del C.T.E. HS 4 i s’ha aplicat als aparells instal·lats. 
 



      Desenvolupament de projecte executiu de rehabilitació i canvi d’ús a masia rural (Jesús Cases Mérida)             185 
 

5.2/1 Taula extreta del C.T.E. HS Salubritat 
 
 

ZONA CASA PARTICULAR + ZONA COMUNA “Z.1” 

Dependència  APARELL  Nº Aparells  Cabal Ins. 
D'I.F.F. 

ZONA COMÚ 

Serveis    Lavabo   2  0,2 
   Inodor amb cisterna   2  0,2 

Cuina  Aigüera   1  0,2 
Barra  Aigüera   1  0,2 

CASA PARTICULAR 

Serveis Masia 

Banyera  1  0,3 
Bidet  1  0,1 

Inodor amb cisterna  1  0,1 
lavabo  1  0,1 

Cuina  Aigüera  1  0,2 

Safareig 
Safareig  1  0,2 
Rentadora  1  0,2 

Total Comptador “1” I.F.F.  13  2 
 

 
 
 
 

ZONA DE NOU ÚS “Z.2” 
Dependència  APARELL  Nº Aparells  Cabal Ins. D'I.F.F. 

ALLOTJAMENT RURAL Nº1 

Menjador ‐ Cuina  Aigüera  1  0,2

Bany "1" 

Lavabo 1  0,1
Plat de dutxa  1  0,2
Inodor amb 
cisterna 1  0,1

Bany "2" 

Lavabo 1  0,1
Banyera 1  0,3

Inodor amb 
cisterna 1  0,1
Bidet 1  0,1

Bany "3" 

Lavabo 1  0,1
Plat de dutxa  1  0,2
Inodor amb 
cisterna 1  0,1

Bany "4" 

Lavabo 1  0,1
Banyera 1  0,3

Inodor amb 
cisterna 1  0,1
Bidet 1  0,1

ALLOTJAMENT RURAL Nº2 

Menjador ‐ Cuina "2"  Aigüera  1  0,2

Bany "5" 

Lavabo 1  0,1
Plat de dutxa  1  0,2
Inodor amb 
cisterna 1  0,1

Bany "6" 

Lavabo 1  0,1
Plat de dutxa  1  0,2
Inodor amb 
cisterna 1  0,1

Bany "7" 

Lavabo 1  0,1
Banyera 1  0,3

Inodor amb 
cisterna 1  0,1

Total Comptador “2” I.F.F. 25  3,7

TOTAL I.F.F.  38 Uds.  5,7 litres/seg.
 
 

En els quadres següents s’ha calculat la necessitat de l’A.C.S. sabent que es la meitat de 
l’aigua freda sanitària en els aparells que conten aigua calenta, s’ha utilitzat el quadre 5.2/1 del C.T.E. 
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ZONA “1” 

Dependència  APARELL  Nº Aparells  Cabal Ins. 
D'A.C.S. 

ZONA COMÚ 

Serveis    Lavabo   2  0,1 
Cuina  Aigüera   1  0,1 
Barra  Aigüera   1  0,1 

CASA PARTICULAR 

Serveis Masia 
Banyera  1  0,2 
Bidet  1  0,065 
lavabo  1  0,065 

Cuina  Aigüera  1  0,1 

Safareig 
Safareig  1  0,1 
Rentadora  1  0,15 

Total Comptador “1” A.C.S.  10  0,98 
 

 
 

ZONA “2” 

Dependència  APARELL  Nº Aparells  Cabal Ins. D'A.C.S. 

ALLOTJAMENT RURAL Nº1 

Menjador ‐ Cuina  Aigüera  1 
0,1 

Bany "1" 
Lavabo  1  0,065 
Plat de 
dutxa  1  0,1 

Bany "2" 
Lavabo  1  0,065 
Banyera  1  0,2 
Bidet  1  0,065 

Bany "3" 
Lavabo  1  0,065 
Plat de 
dutxa  1  0,1 

Bany "4" 
Lavabo  1  0,065 
Banyera  1  0,2 
Bidet  1  0,065 

ALLOTJAMENT RURAL Nº2 

Menjador ‐ Cuina "2"  Aigüera  1 
0,1 

Bany "5" 
Lavabo  1  0,065 
Plat de 
dutxa  1  0,1 

Bany "6" 
Lavabo 1  0,065
Plat de 
dutxa 1  0,1

Bany "7" 
Lavabo 1  0,065
Banyera 1  0,2

Total comptador "2" A.C.S. 18  1,785 

TOTAL A.C.S.  28 Uds.  2,765 litres/seg. 
 
 Per tant la necessitat del cabal total previst de l’A.C.S. + la I.F.F. serà: 
 

- Cabal total necessari en el comptador “1”:  
 

Total C.1. (I.F.F.) + total C.1. (A.C.S.) = 2,98 litres/seg. 
 
 Si es calcula el coeficient de simultaneïtat K1 pel número d’aparell que tindrà la instal·lació: 
     

, quan “n” és el nombre d’aparell per tant: 

 

K1 =   =  0,288 

 
Cabal total Comptador “1” = 2,98 litres/seg. x 0,288 = 0,858 litres/seg. 
 
I ara per saber el Q del dipòsit s’utilitza l’equació següent: 
 
 Cabal total Comptador “1” x 60 seg./m. ,  
 
 Q del dipòsit serà = 0,858 x 60 = 51, 48 litres/m.  
 
Per tant la Q del dipòsit és de 51,48 l/m , però per anar més segur l’acumulador serà un Saunier  

- Dubal de 200 litres de capacitat. 
 
Tot seguit és calcularà la capacitat que tindrà l’acumulador de tot l’edifici. 
 

- Cabal total necessari de la Masia:  
 

Total (I.F.F.) + total (A.C.S.) = 8,46 litres/seg. 
 
 Si es calcula el coeficient de simultaneïtat K2 pel número d’aparells que tindrà la instal·lació: 
     

, quan “N” és el nombre de comptadors per tant: 
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K2 =   =  0,7 

 
Cabal total Masia  = 8,48 litres/seg. x K2 x N = 11,87 litres/seg. 
 
I ara per saber el Q del dipòsit s’utilitza l’equació següent: 
 
 Cabal total de la Masia x 60 seg./m. ,  
 
 Q del dipòsit serà = 11,87 x 60 = 612,32 litres/m.  
 
S’ha arribat a la conclusió que pel comptador “1” que donar servei a la zona comuna i la 

vivenda particular serà necessari un interacumulador de la marca Vitocell model 300 W de 200 l i per 
la resta s’utilitzarà dos interacumuladors de la mateixa marca de 250 l cada un. Tots els acumuladors  
elements connectats en les calderes i seran elèctrics amb combustió per l’A.C.S. de gasoil amb dipòsit 
a la planta baixa de la casa particular. 

 
A continuació d’haver determinat la capacitat dels acumuladors, es passa al dimensionat de les 

derivacions de les dependències fredes i ramals d’enllaç, amb el quadre 5.2/2 extret del C.T.E. que 
estableix els diàmetres mínims de les derivacions dels aparells. 

 

5.2/2 Taula extreta del C.T.E. HS Salubritat 
 
Els diàmetres a les derivacions dels aparells emprats seran: 
 

• Vàter 12mm 
• Lavabo 12mm 
• Plat de dutxa 12mm 
• Aigüera 12mm 
• Rentadora 20mm 

• Banyera 20 mm 
 

En les següents taules d’excel es representen dimensionats els trams, variant el diàmetre 
segons la el cabal d’aigua sanitària partint del circuit més desfavorable. Els trams calculats es poden 
veure en l’esquema de principi enganxat anteriorment. 

 
Zona comú i casa particular 

TRAM I.F.F. A.C.S.  Nº Aparells  Ø Tub de coure

A ‐ B ‐ 0,40  3  20/22
B ‐ C ‐ 0,60  4  20/22
C ‐D ‐ 0,80  5  20/22
D ‐ E ‐ 1,30  8  26/28
E ‐ F 0,2 1,50  10  26/28
F ‐ G 0,6 1,50  14  33/35
G ‐ H 0,8 1,50  15  33/35
H ‐ I 1,2 1,50  17  33/35
I ‐ J 1,8 1,50  21  40/42

J ‐ GT. 2 1,50  22  40/42
 

Allotjament "1" 
TRAM I.F.F. A.C.S.  Nº Aparells  Ø Tub de coure

A1 ‐ B1 ‐ 0,50  3  20/22
B1 ‐ C1 ‐ 1,00  6  20/22
C1 ‐D1 ‐ 1,30  8  20/22
D1 ‐ E1 0,4 1,80  14  26/28
E1 ‐ F1 0,6 1,80  15  33/35
F1 ‐ G1 1,2 1,80  19  33/35
G1 ‐ H1 1,6 1,80  22  33/35
H1 ‐ AT 2,2 1,80  26  40/42

 
Allotjament "2" 

TRAM I.F.F. A.C.S.  Nº Aparells  Ø Tub de coure

A2 ‐ B2 ‐ 0,70  4  20/22
B2 ‐ C2 ‐ 1,00  6  20/22
C2 ‐D2 0,5 1,20  10  26/28
D2 ‐ E2 0,9 1,20  13  26/28
E2 ‐ F2 1,3 1,20  16  33/35
F2 ‐ AT 1,5 1,20  17  33/35

 
 
 

AT ‐ GT. 3,5 3,00  43  50/52
GT. ‐ ES. 5,5 4,30  62  63/65
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5.3 INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR: 

 
Per fer l’estudi dels panells solars a instal·lar es parteixen d’unes dades en funció de la 

localització del Municipi d’Odèn. A partir d’elles i segons les característiques de la orientació des 
panells i la demanda d’ACS es dissenya la instal·lació. 
 

Es proposa aquest sistema per reduir el consum d’energia elèctrica necessària pel consum 
d’Aigua Calenta Sanitària i complir les prescripcions descrites en el C.T.E. HE – 4, contribució solar 
mínima d’aigua calenta sanitària. 

 
Per començar el càlcul s’ha d’agafar els valors de les demandes unitaris, amb una petició de 

referència a 60ºC establert a la següent taula del C.T.E. S’ha de fer un petit esment que només es 
dimensionarà la vivenda particular ja que hi ha el major nombre d’habitacions i més capacitat de 
persones habitables.  

 

5.3/1 Taula extreta del C.T.E. HE Contribució solar mínima 
 
 
A més a més la norma marca que per l’ús residencial el càlcul de persones per vivenda es 

tindrà de fer-se mitjançant els valors mínims establerts en la taula següent: 
 
 

5.3/2 Taula extreta del C.T.E. HE Contribució solar mínima 
 
 
Un cop es determina que en l’habitatge hi ha 6 dormitoris i 9 persones (veure quadre 5.3/2) es 

pot assegurar que la demanda diària d’A.C.S. és igual a: 
 

(30 litres gasta 1 persona al dia) x 9 persones = 270 litres/dia. 
 
 Per calcular la contribució mínima anual s’ha de realitzar una relació entre els valors anuals de 
l’energia solar exigida i la demanda energètica anual, en el quadre de les zones climàtiques espanyoles 
extret del C.T.E. es situarà el municipi d’Odèn i després es determinar la demanda total de A.C.S. de 
l’edifici en la taula 5.3/4. 
 

5.3/3 Mapa extret del C.T.E. HE Contribució solar mínima 
 
 

5.3/4 Taula extreta del C.T.E. HE Contribució solar mínima 
 
 

Per tant la demanda anual “D.A.” d’A.C.S. de l’edifici de la Masia de Ca l’Obach és: 
 

- 270 litres/dia x 365 dies = 98.550 litres/any. 
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Quan s’ha determinat la demanda anual s’ha de procedir amb el càlcul de la demanda 
energètica “D.E.” per l’escalfament de l’A.C.S. amb la formula següent: 

 
D.E. = D.A. x S.T. x C.e. x Densitat de l’aigua 
 

- D.E. = Demanda energètica A.C.S. 
- D.A. = Demanda anual 
- S.T. = Salt tèrmic entre la temperatura d’acumulació de l’aigua o la temperatura de la 

xarxa d’aigua potable. = 44 ºC. 
- C.e. = Calor específic de l’aigua (0,001163 KWh/ºCkg) 

 
Llavors la demanda energètica = 5.043 Kw h/any. 
 
 
Sabent que la demanda solar “D.S.” segons la norma només pot ser el 50 % de la demanda 

energètica anual, la demanda solar requerida serà: 2.521,5 Kw h/any. 
 
A continuació és calcula l’àrea necessària dels captadors solars amb la forma següent: 
 

Area captadors =  

 
- I = Valors d’irradiació extrets de l’Atles de Radiació solar de Catalunya. 
- α = Coeficient de reducció per l’orientació i la inclinació de la irradiació rebuda pel 

captador solar. 
- δ = Coeficient de reducció per ombres de la irradiació rebuda. 
- r = Rendiment mitjà anual de la instal·lació, s’agafa el valor de 0,45 

 
Per tant l’àrea total dels captadors serà: 
 

A =   = 3,84 m² 

 
 
 
 

5.4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: 
 

El dimensionat de la instal·lació elèctrica es realitzarà de forma que compleixi amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió e Instruccions Tècniques Complementaries (ITC) i el Codi 
tècnic de l’Edificació (RD 314/2006). Les distribucions de punts de llum i endolls de corrent es 
dibuixaran en els plànols d’instal·lació elèctrica del projecte.  
 
 
 
 

 DIMENSIONAT: 
 
 Pel càlcul del dimensionat es seguirà les indicacions de les Instruccions Tècniques 
Complementaries per a Baixa Tensió. (ITC – BT). 
 
 En primer lloc és determina el grau d’electrificació, està establit en la norma REBT (Real 
Decret  560/2010 del 7 de maig) com a: 
 
 
-Electrificació bàsica: 
  
 És la instal·lació mínima per una vivenda permetent l’ús d’aparells electrodomèstics habituals. 
La Sup. útil ≤ 160 m² i màxim 5 circuits. 
 
-Electrificació elevada: 
 
 És contracta quan es necessita més nombre d’aparells elèctrics i té més de 5 circuits. També la 
superfície útil ha de ser major de 160 m². 
 
 Per tant el grau d’electrificació és elevada i es conta que es necessita com a mínim una 
potència superior a 9.200 W. i un amperatge superior o igual a 40 A. 
 
 Una vegada s’ha determinat el tipus d’electrificació, es calcularà la previsió de càrregues 
assolint el total de la potència a preveure en tot l’edifici. Per calcular això es seguirà els passos 
següents: 
 

1- habitatges = 3 unitats x 9.200 W/unitat = 27.600 W 
2- Zona comuna =  

Zona Planta Baixa = 99,27 m² x 100 W/m² = 9.927 W. 
Zona comuna = 118,59 m² x 100 W/m² = 11.859 W. 

 
3- Serveis Generals= 

Intèrfon + TV – FM = 1.500 W 
 
 Per tant la potència a preveure serà = 1 + 2 + 3 = 50.886 W totals. 
 
 A continuació es dimensiona la línia monofàsica de la masia, línia general d’alimentació 
L.G.A. sabent que l’equació per calcular la intensitat admissible és: 
 

Intensitat admissible serà:  =  = 86,41 A 

 
 Amb aquesta dada i tenim en compte que la línia general de l’escomesa arriba aérea, és de 
coure amb un cable trifàsic, amb servei permanent i, un aïllant basat en P.V.C., la secció nominal 
necessària per 86,41 A és de 25 mm². Aquesta determinació s’ha extret del quadre 5.4/1 on determinar 
segons la intensitat admissible una secció necessària de la línia general d’alimentació fins a la caixa 
general de protecció i comandament. 
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5.4/1 Taula extreta del vademècum de l’assignatura instal·lacions de fluids 

 
Quan s’ha concretat la dimensió de la L.G.A., es pot seguir amb el càlcul de la derivació 

individual que s’efectuarà amb la formula de la secció que es detalla a sota: 
 
 
    
 
On: 
S = La secció del conductor. 
P  = Potència. 
L = Longitud de la línia. 
γ = La conductivitat Cu=56. 
E = La caiguda de tensió (1,5segons ITC – BT 19) 
V = Voltatge monofàsic (230V). 

 
 Per tant: 
 
        =  24,63 mm² 

 
 
Tot seguit es calcularà la intensitat de la corrent prevista en cadascun del circuits d’un sol 

allotjament amb la formula extreta de la ITC BT – 25.,d’aquesta manera s’obtindrà la secció nominal 
de les conduccions interiors dels circuits.  

 
S’ha de fer constància, que només es calcularà la secció dels cables dels circuits d’un 

allotjament ja que seria molt repetitiu realitzar aquesta tasca, per realitzar aquest treball s’agafarà el 

quadre 5.4/2 extret de la ITC – BT – 25 sabent que està estipulat la secció mínima, a més a més 
s’utilitzarà l’equació de la intensitat. 

 
 

 
-n      = nº de preses o receptors 
-Ia      = Intensitat prevista per la presa o receptor 
-Fs (Factor de simultaneïtat) = Relació de receptors connectats simultàniament sobre el 

total 
Fu (factor d’utilització) = Factor mitjà d’utilització de la potència màxima del 

receptor. 
 

5.4/2 Taula extreta de la ITC BT – 25 per determinar la secció dels conductors 

 
 Càlcul secció conductors de la planta primera i segona de la casa particular. 
 
 

• C1: Circuit il·luminació amb 24 punts de llum: 
 

I = P/V =  200 / 230  = 0,87 A 
 
IC1 = 24 x 0,87 x 0,75 x 0,5 = 7,83 A 
 
La instal·lació del circuit serà de 7,83 A i la secció segons el ICT-BT-25 es de 1,5 mm². 

L’interruptor automàtic “PIA” serà de 10 A. 
 

• C2: Circuit endolls generals amb 18 preses: 
 

I = P/V =  3.450 / 230  = 15 A 
 
IC1 = 18 x 15 x 0,2 x 0,25 = 13,5 A 
 
La instal·lació del circuit serà de 13,5 A i la secció segons el ICT-BT-25 es de 2,5 mm². 

L’interruptor automàtic “PIA” serà de 16 A. 
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• C3: Circuit forn i cuina amb 2 preses: 
 

I = P/V =  5.400 / 230  = 23,48 A 
 
IC1 = 2 x 23,48 x 0,5 x 0,75 = 13,5 A 
 
La instal·lació del circuit serà de 17,61 A i la secció segons el ICT-BT-25 es de 6 mm². 

L’interruptor automàtic “PIA” serà de 25 A. 
 

• C4: Circuit termos elèctric amb 2 preses: 
 

I = P/V =  3.450 / 230  = 15 A 
 
IC1 = 2 x 15 x 0,66 x 0,75 = 14,85 A 
 
La instal·lació del circuit serà de 14,85 A i la secció segons el ICT-BT-25 es de 4 mm². 

L’interruptor automàtic “PIA” serà de 20 A. 
 

• C5: Circuit endolls dependències humides amb 2 preses: 
 

I = P/V =  3.450 / 230  = 15 A 
 
IC1 = 2 x 15 x 0,4 x 0,5 = 6 A 
 
La instal·lació del circuit serà de 6 A i la secció segons el ICT-BT-25 es de 2,5 mm². 

L’interruptor automàtic “PIA” serà de 16 A. 
 

• C6: Circuit addicional enllumenat amb 17 punts de llum: 
 

I = P/V =  200 / 230  = 0,87 A 
 
IC1 = 17 x 0,87 x 0,75 x 0,5 = 5,55 A 
 
La instal·lació del circuit serà de 5,55 A i la secció segons el ICT-BT-25 es de 1,5 mm². 

L’interruptor automàtic “PIA” serà de 10 A. 
 

• C7: Circuit addicional endolls amb 18 preses: 
 

I = P/V =  3.450 / 230  = 15 A 
 
IC1 = 18 x 15 x 0,2 x 0,25 = 13,5 A 
 
La instal·lació del circuit serà de 13,5 A i la secció segons el ICT-BT-25 es de 2,5 mm². 

L’interruptor automàtic “PIA” serà de 16 A. 
 
Per saber quants punts s’utilitzarà en cada estància s’emprendrà la taula 5.4/3 següent, quedant 

reflectit en el plànols d’instal·lacions i l’esquema unifilar. 

5.4/3 Taula extreta de la ITC BT – 25 
 
5.5 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ: 
 
Pel càlcul del dimensionat de la instal·lació de calefacció amb sistema bitubular, es seguiran 

les indicacions adquirides durant l’aprenentatge de l’assignatura d’instal·lacions electromecàniques 
complint les indicacions de la norma RITE i el C.T.E. 

 
Per començar s’ha d’explicar que el sistema de calefacció de la masia serà individual per cada 

zona (1, casa particular, 3, allotjament “1” i, 4, allotjament “2”) amb una caldera per cada part. El 
combustible serà de gasoil amb un  dipòsit de 3000 litres en la planta baixa de la Casa particular. 
Aquest element de la marca ROLEX de doble paret molt resistent contra el foc i lliure de la possible 
corrosió que pot patir, a més estarà connectat amb les calderes amb un conducte enterrat de coure, 
protegit per un conducte de la mateixa resistència o major. 

 
Les calderes seran murals pels tres, s’inclourà la calefacció i un acumulador. Les 

canalitzacions seran de coure amb radiadors de alumini. 
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El models dels radiadors en banys, rebedors i passadís serà un model Super – 45  amb una 
potència calorífica de 95,5 Kcal/h, en canvi a la resta s’ha triat un model Super – 60 amb un potència 
calorífica de 130,4 Kcal/h. 

Pel càlcul del dimensionat de les necessitats calorífiques “Q” de les estances estudiades 
s’utilitzarà la formula següent: 

 
 

 
On: 
 
 Sup = Superfície útil de la dependència 

Factor A = Bé donat per la norma segons la construcció de l’edifici amb el regim de 
funcionament individual. 
Factor B = Bé donat per les temperatures exteriors de càlcul. 
Factor C = Segons el tipus d’edificació. 

 

5.5/1 Part del vademècum per extreure el factor A (apunts instal·lacions electromecàniques)
 

5.5/2 Part del vademècum per extreure el factor B i C (apunts instal·lacions electromecàniques)
 
 

En les següents taules es resumeix els càlculs realitzats amb la formula anterior en una taula 
d’Excel per cada zona individual. 

 
Casa particular  

dependència
Sup. 
m²  Fa  Fb  Fc  Q (w)  Elements  Columne

s  Suports Alçada
Nº 

Radiador

   
R.P. 16,11 49 1,25 1,2 1184,09  6+7  3  2 70 6 i 13
M. 19,98 95 1,25 1,2 2847,15  11+11  4  2 70 1 i 7

H.C.1 10,28 86 1,25 1,2 1326,12  11  4  2 70 12
H.C.2 11,86 86 1,25 1,2 1529,94  12  4  2 70 4
H.C.3 9,54 86 1,25 1,2 1230,66  10  4  2 70 5
H.C.4 8,88 86 1,25 1,2 1145,52  9  4  2 70 15
S.M. 5,89 100 1,25 1,2 883,50  10  3  2 70 14
C. 15,78 88 1,25 1,2 2082,96  8+8  4  2 70 2 i 3

R.P.2 18,91 49 1,25 1,2 1389,89  7+8  3  2 70 8 i 11
H.C.7 12,98 86 1,25 1,2 1674,42  13  4  2 70 9

H.C.8 9,32 86 1,25 1,2 1202,28  10  4  2 70 10

TOTA
L 16496,5  Kcal/h 

POTÈNCIA 
CALORÍFICA:

16.496,52 x 1,15 % = 
18.970,99Kcal/h. 

 
 Per tant s’agafarà en aquest cas una caldera mixta de la marca Roca model GAVINA 30 GTI 
CONFORT 25 w mural, atmosfèrica, combustió de gasoil i potència calorífica 29.000 Kcal/h. 
 

Allotjament "1" 

dependència
Sup. 
m²  Fa  Fb  Fc  Q (w)  Elements  Columnes  Suports Alçada

Nº 
Radiador

           
M.C. 19,63 95 1,25 1,2 2797,28  11+11  4  2 70 3 i 4
B.1 2,42 100 1,25 1,2 363,00  4  3  2 70 12
H.I.1 9,23 86 1,25 1,2 1190,67  9  4  2 70 11
H.D.1 14,92 86 1,25 1,2 1924,68  7+8  4  2 70 5 i 10
B.2 6,05 100 1,25 1,2 907,50  9  3  2 70 9

RE. 9,13 49 1,25 1,2 671,06  7  3  2 70 8
B.3 5,68 72 1,25 1,2 613,44  6  3  2 70 2
H.D.2 16,88 86 1,25 1,2 2177,52  8+9  4  2 70 1 i 7

B.4 5,33 72 1,25 1,2 575,64  6  3  2 70 6
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TOTA
L  11220,7  Kcal/h

 
 

POTÈNCIA 
CALORÍFICA: 

11.220,78 x 1,15 % = 
12.903,9Kcal/h. 

 

 
 
En aquest cas s’ha triat una caldera mixta de la marca Roca model GAVINA 30 GTI 

CONFORT 25 W mural, atmosfèrica, combustió de gasoil i potència calorífica 29.000 Kcal/h. 
 
 

Allotjament "2" 

dependència  Sup. 
m²  Fa  Fb  Fc  Q (w)  Elements  Columne

s 
Supor
ts  Alçada  Nº 

Radiador

                
M.C.2  31,24  95  1,25  1,2  4451,70  12+12+12  4  2  70 1, 2 i 3
H.I.2  9,15  86  1,25  1,2  1180,35  9  4  2  70 4
B.5  3,11  72  1,25  1,2  335,88  4  3  2  70 5
R.P.1  12,24  49  1,25  1,2  899,64  9  3  2  70 7
H.D.4  15,14  86  1,25  1,2  1953,06  7+8  4  2  70 8 i 9
H.D.3  15,54  86  1,25  1,2  2004,66  7+8  4  2  70 6 i 13
B.6  3,03  72  1,25  1,2  327,24  4  3  2  70 12
Des  8,50  95  1,25  1,2  1211,25  9  4  2  70 11

B.7  4,98  72  1,25  1,2  537,84  6  3  2  70 10

TOTAL  12901,6  Kcal/h 

POTÈNCIA 
CALORÍFICA: 

12.901,62 x 1,15 % = 
14.836,8Kcal/h. 

 

 
 
En aquest és igual que en el cas de l’allotjament número “1”, una caldera mixta de potència 

calorífica de 29.000 Kcal/h. Estaran ubicades en la planta baixa en la despensa instal·lacions (veure 
plànols instal·lacions calefacció). També en la planta baixa s’ubicarà el dipòsit de gasoil per la 
combustió. 

 
A continuació s’ha de calcular el diàmetre de la canalització de cada zona per trams, per 

realitzar aquesta operació s’ha col·locat un esquema de principis de la instal·lació i posteriorment el 
quadre resum del càlcul realitzat amb Excel. 

ESQUEMA DE 
PRINCIPIS “CASA 

PARTICULAR 

 
Casa particular  

TRAM POTÈNCIA DIÀMETRE  TRAM  POTÈNCIA DIÀMETRE
 

I ‐ 5. 1230,66 Ø 10/12 G ‐ 3.  1041,48 Ø 10/12
I ‐ 4. 1529,94 Ø 12/14 F ‐ G  10084,27 Ø 25/28
H ‐ I 2760,60 Ø 13/15 F ‐ 2.  1041,48 Ø 10/12

O ‐ 11. 694,94 Ø 10/12 E ‐ F  11125,75 Ø 25/28
O ‐ 10. 1202,28 Ø 10/12 E ‐ 1.  1423,57 Ø 10/12
N ‐ 9. 1674,42 Ø 12/14 D ‐ 15.  1145,52 Ø 10/12
N ‐ O 1897,22 Ø 12/14 D ‐ 14.  883,50  Ø 10/12
M ‐ N 3571,64 Ø 14/16 C ‐ D  2029,02 Ø 12/14
M ‐ 8. 694,94 Ø 10/12 C ‐ 13.  592,04  Ø 10/12
L ‐ M 4266,58 Ø 16/18 B ‐ C  2621,06 Ø 13/15
L ‐ 7. 1423,57 Ø 10/12 B ‐ 12.  1326,12 Ø 10/12
J ‐ L 5690,15 Ø 20/22 A ‐ B  3947,18 Ø 16/18
J ‐ 6. 592,04 Ø 10/12 A ‐ E  12549,32 Ø 25/28
H ‐ J 6282,19 Ø 20/22 "K" ‐ A  16496,50 Ø 25/28
G ‐ H 9042,79 Ø 20/22

 

 

ESQUEMA DE 
PRINCIPIS 

“ALLOTJAMENT “1”” 
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Allotjament "1"  
TRAM  POTÈNCIA  DIÀMETRE  TRAM  POTÈNCIA  DIÀMETRE

  
D ‐ 5  962,34  Ø 10/12  H ‐ I  2516,01  Ø 13/15
D ‐4  1398,64  Ø 10/12  H ‐ 9.  907,50  Ø 10/12
C ‐ D  2360,98  Ø 12/14  G ‐ H  3423,51  Ø 14/16
C ‐ 2.  613,44  Ø 10/12  G ‐ 8.  671,06  Ø 10/12
C ‐ 3.  1398,64  Ø 10/12  F ‐ G  4094,57  Ø 16/18
B ‐ C  4373,06  Ø 16/18  F ‐ 7.  1088,76  Ø 10/12
B ‐ 1.  1088,76  Ø 10/12  E ‐ F  5183,33  Ø 20/22
J ‐ 12.  363,00  Ø 10/12  E ‐ 6.  575,64  Ø 10/12
J ‐ 11.  1190,67  Ø 10/12  A ‐ B  5461,82  Ø 20/22
I ‐ J  1553,67  Ø 12/14  A ‐ E  5758,97  Ø 20/22
I ‐ 10.  962,34  Ø 10/12  "K" ‐ A  11220,70  Ø 25/28

 

 

ESQUEMA DE PRINCIPIS “ALLOTJAMENT “2”” 

 
Allotjament "2"  

TRAM  POTÈNCIA  DIÀMETRE  TRAM  POTÈNCIA  DIÀMETRE
  

C ‐ 2.  1483,90  Ø 10/12  J ‐ K  2540,82  Ø 13/15
C ‐3.  1483,90  Ø 10/12  I ‐ J  3078,66  Ø 13/15
B ‐ C  2967,80  Ø 13/15  I ‐ 9.  976,53  Ø 10/12

B ‐ 1. 1483,90 Ø 10/12 H ‐ I  4055,19 Ø 16/18
F ‐ 5. 335,88 Ø 10/12 H ‐ 8.  976,53  Ø 10/12
F ‐ 6. 1002,33 Ø 10/12 G ‐ H  5031,72 Ø 16/18
E ‐ F 1338,21 Ø 10/12 G ‐ 7.  899,64  Ø 10/12
E ‐ 4. 1180,35 Ø 10/12 D ‐ G  5931,36 Ø 20/22
L ‐ 13. 1002,33 Ø 10/12 D ‐ E  2518,42 Ø 13/15
L ‐ 12. 327,24 Ø 10/12 A ‐ B  4451,70 Ø 16/18
K ‐ L 1329,57 Ø 10/12 A ‐ D  8449,78 Ø 20/22
K ‐ 11. 1211,25 Ø 10/12 "K" ‐ A  12901,60 Ø 25/28
J ‐ 10. 537,84 Ø 10/12

 
 
5.6 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS: 

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

edifici dels riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres objectius i procediments del 
Document Bàsic DB-SI,  per a totes les exigències bàsiques. 

 
 Criteris generals de l’aplicació: 
 
 Segons el C.T.E. quan un canvi d’ús afecti únicament a una part de l’edifici o d’un 
establiment, aquest DB només s’aplicarà a la part dita part. En canvi en edificis d’ús residencial 
vivenda si no es canvia l’ús al que esta destinat no es precisa d’aplicar aquest DB. 
 
 Per tant només s’aplicarà la instal·lació contra incendis en la zona del canvi d’ús, queda accent 
la part de casa particular ja que no es canviar l’ús anterior només s’ha rehabilitat les parts danyades 
del pas dels anys. 
 

DB - SI 1 Propagació interior: 
 
 1.Compartimentació en sectors d’incendi: 
 
 Tots els edificis han de tenir una compartimentació en sectors d’incendi segons les condicions 
que estableix la taula 5.6/1 extreta del C.T.E. Secció SI 1. 
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5.6/1 Resum de la taula del SI 1 per a ús residencial al públic 
 

Per tant només hi ha un sector d’incendis amb 344,61 m² ja que no supera els 2.500 m² 
dictaminats per la norma. 

 
D’altra banda totes les parets, murs o sostres limítrof d’aquest sector d’incendis serà EI-120, i 

les parets de separació entre els habitatges o de les zones comuns EI-60. Veure quadre inferior de la 
resistència al foc de les parets, sostres i portes. 

5.6/2 Quadre de la resistència al foc dels elements constructius divisoris 
 
2.Locals i zones de risc especial: 
 
Els locals i zones de risc especial integrats en els edificis es classifiquen segons el C.T.E. SI 1 

conforme al risc (alt, mitjà i baix) segons els criteris de la taula 5.6/3 i han de complir les condicions 
que s’estableix en la taula 5.6/4. Sabent que en l’edificació de la masia hi ha dos locals amb risc 
especial, la bugaderia i la sala de calderes, aquestes dos sales compliran l’establer en les taules 
següents: 

5.6/3 Classificació dels locals i zones risc integrats en els edificis 

 

5.6/4 Condicions de les zones de risc especial 
 
La conclusió extreta dels dos quadres seria que les dependències preservades a bugaderia i sala 

de calderes, les parets i sostres que separen la zona amb la resta de l’edifici EI – 90. 
 
4.Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari: 
 
La classe de reacció al foc dels elements constructius dels sostres i parets, excepte els de 

l’interior dels habitatges  serà C-s2,d0 i els dels terres  EFL.  
 

DB - SI 2 Propagació exterior: 
 

1.Mitjaneres i façanes: 
 
Totes les mitgeres o murs confrontants entre volums edificats seran com a mínim EI-120. La 

classe de reacció al foc dels elements constructius que ocupin més del 10% de la façana serà B-s3 d2.  
 
2.Cobertes: 

 
Les zones de risc de propagació exterior de l’incendi per coberta entre dos volums 

confrontants tindrà una resistència al foc REI 60 com a mínim. 
 
La classe de reacció al foc dels materials que ocupin més del 10% del revestiment o acabat 

exterior de les cobertes serà Broof (t1).  
 

DB - SI 3 Evacuació dels ocupants: 
 
1.Compatibilitat dels elements d’evacuació: 
 
La Secció SI 3 estableix que els establiments d’ús residencial públic amb superfície superior a 

1.500 m² han de complir que les sortides d’ús habitual tenen de ser independents de les zones 
comunes, per tant, com que la superfície de l’edifici objecte es menor a dictaminada per la norma, es 
podrà utilitzar les sortides habituals com a evacuació dels ocupants. 
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2.Càlcul de l’ocupació: 
 
Pel càlcul d’ocupació serà necessari seguir els valors establerts en la norma, per això es 

seguirà la taula 5.6/5 per un ús residencial al públic. 
 

5.6/5 Retall del quadre de la Secció SI 3 per la densitat d’ocupació 
 

Es considera una ocupació  total de 35 persones d’acord amb les densitats d’ocupació 
definides a les característiques. 

 
3.Número de sortides i longituds dels recorreguts d’evacuació: 
 
El nombre mínim de sortides de planta ve determinat per la seva alçada d’evacuació (h), la 

seva ocupació  i el recorregut d’evacuació fins a una sortida de planta.  
 
Tenen aquesta consideració, entre d’altres, l’arrencada d’una escala oberta amb forat o ull 

d’escala de superfície en planta inferior a 1,30 m², la porta d’accés a una escala protegida o 
especialment protegida, etc. 

 
Segons la taula 3.1 número de sortides de planta i longitud dels recorreguts d’evacuació de la 

Secció SI 3 del C.T.E. Es disposa d’una única sortida de planta o recinte  perquè compleix que 
l’alçada d’evacuació h ≤ 28 m, l’ocupació és inferior a  500 persones en la sortida de l’edifici, i els 
recorreguts fins a la sortida ≤ 25 m. En cas de que l’evacuació necessita ascendir més de 2 m, 
l’ocupació és inferior a  50 persones.  

 
4.Dimensionat dels medis d’evacuació: 
 
El càlcul de l’amplada o capacitat dels elements d’evacuació s’ha portat a terme conforme als 

criteris de la taula 4.1 de la Secció SI 3. 
 
- Las amplades de portes, pas i passadissos s’han dimensionat a raó de P/200, sent P el número 

de persones assignades a dit element d’evacuació. Es a dir: 
 
L =35 / 200 = 0,175 m.  Per tant: COMPLEIX. 
 
- Les escales no protegides previstes per l’evacuació descendent tindran una amplada de 

P/160. Es a dir: 
 
 L = P/160 o sigui 35/160 = 0,21 m.  Per tant: COMPLEIX. 
 

L’amplada lliure en portes, pas y obertures previstes como sortida d’evacuació serà igual o 
major que 0,80 m. L’amplada de la fulla en portes de dos fulles como lo existent, serà igual o major 
que 0,60 m. 
 

5.Protecció de les escales: 
 
Les escales per l’evacuació descendent per a l’alçada d’evacuació h = 12 m. seran del tipus 

escala oberta (forat o ull d’escala amb superfície en planta < 1,30 m²). 
 
Segons el C.T.E. quan es tracti d’un establiment amb menys de 20 places d’allotjament (com 

és el cas), es podrà optar per una instal·lació d’un sistema de detecció i alarma amb mesura alternativa 
a les exigències de l’escala protegida. 

 
6.Portes situades en recorreguts d’evacuació: 
 
Les portes per a la sortida de planta o de l'edifici, seran amb un dispositiu de fàcil obertura des 

de l'interior amb sentit de gir cap a fora.  
 
7.Senyalització dels medis d’evacuació: 
 
Les sortides del recinte i els recorreguts seran senyalitzats, fins on sigui visible la sortida 

corresponent, amb senyals conforme a la norma UNE 23-033 i dimensions d’acord amb la UNE 85-
501.  
 

8.Control del fum de l’incendi: 
 
Segons estableix en la Secció SI 3 no és necessària la instal·lació de sistemes de control del 

fum dels incendis, ja que no entra en cap cas dels descrits dels indicats en dita norma. 

DB - SI 4 Detecció, control i extinció de l’incendi: 
 

1.Dotació de les instal·lacions de protecció contra incendis: 

5.6/6 Dotacions de caràcter general de les instal·lacions de protecció contra incendis
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5.6/7 Dotacions de caràcter específic segons l’ús 
 
Extintors portàtils: 
 
Es disposarà d'un extintor d’eficàcia mínima 21A-113B a menys de 15 metres de qualsevol 

punt de les zones comuns de circulació.  
 
Es disposaran a una alçada sobre el terra menor de 1.70 metres. 
 
Boques d’incendi: 
 
No s’exigeixen. 

 
Columna seca: 
 
No és necessària la seva instal·lació. 

 
Detecció i alarma: 
 
La norma no ho exigeix però es preveurà la instal·lació del sistema de detecció i alarma. 
 
Hidrants exteriors: 
  
No és necessària la seva instal·lació. 
 
2.Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció conta incendis: 

 
 Els medis de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors, polsadors manuals 
d’alarma,etc) s’han de senyalitzar mitjançant senyals definides a la norma UNE 23033 – 1. Les 
senyals han de ser visibles en cas de caiguda del subministrament normal. 
 

DB - SI 5 Intervenció dels bombers: 
 

1.Condicions d’aproximació i entorn: 
 
 L’aproximació dels bombers a l’edifici per vials han de tenir un espai de maniobra complint 
les condicions següents: 
 

a)- Amplada mínima lliure   3,5 m. 

b)- Altura mínima lliure o de gàlib 4,5 m. 
c)- Capacitat portant del vial  20 KN/m². 

 
 Les zones d’aproximació a l’edificació de la masia es tant completament equipades per si en 
cas d’incendi els vehicles dels bombers puguin accedir amb comoditat a l’apagament, complint la 
Secció SI 5 d’intervenció dels senyors bombers.  
 

1.Accessibilitat per façana: 
 
Les  façanes dels edificis de Ca l’Obach compleixen els següents requisits: 
 

- Facilitar l’accés a cada planta de l’edifici, l’altura del nivell de l’ampit no és major a 
1,20 m. 

- Les dimensions horitzontal i verticals de l’accés són majors a 0,80 i 1,2 m 
respectivament. 

- No hi ha instal·lat cap element que dificulti l’accés a l’interior. 
 

DB - SI 4 Detecció, control i extinció de l’incendi: 
 

2.Resistència al foc de l’estructura: 
 

 En la taula següent 5.6/8 es marca al resistència mínima al foc de l’estructura segons l’ús de 
l’edifici, com es pot observar per ús residencial públic tindran una resistència de R 120. En canvi en el 
quadre 3.2 del C.T.E. per a zones de risc especial integrades en edificis, (risc especial baix) és R 90. 
 

5.6/8 Resistència al foc dels elements estructurals 
 

Els elements estructurals tenen les següents característiques: 
 

Forjat unidireccional gruix >=12 cm, cassetons, revestiment inferior, distància mínima 
equivalent a eix armadures  35 mm, (R-120)  
 

Mur de mamposteria de dimensió mínima 45 cm de roca calcaria ajuntada amb morter M40 
(EI-240) 



      Desenvolupament de projecte executiu de rehabilitació i canvi d’ús a masia rural (Jesús Cases Mérida)             198 
 
 

16.6 ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUD (VI): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

- REHABILITACIÓ I CANVI D’ÚS D’UNA MASIA DE MUNTANYA- 
 
 
 
 
 
 

CASES MÉRIDA,  JESÚS  
U.P.C. Universitat Politècnica de Catalunya 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT    

 DE REHABILITACIÓ I CANVI D’UN D’UNA MASIA A CASA DE 
TURISME RURAL A LLINARS D’ODÈN (LLEIDA) 

                              
                      
 

Situació: Carrer Nou núm. 1 Ctra. De Sant Llorenç de Morunys a 
Coll de Nargó Km. 17,1 

      Cambrils d’Odèn C.P. 25283 
      LLEIDA 
 
    Client: UNIVERSISTAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA                                                 
    Autor de l'Estudi: 
 
      JESÚS CASES MÉRIDA 
      C/ Germans Gomís nº96, (Oliana) 
      Lleida 
      Tel.609.37.05.55    
      E-mail: jesuscasesmerida@hotmail.com 
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Dades de l'obra 

TIPUS D'OBRA: 
REHABILITACIÓ I CANVI D’ÚS D’UNA 
MASIA DE MUNTANYA 
 

Emplaçament: C/ Nou, num. 1, Ctra de Sant Llorenç a Coll de 
Nargó Km.17,1– Cambrils d’Odèn CP: 25283 
(Lleida) 
 

Superfície construïda: REHABILITACIÓ I CANVI D’ÚS: 434,64 m² 
 

Promotor: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA 
 

Arquitecte Tècnic autor del Projecte d'execució: JESÚS CASES MÉRIDA 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: JESÚS CASES MÉRIDA 
 

Pressupost d’Execució Material del Projecte 407.249,97 (407.249 Euros i 97 Cèntims) 

Pressupost d’Execució Material de l’E.S.S. 12.043,08 (12.043 Euros i 8 Cèntims) 
 

Termini d’execució previst Es preveu una durada de 5 mesos 
 

Nombre de treballadors Es preveu una mitjana de 2 treballadors, amb un 
màxim de 5. 
 

  

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 

TOPOGRAFIA: 
SÒL RÚSTIC EN TERRENY PLA. 
 

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic  
 

CONDICIONS FÍSIQUES I D'ÚS DELS EDIFICIS DE 
L'ENTORN 

TRAMA RÚSTICA NO RETICULADA DE 
MORFOLOGIA HETEROGÈNIA. 
 

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 
 

DISPOSA DE TOTES LES INSTAL·LACIONS I 
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS. 

Ubicació de vials: 
(amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

CARRER NOU:  4,00 m, accés al poble de Llinars 
i 3,00 m, accés part del darrera Casa.   
 

  
 
 
 
 

 

Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i  salut a les obres de construcció 
 
  Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació 
útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 
 
  Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
  En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
  Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans del inici de les obres, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut  en execució d'obra.  
 
 Aquest pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el 
contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb 
la comunicació d'obertura de centre de treball, com és preceptiu. 
 
  El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
  
  Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
  Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i 
subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l'obra. 
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  Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
 
  La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure 
el Pla de Seguretat i Salut. 
 
  El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà 
aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, subcontractistes i representants dels treballadors. 
 
  Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 
 

 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 

  L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés 

i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball. 
- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra. 
 
  Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 

  L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 
 
- Evitar riscos. 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
- Combatre els riscos a l'origen. 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 

les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
- Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 
  L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 
 
  L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
  L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adaptar-se 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i 
no existeixin alternatives més segures. 
 
  Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
 

Identificació dels riscos 
 
  Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes 
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
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  S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, tenint d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 
 
  A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes 
(en aquest cas masia aïllada), i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
  Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
Mitjans i maquinaria: 
  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...).  
-  Caiguda de la càrrega transportada.  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
 

Treballs previs: 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Cops i ensopegades.  
- Caiguda de materials, rebots. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 
 
Enderrocs: 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades.  
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Fallida de l'estructura. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Acumulació i baixada de runes. 

Moviments de terres i excavacions: 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Cops i ensopegades.  
-  Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes (casa aïllada). 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 

 
Fonaments: 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
-  Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  



      Desenvolupament de projecte executiu de rehabilitació i canvi d’ús a masia rural (Jesús Cases Mérida)             202 
 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Fallides d'encofrats. 
- Fallides de recalcaments. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 

Estructura: 
-  Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
-  Ambient excessivament sorollós. 

- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Fallides d'encofrats. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes. 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials. 
 
Ram de paleta: 
-  Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades.  
- Caiguda de materials, rebots. 
-  Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 
 

 
Coberta: 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes de pals i antenes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 
-  Sobre esforços per postures incorrectes. 
-  Bolcada de piles de material. 

Revestiments i acabats: 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 
 
Instal·lacions: 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
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- Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobreesforços per postures incorrectes. 
- Caigudes de pals i antenes. 
 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials
(Annex II del RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball. 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis. 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
Mesures de prevenció i protecció: 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 
Mesures de protecció col·lectiva: 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 

dins l'obra. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents. 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 
-  Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes). 

-   Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
-   Utilització de paviments antilliscants.  
-   Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
-   Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
-   Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
-   Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
-   Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
-   Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
Mesures de protecció individual: 
 
-  Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
-  Utilització de calçat de seguretat. 
-  Utilització de casc homologat per a tot tipus de persona que participi a l’obra, incloent-hi visitants. 
-  A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

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

-  Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades. 
-  Utilització de granota de treball i roba contra la pluja, tota ella amb dispositius per a ser vistos amb 
més facilitat. 
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-   Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
-   Utilització de davantals i màscares de protecció. 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 
 
Mesures de protecció a tercers: 
 
- Tancament, senyalització de seguretat i de trànsit, i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament 

envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes). 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
 

 
  

Primers auxilis 
 
  Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
 
  S'informarà al inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 
 
 

Reconeixement mèdic 
 
  Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que 
es repetirà al cop d'un any. 
 
 

Normativa Aplicable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Desenvolupament de projecte executiu de rehabilitació i canvi d’ús a masia rural (Jesús Cases Mérida)             205 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio     
(DOCE: 26/08/92) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

R.D. 1627/1997. 24 octubre           
(BOE: 25/10/97)Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 
 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre              
(BOE: 10/11/95)  
Ley 54/2003. 12 diciembre 
 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

R.D. 39/1997. 17 de enero             
(BOE: 31/01/97).                Modificacions: RD 
780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98) 
 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE 
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

R. D.  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril                  
(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

 

R.D. 486/1997 . 14 de abril               (BOE: 
23/04/97) 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però 
el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de 
mà. Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” 
(O. 09/03/1971) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

R.D. 487/1997 .14 abril                  
(BOE: 23/04/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.  14  abril                   (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE 
EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo               
(BOE: 24/05/97) 
 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo              
(BOE: 24/05/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo                 
(BOE: 12/06/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio            
(BOE: 07/08/97)                             transposició de la 
directiva 89/655/CEE  modifica i deroga alguns 
capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en 
el trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS 
DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre         
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                 
(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998                                 (BOE: 03/06/98) 
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952             
(BOE: 15/06/52) modificacions:  O. 10 diciembre de 
1953  
(BOE: 22/12/53)  O. 23 septiembre de 1966              
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 
20 gener de 1956 
Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 
VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 
291º Y ANEXOS I Y II   
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       correcció d'errades:   
BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987           
(BOE: 18/09/87) 
 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977             
(BOE: 14/06/77)                          modificació: O. de 
7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO 
DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-
TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre de 
2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  
 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984                 
(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987                     (BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 16 I 
17/03/71)                  correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 
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S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998         
(DOGC: 27/01/98) 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: 
BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 
25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           modificació: 
BOE: 27/10/75 
 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           modificació: 
BOE: 28/10/75  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 
29/10/75 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 
30/10/75 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               (BOE: 09/09/75): 
N.R. MT-9   modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 
01/11/75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.BASTIDES DE FAÇANA 
 

 

 
 
 
 

 

 

1. Barana de cantonada 
2. Travesser 
3. Diagonal de punt fix 
4. Sòcol 
5. Passador 
6. Plataforma amb trapa 
7. Diagonal amb brida 
8. Barana 
9. Escala d'alumini 
10. Marc 
11. Suport d'iniciació 
12. Placa 
13. Plataforma metàl·lica 

A. PERSPECTIVA 
1. Placa 
2. Diagonal 
3. Travesser 
4. Barana 
5. Barana de cantonada 
6. Marc 
7. Plataforma 
8. Plataforma amb trapa 
9. Entornapeu 
10. Entornapeu 
11. Suplement barana 
12. Peu de barana 
 
B. DETALL 
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2.BARANES DE SEGURETAT 
 

 

Amb sergent 
 

 

A. Tipus 1 
B. Tipus 2 
C. Tipus 3 

 

 

 
 
 
 

 
 

3.BAIXANTS D’ENDERROCS 
 

 

 

A. PERSPECTIVA 
1. FALCA 
2. PUNTAL 
E. RUNA 
B. PERFIL 
E. RUNA 
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A. SECCIÓ 
B. DETALL 
1. Puntals 
2. Variable 

 

 
 
 
 
 

4.ESCALES DE MÀ 
 

 

 

A. ESCALES DE MÀ 
1.  Punt de recolzament 
2.  Esglaons engalavernats 
3.  Travesser d'una sola peça 
4.  Base 
5.  Fins a 5 m. màxim per escales simples 
Fins a 7 m. per escales reforçades 
6.  Mínim 1 m. 
 
B. MECANISMES ANTILLISCANTS 
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR 

 

 
 

 
 

5.1Senyalització (Advertiment) 
 

Són aquells que adverteixen d’un risc o perill 
 

               Matèries    Matèries    Matèries             Matèries             Matèries          Càrregues 
             Inflamables          Explosives            Tòxiques           Corrosives         Radioactives        Suspeses 
 

 
              Vehicles       Risc                 Perill en           Radiacions            Matèries          Radiacions 
             manutenció           Elèctric                General              Làsers             comburents      No ionitzants 
 

          Camp magnètic     Caiguda a      Risc d’ensopegar         Risc                 Baixa          Matèries nocives 
                 intern             diferent nivell                                   Biològic          Temperatura         o irritants 
 
 
 
 
 

5.2 Senyalització (Prohibició) 
 

Són aquells que prohibeixen un comportament 
Susceptible de provocar un perill 

 

                              Prohibit fumar            Prohibit fumar          Prohibit el pas         Prohibit apagar 
                                                                   i fer foc                de vianants              amb aigua 
 

                            Entrada prohibida           Aigua no             Prohibit el pas             No tocar 
                                a persones                  Potable             de vehicles de 
                              no autoritzades                                        manutenció 
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5.3Senyalització (Obligació) 
 

Són aquells que obliguen a un comportament 
determinat 

 

                         Protecció          Protecció         Protecció        Protecció        Protecció           Protecció                         
                         obligatòria       obligatòria       obligatòria      obligatòria      obligatòria         obligatòria                         
                         de la vista          del cap          de l’oïda        de les vies       dels peus         de les mans 
                                                                                         respiratòries                                                                   
 

                          Protecció                 Protecció             Protecció          Via obligatòria         Obligació            
                         obligatòria               obligatòria          individual            per a vianants      general (acompanyada         
                            del cos                   de la cara         contra caigudes                            de senyal addicional) 
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17. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (LLISTAT PLÀNOLS) 
 
 

• SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT    Nº 1. → E: 1/1000 i 1/5000. 
 
 

• TOPOGRÀFIC      Nº 2. → E: 1/1000 i 1/5000. 
 
 

• ESTAT ACTUAL: 
 

- Planta Baixa      Nº3. → E: 1/100. 
- Planta Primera     Nº4. → E: 1/100. 
- Planta Segona      Nº5. → E: 1/50. 
- Planta Cobertes     Nº6. → E: 1/100. 
- Secció (A – A’)     Nº7. → E: 1/50. 
- Secció (B – B’)     Nº8. → E: 1/100. 
- Secció (C – C’)     Nº9. → E: 1/50. 
- Secció (D – D’)     Nº10. → E: 1/50. 
- Secció (E – E’)     Nº11. → E: 1/100. 
- Secció (F – F’)     Nº12. → E: 1/100. 
- Secció (G – G’)     Nº13. → E: 1/50. 
- Alçat (Nord – Est)     Nº14. → E: 1/100. 
- Alçat (Sud)      Nº15. → E: 1/50. 
- Alçat (Nord – Oest)     Nº16. → E: 1/50. 
- Estructura (Sostre Planta Baixa)   Nº17. → E: 1/100. 
- Estructura (Sostre Planta Primera)   Nº18. → E: 1/50. 
- Estructura (Planta Cobertes)    Nº19. → E: 1/100. 

 
 

• OBRA NOVA I ENDERROC: 
 

- Planta Baixa      Nº20. → E: 1/100. 
- Planta Primera     Nº21. → E: 1/100. 
- Planta Segona      Nº22. → E: 1/50. 

 
 

• SITUACIÓ INTERVENCIONS: 
 

- Planta Baixa      Nº23. → E: 1/100. 
- Planta Primera     Nº24. → E: 1/100. 
- Planta Segona      Nº25. → E: 1/50. 
- Planta Cobertes     Nº26. → E: 1/100. 
- Estructura (Sostre Planta Baixa)   Nº27. → E: 1/100. 
- Estructura (Planta Cobertes)    Nº28. → E: 1/100. 

 
 
 

 
• PROPOSTA CANVI D’ÚS: 

 
- Cotes i Superfícies (Planta Baixa)    Nº29. → E: 1/100. 
- Cotes i Superfícies (Planta Primera)    Nº30. → E: 1/100. 
- Cotes i Superfícies (Planta Segona)    Nº31. → E: 1/50. 
- Cotes i Superfícies (Planta Cobertes)   Nº32. → E: 1/100. 
- Distribució (Planta Baixa)     Nº33. → E: 1/100. 
- Distribució (Planta Primera)     Nº34. → E: 1/100. 
- Distribució (Planta Segona)     Nº35. → E: 1/50. 
- Millora exterior (Planta Cobertes)    Nº36. → E: 1/100. 
- Alçat (Nord – Est)      Nº37. → E: 1/100. 
- Alçat (Sud)       Nº38. → E: 1/50. 
- Alçat (Nord – Oest)      Nº39. → E: 1/50. 
- Alçat (Sud – Oest)      Nº40. → E: 1/100. 
- Secció (A – A’)      Nº41. → E: 1/50. 
- Secció (B – B’)      Nº42. → E: 1/100. 
- Secció (C – C’)      Nº43. → E: 1/50. 
- Secció (D – D’)      Nº44. → E: 1/50. 
- Secció (E – E’)      Nº45. → E: 1/100. 
- Secció (F – F’)      Nº46. → E: 1/100. 
- Secció (G – G’)      Nº47. → E: 1/50. 
- Estructura (Sostre Planta Baixa)    Nº48. → E: 1/100. 
- Estructura (Sostre Planta Primera)    Nº49. → E: 1/50. 
- Estructura (Planta Cobertes)     Nº50. → E: 1/100. 

 
 

• INSTAL·LACIONS: 
 

- Evacuació i ventilació (Planta Baixa)   Nº51. → E: 1/100. 
- Evacuació i ventilació (Planta Primera)   Nº52. → E: 1/100. 
- Evacuació, ventilació i plaques (Planta Cobertes)  Nº53. → E: 1/100. 
- Fontaneria (Planta Baixa)     Nº54. → E: 1/100. 
- Fontaneria (Planta Primera)     Nº55. → E: 1/100. 
- Fontaneria (Esquema de principis)    Nº56. → E: S/E. 
- Electricitat (Planta Baixa)     Nº57. → E: 1/100. 
- Electricitat (Planta Primera)     Nº58. → E: 1/100. 
- Electricitat (Planta Segona)     Nº59. → E: 1/50. 
- Electricitat (Esquema unifilar)    Nº60. → E: S/E. 
- Calefacció (Planta Baixa)     Nº61. → E: 1/100. 
- Calefacció (Planta Primera)     Nº62. → E: 1/100. 
- Calefacció (Planta Segona)     Nº63. → E: 1/50. 
- Calefacció (Esquema de principis I)    Nº64. → E: S/E. 
- Calefacció (Esquema de principis II)    Nº65. → E: S/E. 
- Contra Incendis (Planta Baixa)    Nº66. → E: 1/100. 
- Contra Incendis (Planta Primera)    Nº67. → E: 1/100. 
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• DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA: 
 

- Detalls I       Nº68. → E: 1/20. 
- Detalls II       Nº69. → E: 1/20. 
- Detalls III       Nº70. → E: 1/20. 
- Detalls IV       Nº71. → E: 1/20. 

 
• ELEMENTS SINGULARS: 

 
- Localització (Fusteria i Serralleria)    Nº72. → E: S/E. 
- Fusteries exteriors      Nº73. → E: 1/50. 
- Fusteries interiors i Serralleria    Nº74. → E: 1/50. 
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18. CONCLUSIÓ I VALORACIÓ GENERAL 

 
Quina satisfacció haver arribat aquest moment, pensar en el primer dia que vaig començar en 

l’Escola Politècnica de Catalunya la Carrera d’Arquitectura tècnica i estar a les portes de finalitzar 
amb un projecte dut a terme amb molt d’esforç i sacrifici per aconseguir la meta que em vaig proposta 
des de bon principi. 

 
El motius principals que em van portar a la realització del projecte executiu de rehabilitació i 

canvi d’ús de la Masia de Ca l’Obach a una casa de turisme rural, a part del vincle familiar, també fou 
l’aportació constructiva que comporta un projecte d’aquestes magnituds. 

 
Com s’ha reiterat en els diferents apartats de la part escrita del treball, per realitzar el projecte 

de rehabilitació de la Masia he tingut de fer una prèvia diagnosis de les lesions constructives que  
patien els edificis. És a aquí on he pogut entendre les edificacions d’una manera constructiva i global, 
iniciant els estudis des de la cronologia, un factor indispensable per comprendre el tipus de 
construcció segons l’època en que es va construir, acabant pel grafisme de les lesions observades. Tot 
el recull d’informació documental i gràfica d’aquest capítol m’ha encaminat per aconseguir 
determinar un recull d’hipòtesis teòric – pràctiques que han donat peu a les intervencions requerides 
per solventar les lesions. 

 
 Les intervencions adoptades en dites lesions no han sigut de fàcil solució, degut a la 
problemàtica que això requeria pel fet que conjuntament es tenia de realitzar el canvi d’ús d’una part 
de l’edifici, igualment també comentar que la normativa C.T.E., encara que no regula les 
rehabilitacions menors de 1.000 m², sent aquest el meu cas, s’ha utilitzat de base amb les 
complicacions que aquesta comporta dins la metodologia de intervenció. El fet d’haver-se utilitzat la 
normativa C.T.E. de forma no obligatòria, no es per mer treball sinó perquè espero que en un futur 
pròxim aparegui una nova normativa, anomenada C.T.E.R. que reguli exclusivament la totalitat de les 
rehabilitacions. 
 
 D’altra banda, la finalitat d’aquest projecte que és el canvi d’ús, sabent que un Arquitecte 
Tècnic no és de la seva competència però “el saber no ocupa lugar”, quan vaig decidir fer aquest 
treball de Fi de Carrera sabent d’aquesta limitació, pensava en que d’aquesta manera aprendria 
coneixements enriquidors en temes tant importants com les instal·lacions, materials emprats, 
distribucions interiors, entre altres aspectes fonamentals dins d’aquest sector. Totes les operacions en 
aquest punt tant remarcat s’han dut a terme complint normatives obligatòries, fet pel qual que m’ha 
aportat nous coneixements en l’àmbit administratiu. 
 
 Quan he acabat la rehabilitació i el canvi d’ús, he realitzat un pressupost aproximat del que 
suposaria realitzar aquest tipus de projecte tenint en compte que la casa està situada en una zona rural 
i que hi ha entre 15 i 20 Km de diferencia entre els punts de subministrament de materials entre altres 
punts que encareixen una obra. Per aquest motiu s’ha aplicat un coeficient en la base de dades que he 
fet servir de 1,5% en cada preu utilitzat, amb una resultant de la valoració total de 407.249,97 Euros. 
Amb aquest valor i els 534,85 m² que hi ha en planta de la Masia he pogut determinar quan em 
costaria cada m² donant una repercussió econòmica de 761,43 Euros/m², preu més o menys acceptable 
sabent dels temps en que estem. 
 

 Per acabar la conclusió he de fer un petit esment en el punt de l’estudi de mercat i viabilitat, 
que crec que es un punt molt petit en el meu projecte però que si en un futur no molt llunyà es 
proposes la realització d’aquest projecte seria un punt a tenir molt en compte, ja que és un estudi 
importantíssim en quan a tirar endavant un negoci i preveure en un principi els possibles impediments 
i avantatges que poder sorgir fent una inversió d’aquest tamany. En l’estudi hipotètic que he realitzat 
ha donat una rendibilitat positiva, als 6 anys d’haver executat la intervenció és començaria a tenir 
benefici, cosa per la qual està proposat aquest projecte. 
 
 Per finalitzar, dir que aquest projecte m’ha aportat molts coneixement enriquidors per la meva 
professió, he après a realitzar un projecte del començament fins a una futura execució material. Estic 
molt satisfet per haver aconseguit la meva meta, aprendre realitzant un projecte d’un edifici familiar 
amb molt d'apreci de part meva i, realitzar tot el que un somia fins a plasmar-ho en uns fulls per poder 
entendre-ho. 
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19. AGRAÏMENTS 
 

Arribat en aquest moment tant sentimental no poc acabar el projecte sense agrair la paciència i 
esforç que m’han donat les persones pròximes a mi, per seguir endavant en els moments més 
complicats. 

 
 Per començar agrair als meus companys de l’Escola més afins, el Jordi Argemí, el David 
Rodríguez i el Sergi Alcalde, l’ajuda i constància que m’han demostrat durant el transcurs del PFC, 
realment mostrant l’amistat que es pot adquirir durant els 4 anys de carrera.  
 
 A continuació, valorar l’ajuda i la paciència del meu Tutor del PFC, l’Edgar Segués Aguasca 
que ha sigut molt positiva. Aportant-me nous coneixements constructius i habilitats per la realització 
del projecte, guiant-me per aconseguir trobar la solució més adient. 
 
 Igualment expressar el meu sentiment cap als meus familiars, que han aguantat tant en els 
moments de fàcil comprensió i en els tràngols més difícil. Gràcies família! 
 
 Per acabar, el suport de la meva novia Bàrbara Carbonell que amb la seva ajuda, comprensió i 
la força que m’ha transmès, ha fet que aquest treball hagi sigut possible. 
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