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1- SUMMARY (English) 

 
This End of Degree Project is meant to study the old town council of Sant Vicenç de 

Montalt, clearly understand the building from a constructive perspective, upgrade it to meet 
the newest accessibility regulations and to the Codi Tecnic, and modify its current purpose in 
order to adapt to the necessities of Sant Vicenç de Montalt at the present time. 
 

The intention is to apply the knowledge acquired throughout the degree in Building 
Engineering so as to begin the approach to the professional environment. This project will 
involve the different subjects pursued during the Building Engineering degree, emphasizing on 
the graphical expression, history, structure, construction, facilities… 
 

The building is located in the town square number 5, at the municipally of de Sant 
Vincenç de Montalt. It has undergone some repairs and enhancements through different 
projects that have been rather vaguely informed and recorded. From a visual analysis of the 
various structural arrangements, pavement differences,… it appears that a many parts of the 
building have been reconditioned, such as the roof, the stairs, the finishes, etc. 
 

The building had fallen into disuse, and was eventually going to be assigned to allocate 
the town’s library on the first floor, which was being used as an exhibition hall and a town 
marketplace previously. Also, the first and second floor was hosting the music academy. 
 

The town council of Sant Vicenç de Montalt was forced to move out the music academy 
since the Generalitat de Catalunya had stopped providing the grant due to an infringement of 
the accessibility regulations. 
 

We have organized the project giving priority to the most important parts, always 
considering primary the accessibility for public use, and trying to provide general purpose 
areas so that rearranging the space is easy should a different role arise in the future. 
 

The main objectives of the refurbishment are the adaptation to the specific usage and 
new technologies, satisfying current regulations at the same time, and also implementing new 
sustainable construction methods. 

 

 
1- RESUM 
 

Aquest Projecte Final de Grau té la intenció d’ estudiar l’antiga seu de l’ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt i entendre l’edifici des d`un punt constructiu, d’adaptar-ho a les 
actuals normatives d’accessibilitat i al Codi Tècnic i realitzar un canvi d`ús subjecte a les 
necessitats de Sant Vicenç de Montalt en aquests moments. 
 

Es pretén materialitzar els coneixements adquirits durant grau d’Enginyeria de 
l’Edificació iniciant una presa de contacte amb el mon real . El projecte englobarà les 
disciplines contemplades en els estudis d’Enginyeria de l’Edificació emfatitzant en els camps 
d’expressió gràfica, història, estructures, construcció, instal·lacions... 
 

L’edifici es troba a la Plaça del Poble nº5, al terme municipal de Sant Vicenç de Montalt. 
Ha estat rehabilitat en diferents projectes sense poder trobar informació documentada. De 
l`estudi visual dels diferents sistemes estructurals, diferencies de paviments,... es pot 
concloure que existeixen parts importants que han estat rehabilitades com la coberta, escala, 
acabats, etc.  
 

És un edifici entre mitgeres desús, que estava destinat en última instància a allotjar a 
planta baixa la biblioteca del poble, que feia de sala d’exposicions i  el mercat municipal, i a 
les planta pis 1 i 2 a  allotjar l’escola de musica. 
 

L’ajuntament de Sant Vicenç de Montalt s’ha vist obligat a traslladar l’escola de musica 
ja que al no complir les exigències del decret d’accessibilitat, la Generalitat de Catalunya els 
hi retirava la subvenció. 
 

Hem esquematitzat el treball donant prioritat a les parts més importants i tenint com a 
axioma l`accessibilitat per a ús públic i per disposar de zones diàfanes polivalents per si en el 
futur els diferents usos dels espais son subjecte de canvis. 
 

Els principals objectius de la reforma són l’adequació a l’ús i la implantació de noves 
tecnologies prenent com a premisses el compliment de les normatives actuals, donant 
cabuda a l’ implantació de nous sistemes constructius  sostenibles. 
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3- INTRODUCCIÓ 
 
L`objecte d`aquest projecte es l`antiga seu de l`ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 

aquest és un dels edificis més emblemàtics de la vila de Sant Vicenç de Montalt és per això 
que sempre ha estat destinat a un ús públic, amb diferents usos però sempre lligat a la funció 
publica i de servei fins que recentment va ser retirada la subvenció com a escola de música i 
casal de cultura per part de la Generalitat de Catalunya per no complir amb les condicions de 
accessibilitat exigides al Decret 135/1995 Codi d’Accessibilitat de Catalunya, és per això que 
l`edifici va quedar en desús i atès a la situació en que es trobava tant Carles Lopez com jo vam 
tenir l`oportunitat de realitzar aquest projecte. 

 
Sant Vicenç de Montalt és un municipi de la comarca del Maresme que s'estén, de 

Nord-oest a Sud-est, des dels peus de la serralada Litoral catalana fins a la costa del mar 
Mediterrani i una extensió de terreny de 8,2 km², El gentilici dels habitants és santvicentí/ina, i 
són coneguts popularment com a xurravins/ines. 

 
Limita administrativament amb Sant Andreu de Llavaneres, Dosrius, Arenys de Munt, 

Arenys de Mar i Caldes d'Estrac. A diferència de moltes altres viles del Maresme que han patit 
amb els anys una segregació del nucli residencial marítim, Sant Vicenç es caracteritza per 
conservar ambdós nuclis, l'històric o de dalt, i el marítim o de baix. D'aquesta manera ocupa 
una franja del territori comarcal que va des del mar Mediterrani fins a la serralada Litoral. 

El Montalt és el turó és el punt més alt del poble, a 594 m. sobre el nivell del mar. En 
aquest cim neixen dues rieres que delimiten el terme al costat de llevant, la riera de Torrentbò, 
i la de Caldetes. És la riera de Caldetes la que arriba fins al mar. Per l'altre costat, el de 
ponent, la riera que limita el terme és la del Balís, que neix del turó de l'Oriola, a 435 m. 
d'alçària. Dins el terme hi ha tres rieres principals, el torrent de La Gironella, la riera de Sant. 
Vicenç i la del Gorg.



4 – MEMÒRIA  

 
MD – MEMÒRIA DESCRIPTIVA    
 
 
MD – 1 HISTÒRIA DE SANT VICENÇ DE MONTALT  

 
MD – 1.1 HISTÒRIA 

 
Com arreu de tota la comarca del Maresme, s`han trobat restes antigues, els primers 

vestigis de pobladors de Sant Vicenç es remunten al període del Neolític (4500 Ac), però les 
més importants son restes d`un jaciment ibèric, l`existència d`habitacions i d`un centre 
terrissaire a la vila romana del Sot del Camp a Sant Vicenç corresponent al segle III Ac (Turó 
de Balís). Des de l`antiguitat, la zona que ocupa el terme municipal de Sant Vicenç ha gaudit 
d`elements i construccions arquitectòniques, no només com a llocs d`aixopluc per als homes 
sinó també per a l`explotació econòmica del territori. 

 
L`arqueòleg mataroní Marià Ribas destacada a diferents llocs les troballes, si a can 

Mora de Dalt cita restes de parets romanes, un forn i fragments rodats de ceràmica ibèrica a 
can Mir localitza parets i paviments romans així com un forn i una necròpolis. A la Farrera s`ha 
trobat un conjunt de sitges ibèriques excavades a la roca la qual cosa ens indica que tant ibers 
com a romans habitaren la zona de Sant Vicenç i rodalies de manera permanent conreant 
cereals, vinya i olivera. Sent la producció del vi una collita totalment excedentària i destinada a 
element de comerç. 

 
A partir d`aquest moment, les evidències arqueològiques i arquitectòniques queden 

truncades des de l`època del baix imperi amb el període visigòtic i els temps d`incursions dels 
bàrbars fins a l`alta edat mitjana encara que és possible que a la zona de Sant Vicenç la 
presencia humana fos present.  

 
La Marca hispànica va dividir els territoris en comtats, el territori actual de Sant Vicenç 

formava part dels dominis del Castell de Mataró organitzada segons el típic model feudal, el 
963 aquest territori va ser venut pel comte Mir de Barcelona al senyor Bofill1, la referència 
escrita més antiga que es coneix sobre sant Vicenç encara amb el nom de Sant Vicenç de 
Llavaneres, es troba en un cartulari del Monestir de Sant Cugat a l`any 963. El 1017 apareix el 
topònim de Montalt fent referència al castell de Monte Alto. Segons Ferran De Campo i Jordà 
al cim de Montalt hi ha les restes de l`antic castell, de origen prefeudal com a antiga fortalesa 
d`origen guaita romana o visigòtica feta de pedres sense treballar i morter. 

 
Durant aquesta època s`inicia la construcció de les primeres parròquies del Maresme, 

molt lligades al repoblament. Als conqueridors els interessava disposar d`una trama 
d`esglésies, d`aquesta manera al s.X hi ha documentada la construcció de les següents 
parròquies: 

 
Sant Martí d`Arenys de Munt (878-998) 
Sant Martí d`Argentona (878) 
Sant Genís de Pineda (947) 

                                                 
1 Albertí, Ll.et.al Història il·lustrada de Sant Andre de Llavaneres. Ajuntament de S.A. Llavaneres 1997 

Sant Genís de Palafolls (947) 
Sant Martí de Teià (961) 
Sant Pere de Premià (966) 
Sant Esteve de Tordera (977) 
Sant Anna de Premià (987) 
Sant Feliu d`Alella (993) 
 
La població de Sant Vicenç era parròquia dins del terme de Sant Andreu de Llavaneres, 

l`augment considerable de parròquies influeix d`una manera important en el poblament de la 
zona, dels petits nuclis aïllats, construïts sobre les antigues finques romanes, als primers 
masos. Si analitzem els fogatges que es conserven a la zona compresa per Sant Andreu de 
Llavaneres amb Sant Vicenç de Montalt hi contenia 3 focs, es a dir, tres unitats familiars, anys 
mes tard el fogatge de 1365 ens indica un creixement de població important tant és així que el 
fogatge de 1378 a la zona ja hi havia 12 focs. 

 
El segle XV és el segle de la gran decadència catalana. Del segle XIV fins el XV només 

es construeixen tres parròquies. La guerra de Joan II va sacsejar demogràficament i 
econòmicament Catalunya, en el fogatge del s.XV moment en que s`inicia la recuperació 
trobem que Mataró i Llavaneres amb Sant Vicenç inclòs tenen 98 focs. 

 
A partir d`aquest moment comença un període d`expansió general i a la zona de Sant 

Vicenç poc a poc es van definint els carrers, l`església adquireix el grau de parroquial i al 1591, 
donat l`augment demogràfic, s`alçà un nou edifici de majors dimensions. 

 

 
Església parroquial 1925 

Un temple que fins el 1543 depenia de Sant Andreu de Llavaneres i que en aquesta 
data demanen al rei Carles V l`exempció de la senyoria de Mataró. El 1577 l `església de Sant 
Vicenç se segregà de la de Llavaneres i poc després s`aixecà un nou temple amb les 



 

dimensions actuals, d`estil gòtic tardà, tan característic per aquesta època a la comarca del 
Maresme, fortificat amb mènsules i una barbacana per protegir els atacs dels pirates, a l`estil 
de les que tenia l`església de Calella, Pineda i Palafolls, és època de ràtzies i atacs dels 
corsaris i pirates del mar (finals del segle XV fins a mitjans segle XVII). L`any 1599 es va 
obtenir el dret de disposar de consell, govern i batlle propi sent el 10 de maig de 1601 quant 
finalment s`elegeixen els jurats i consell, que immediatament van prendre les seves primeres 
disposicions. 

 
Des de segles enrere els habitants de la ribera van intentar minimitzar el perill construint 

fortificacions de defensa per contrarestar els atacs dels pirates, un fenomen constant des de 
l`antiguitat, el pirata és un lladre de mar que navega il·legalment amb la intenció de robar tot el 
que podia i captivar persones per vendre`ls com a esclaus o bé demanar rescats. La solució 
era edificar les cases lluny de la platja i construir elements defensius como ara garites d`angle 
o bé torres de defensa i protecció, es per això que en les edificacions de l`època apareixen en 
nombroses ocasions detalls arquitectònics d`aquest tipus de construcció. A Sant Vicenç de 
Montalt com a les rodalies les edificacions mes importants eren les masies d`on cal destacar: 

 
Masia de Can Saurí de la Torre: c/major 13-17, edificada al segle XV, es tracta d`una 

casa a dues aigües situada el nucli primitiu de Sant Vicenç amb una torre annexada de planta 
baixa i dos plantes superiors, construïda posteriorment a finals del segle XV o inicis del segle 
XVI amb detalls com una mènsula i algun matacà defensiu. No es conserva integrament però 
es un exemple clar de masia fortificada amb torre quadrada.  

 
 
 

 
A finals del segle XVIII i principi del XIX va ser propietat de Josep Saurí2, batlle de Sant 

Vicenç durant els anys 1801-1803.  A l`any 1963 es va portar a terme una reforma integral de 

                                                 
2 Registre de la propietat. Tom 1063, llibre 30, foli 10, finca 846 (Sant Vicenç) 

tota la masia deixant-la tal i com es avui i conservant, en el seu interior el mobiliari original de 
la casa, que es remunta a l`època del Barroc. 

 
Casa i Torre de Can Rams (actual Can Coll): c/major, edificada al segle XVI, una Torre 

de defensa unida a la casa de Rams, la torre te elements del segle XVI 
 
 
 

 
 
 
 
 
Casa Forta de Can Valls. Torre de defensa construïda amb pedra de riera tallada i 

morter al estil de les torres rodones típiques del segle XV i inicis del segle XVI, darrerament la 
masia va ser ampliada a manera de gran casa forta i al segle XX es rehabilità deixant l`edifici 
tal i com es va poder contemplar fins el moment que es va enderrocar. 

 



 
 

 
Masies la Mongia. Dues masies situades una davant l`altre, en el nucli antic de Sant 

Vicenç, amb els anys el carrer ha pres el seu nom, el nom li ve del fet que en aquesta casa hi 
va viure durant molts anys el monjo encarregat de les escoles parroquial, les dues cases  
tenen el mateix nom també respon a que antigament havien estat unides amb unç pont elevat. 
Els elements mes destacats d`aquesta edificació son: la 
garita de cantonada i les espitlleres sobre la porta d`entrada. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Masia can Mora. c/major 7, edificada al segle XVI, 

masia situada al nucli primitiu, encara que la construcció 
data de 1580 conte força elements del segle XVIII, d`inici 
dedicada al conreu i posteriorment es convertí en casa de 
luxe com ho denoten detalls arquitectònics com l`esgrafiat 
de la façana 

 
Can Mora de dalt: afores, va ser edificada al segle XVI, concretament de l`any 1527 i en 

els seus inicis va ser una casa pairal del poeta i intel·lectual de Josep Missé i Missé. 
 

Masia de Can Milans del Bosch (castell de l`oliver). Donada la seva repercussió a la 
historia catalana del militar català Milans del Bosch la casa ha estat profundament estudiada 
per l`arquitecte Lluís Bonet i Garí en el seu llibre “Les masies del maresme”. 

 

 
Durant els segles XVI i XVII es van produir al Maresme alguns canvis a l`agricultura 

com ara l`introducció de productes americans, la patata i el blat de moro. A partir del s. XVIII el 
panorama agrícola de Sant Vicenç canvia i ho prova la proliferació de les masies a partir 
d`aquest moment o l`introducció dels cítrics acaba agafant força, d`altra banda s`intensifica la 
vinya arran de la Cèdula de Carles III que concedí al Port de Barcelona per poder comerciar 



 

lliurement amb Amèrica. Aquesta època del vi va ser intensa i extensa fins al 1882 data que 
arriba la fil·loxera al Maresme i la glaçada dels tarongers a finals del s. XIX la qual cosa va fer 
decantar molts agricultors cap al cultiu de la patata, la varietat era la Royal Kidney amb una 
consolidació molt rapida. 

 
Entrants el segle XIX Sant Vicenç segueix tenint l`agricultura com a motor econòmic 

amb un creixement demogràfic espectacular des de finals del s XIX si al 1787 trobàvem 641 
habitants, 50 anys després s`apropava a la xifra de 900 i a partir de 1830 hi ha un 
decreixement progressiu de població generalitzat a molts pobles del Maresme, 
l`industrialització que comporta l`èxode rural cap a les ciutats o poblacions mes industrialitzats 
va ser un motiu de pes i en el cas dels pobles del litoral, per embarcar-se cap a la aventura 
americana. 

 
A mitjans del s XIX, es del tot conegut el costum d`estiueig iniciat per la burgesia 

adinerada, bàsicament la de les ciutats industrials, -Barcelona, Sabadell, Terrassa, Granollers- 
que buscaven als pobles del litoral passar les vacances d`estiu. Sant Vicenç va ser una des les 
primeres poblacions de la comarca en rebre el que deien “colònia estiuenca” durant els mesos 
de juny a setembre. Aquesta tradició turístico-balneària prové de França i Alemanya, on a 
finals del s. XVIII en aquests països hi ha una activitat balneària que fa que aquests llocs es 
converteixin en centres d`estiueig per a les classes riques. Això fa que la burgesia catalana 
comenci a potenciar la creació de balnearis a Catalunya. 

 
L`aparició del primer ferrocarril al 1848 entre Barcelona i Mataró va ajudar a apropar els 

barcelonins cap a la comarca, aquest fet juntament amb la creació dels balnearis a Caldes 
d`Estrach van portar un augment de l`interès per poblacions com Sant Vicenç. Els usuaris dels 
balnearis van decidir reformar cases de la població o alçar xalets situats a la zona de 
Torrentbó, aquesta febre constructora va portar l`expansió de Sant Vicenç cap a la costa amb 
manifestacions arquitectòniques de caire modernista, eclèctic i noucentista. 

 
A inicis del s.XX finalitza la regressió demogràfica i al llarg del segle Sant Vicenç 

comença a créixer i el poble experimenta millores importants, un ordre cronològic de les 
millores publiques al llarg del segle XX podria ser: 

-L’any 1911, es té constància d’un Llibre d’actes de l’ajuntament.  

-L’any 1920, començà a rodar “La Genoveva”, primer cotxe de línia de Sant Vicenç a Caldes. 

-En el període 1936-39, es realitzaren millores als carrers i a les places i es construí un parc 
municipal i un passeig (actual Passeig de Sant Joan). 

-L’any 1938, s’esdevingué la portada d’aigües Municipals amb la instal·lació de tres fonts 
d’aigua pública: a la Plaça de l’ajuntament, a la Plaça de l’església i l’altra al carrer de Dalt. 

-L’any 1944, Mossèn Carles Gili fundà l’orfeó Parroquial. 

-L’any 1946, fou col·locada la 1a pedra del grup d’habitatges protegits “Grup de Ntra. Senyora 
de Montserrat” 

-L’any 1956, foren inaugurades les obres de  pavimentació i enllumenat del Passeig del 
Marqués de Casa Riera. 

-L’any 1957, s’inaugurà el Transport Regular d’autoòmnibus, servei prestat per la línia del 
senyor Casas amb l’anomena’t “Zèppelin”. 

-En el període 1958-68, es produeixen al poble gran quantitat de millores: Correus habilità un 
carter per Sant Vicenç, a l’estació de Caldes es col·locà un rètol amb el nom del nostre poble, 
es portà terme l’enllumenat públic de la Carretera de Cornellà a Fogars i del Passeig del Pedró 
i es millorà el servei de recollida d’escombraries..  

-L’any 1962, es col·locà la 1a pedra de les noves escoles que foren beneïdes i inaugurades 
l’any 1964. 

-L’any 1968, s’inaugurà la primera farmàcia del poble 

-L’any 1969, s’instal·là a Sant Vicenç la 1a sucursal d’una Entitat Bancària (Caixa Laietana). 

-A la dècada dels 70, Sant Vicenç arribà als 1.000 habitants. 

-1971,  s’inaugurà la pavimentació dels carrer més importants del poble, i un grup de vuitanta 
habitatges subvencionats (Montalt nou). 

-L’any 1973, entrà en funcionament un dipòsit d’aigua  d’un milió de litres. 

-L’any 1976, s’inaugurà el Casal dels Avis, arrencà a funcionar el servei automàtic de telèfon i 
entrà a l’ajuntament el primer guàrdia municipal. 

 

Cal destacar el fet que el mecenatge Marquès de casa Riera va ser clau però la 
modernització del poble. L`any 1909 el marqués va donar la quantitat de 17600 ptas. Per la 
construcció de les escoles municipals, que es van fer sota la casa de la vila, concretament 
l`edifici objecte d`aquest projecte. 

L`anomenament del terratinent Joaquim Mora i de Caralt com a alcalde Sant Vicenç va 
afavorir encara mes les millores publiques, amb aquesta modernització, alguns estiuejants 
acabalats, no es limitaven a comprar una casa d`estiu o a fer-se un xalet, sinó que invertien en 
grans parcel·les, la gran majoria amb la mirada cap a una demanda futura, previsiblement 
creixent, per a construir-hi cases d`estiueig. Marcel·lí Coll, va comprar la finca de Can Pi i 
peces colindants, anys desprès la finca de Can Muntal i al 1912 l `antiga casa i finca de Can 
Valls, essent així un dels principals propietaris de la població. 

La gran expansió de la vila comportà la creació del Passeig de la Riera sent al principi 
un lloc selecte, desprès d`anys de prestigi, amb guerra civil inclosa i postguerra entremig, el  

 
passeig  de Casa Riera va començar a canviar d`aspecte a partir dels anys 60. D`una 

banda els temporals de mar contribuirien a enderrocar algunes cases i d`altra la creació de les 
defenses de la platja assegurant que el mar no es tornés a emportar edificacions motivà que a 
partir d`aquell moment els constructors van veure que la zona en un moment de boom turístic i 
demogràfic era el lloc privilegiat d`estiueig, així doncs a l`any 1956 s`inaugurà una nova 
urbanització, era el moment en que s`enderrocaven les cases-xalets i alçaven en el seu espai 
altíssims blocs de pisos d`estiueig. 

 



 Aquestes darreres dècades Sant Vicenç es caracteritza per ser un poble de 
segona residencia i com a tal, hi ha un creixement urbanístic important. Acabada la guerra 
civil, els anys 40 va ser la època de la primera immigració de la resta de l`estat cap a terres 
catalanes. Això juntament amb una recuperació demogràfica de la població desprès del bèl·lic 
inici de segle va fer que l`oferta de vivendes comencessin a escassejar. Això va fer que sota 
l`alcaldia de Josep Casals i Coll es tiressin endavant el grup de cases barates com a molts 
pobles d`aquest país, sota el nom de “Grupo de nuestra señora de Montserrat”. El 22 de gener 
de 1946 es col·loca la primera pedra de la primera tongada que es varen fer en terreny de 
Joaquim Mora de Caralt, ampliant-se l`espai temps després. A aquest conjunt l`han anat 
succeint d`altres urbanitzacions com Montalnou, La zona de Montaltpark, Can Boada i Can 
Gasull que mica en mica uneixen el casc antic amb el litoral santvicentí. 

MD – 1.2 EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA  

Els pobles han anat evolucionant al llarg del temps en funció de les necessitats de 
l`home, aquest és el motiu principal d`aquest petit estudi, esbrinar quina, quan i com ha sigut 
l`evolució de Sant Vicenç de Montalt lligada a les necessitats dels seus pobladors envers el 
temps i com les circumstancies externes (corrents migratoris, conflictes bèl·lics, etc.) han influït 
en el municipi, 

El segle XIV parlar d`estudi de població és parlar de les discrepàncies d`opinió sobre la 
validesa com a instrument els fogatges del moment per contabilitzar població, ja que les llistes 
de segles enrere eren llistats destinats a fins cobratoris i que els caps de família exceptuats de 
l`impost originari ni hi figuren. 

Les primeres dades de població comencen aparèixer en els textos de fogatges de la 
segona meitat del segle XIV, com per exemple el volum XI de la “Colección de documentos 
inéditos del archivo de la corona de Aragón” publicat per Pròsper de Bofarull l`any 1894. 
Segons diverses font consultades. Sant Vicenç de Montalt es va deslligar primer de Mataró 
amb Sant Andreu de Llavaneres el 1543 i després la desunió amb la parròquia de Llavaneres 
en 1599, així doncs l`evolució demogràfica de Sant Vicenç de Montalt s`inicià a principis del 
segle XVII. 

El 1708 es comptabilitzaven 74 cases a Sant Vicenç de Montalt en 150 anys va fer un 
creixement demogràfic important, segons els cens de Pedrajas hi havia 91 homes, a inicis del 
segle XVIII Sant Vicenç voltava les quatrecentes persones si bé durant molt de temps el 
coeficient que s`aplicava era de cinc persones per foc, els cens de 1719 Sant Vicenç tenia 64 
caps de família i 385 habitants entre homes, dones i nens, es a dir, que la mitjana d`una 
família santvicentina a inicis del S.XVIII era de 6.01. 

S`ha de tenir en compte que en el segle XVII no es va fer cap fogatge i que s`aplicava el 
de 1553. Les dades que hem pogut tenir accés son totes molt semblants però difereixen en 
l`aplicació de coeficients, unes fonts parlen d`una quantitat de habitants que per cada foc, veí o 
casa hi han quatres persones i d`altres parlen de cinc o sis. El cens de població del 1718 per 
José Pedrajas ens indica que correspon a quasi sis persones per foc i aquesta és la font amb 
més credibilitat del moment. 

L`evolució del censos han anat guanyant credibilitat, així doncs podem trobar al llarg del 
temps una evolució de Sant Vicenç de Montalt semblant a aquesta: 
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 1 – Punt de inflexió que coincideix amb un increment en l`agricultura dels cítrics i la 
introducció de la patata, arribat aquest punt hi va haver una pèrdua de població degut a les 
migracions cap a Amèrica i la introducció de la fil·loxera, que va portar molta població a les 
zones industrials de Barcelona. 
 
 
2 – Durant molt de temps la població no va sofrir grans canvis tret del trienni bèl·lic amb 
petites modificacions però a mitjans del segle XX amb l`introducció de l`autopista C-32 (1969) 
molts treballadors de l`àrea de Barcelona van establir la seva residència al Maresme mantenint 
la oferta laboral de la ciutat, ja que la connexió amb la ciutat era ràpida, segura i còmoda. 
 
 
3 – El fenomen migratori tant nacional de final de la dictadura com el procedent d`altres 
països a finals del segle XX ha implicat un creixement espectacular durant el segle XXI. 

     1 
     2 

    3 



MD – 2 L`ANTIGA SEU DE L`AJUNTAMENT  

L`edifici que és objecte d`aquest projecte data de finals del segle XIX, any 1877, cercar 
informació del mateix ha sigut del tot impossible, ja que no hi ha cap tipus documentació de 
l`època, però em pogut entrevistar persones que al llarg del temps han estat vinculades el 
mateix.  

En els seus inicis l`edifici va albergar la seu de la vila, que originàriament ocupava la 
planta baixa i la planta pis primera, la planta pis segona s`allotjaven els funcionaris vinculats a 
l`administració local. A l`any 1909 el Marquès de Casa Riera va fer un donatiu per instal·lar-hi 
les escoles publiques a planta baixa.  

Durant molt de temps la seu de l`ajuntament va seguir instal·lada a la planta pis primera 
i la planta pis segona seguia sent la residencia dels funcionaris  

A l`any 1964 les escoles van ser traslladades a la nova i actual ubicació l`espai que 
ocupaven dintre de l`edifici es va destinar al Mercat Municipal i sala d`exposicions. 

A l`any 1994 l`edifici va ser rehabilitat donant entrada a associacions culturals. 

 

 

Antiga seu de l`ajuntament els anys 40 

 

 

MD – 2.1 UBICACIÓ, EMPLAÇAMENT  

 L`antiga seu de l `ajuntament es troba al vell mig del poble de Sant Vicenç de 
Montalt, a la plaça del poble, Nº 5 

 

 

 

 



 

MD – 2.2 USOS DELS DIFERENTS ESPAIS 

 Actualment l`edifici es troba en desús, però al llarg de la seva història ha estat 
destinat a un ús essencialment de servei, com hem esmentat a l`any 1994 l`edifici va ser 
objecte d`una rehabilitació integral el qual els usos destinats van ser els següents. 

 

 
Planta baixa 

 
Planta pis 1 

 

 
Planta pis 2 

 
 
 

Zonificació de l`edifici i les seves aerees

A 53,7 m2

B 55,2m2

C 6,4m2

D 13,4m2

9m2 Sup util Sup Cons.
Total 137,7m2 147,3m2

E 64,5 m2

F 13,3m2

G 8,6m2

H 15,9m2

I 6,4m2

J 15m2

K 4,1m2

9m2 Sup util Sup Cons.
Total 136,8m2 147,3m2

L 23,7m2

M 30,3m2

N 8,6m2

O 20,8m2

P 10m2

Q 15,5m2

R 4,1m2

S 6,4m2

9m2 Sup util Sup Cons.
Total 128,4m2 147,3m2

Petits magatzems

Aula 3

Petits magatzems

Sala d`exposicions

PLANTA BAIXA

Mercat

Distribuidor planta baixa

Magatzems neteja

Aula Principal

Area d`escala
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Aula 5

Banys 2

Aula 6

Sala de profressors

PLANTA PIS 1

PLANTA PIS 2

Area d`escala

Area d`escala

Petits magatzems

Petits magatzems

Aula 7

Petita sala d`exposició

Banys 1

Aula 2
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MD – 3 ESTUDI CONSTRUCTIU 
 

MD – 3.1 ESTAT ACTUAL 

 Actualment l`edifici és troba en bones condicions, principalment degut a la 
rehabilitació que va ser objecte, en aquest apartat mitjançant fotografies es mostrarà l`edifici 
en el seu estat actual.  

Planta baixa 
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Planta pis 2 
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MD – 3.2 DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA I ESTRUCTURAL 

Estructuralment l`edifici està definit mitjançant parets de carregà realitzats amb fàbrica 
amb tres naus ben definides i en els diferents forjats ens trobem biguetes metàl·liques amb 
volta, volta de maó pla, bigues de formigó, biguetes i jàsseres de fusta, i la coberta ha estat 
rehabilitada mitjançant biguetes de formigó armat. 

 

Composició bàsica estructural de l`edifici: 

 

La distribució de les parets de càrrega ens indica la direcció de l`embigat. 

 

 A planta baixa ens trobem els forjats resolts amb volta de maó pla i biguetes 
metàl·liques, la zona central de distribució esta composta de biguetes de formigó armat 

 

 

 

 

A planta pis 1 l`estat actual compren una part amb biguetes de fusta vistes i una altre 
amb biguetes metàl·liques i de formigo armat 

 

 

 

 

 

A planta pis 2 la situació es diferent, ja que com hem mencionat va ser rehabilitada en 
tota la seva totalitat amb tècniques i materials del moment, així doncs ens trobem amb una 
distribució totalment de formigó armat 

 

 

 

 

Volta de maò pla Biguetes metàl·liques Biguetes metàl·liques 

Bigues formigó armat 

Biguetes de fusta Biguetes metàl·liques 

Bigues formigó armat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD – 3.3 ESTUDI DE LESIONS, FITXES 

Anàlisis patològic de l`edifici. 

La durada i realització d`aquest anàlisis s`ha dut a terme al llarg d`aquest projecte, 
realitzant un estudi minuciós mitjançant inspeccions visuals com l`us de testimonis en els 
diferents sistemes constructius per tal de recavar tota la informació possible vers les lesions 
aparegudes, concretament en el tema de les fissures. Donada la característica de l`edifici que 
data de finals del s.XIX es pot afirmar, sense poder tenir accés a cap tipus de documentació, 
que ha estat sotmès a diferents projectes de rehabilitació al llarg de la seva vida útil. Sent 
objecte d`aquestes rehabilitacions sistemes constructius com; la coberta, forjats, els sanitaris, 
acabats interiors i escala. De les inspeccions visuals es pot concloure que l`estat general de 
l`edifici és correcte i les parts estructurals estan en bon estat, encara i així s`han detectat 
deficiències en diferents sistemes constructius detallats a continuació.  

1. Humitats per filtració: segons fitxes 1 i 2 
2. Despreniment de l`acabat a façana: segons fitxa 3 
3. Fissures: segons fitxes 4,5 

 

FITXA Nº: 1
Patología: Humitat per filtració

Tipus de lesió: Física
Element afectat: Forjat sota balconera, planta baixa

GRAVETAT AFECTA SISTEMA ESTRUCTURAL

Lleu No

PROPOSTA DE INTERVENCIÓ

Es proposa aixecament del paviment de la balconera i realització d`acabats garantint 
estanqueitat en la trobada entre el paviment i la carpinteria de fusta, segons indica plànol nº 14, 

repintat zona afectada

Deteriorament dels acabats de la volta per entrada d`aigüa

Entrada d`aigüa per deficiència en l `impermeabilitzant  de la balconera, l`anàlisis del sistema 
constructiu ens indica que el punt d`entrada d`aigüa es troba a la carpinteria de fusta 

DESCRIPCIÓ:

CAUSA/ES:

 

 

Paret de càrrega de 
fàbrica 

Volta canó 

Bigues formigó armat 

Bigues formigó armat 

Bigues fusta 



FITXA Nº: 2
Patología: Humitat per filtració

Tipus de lesió: Física
Element afectat: Mur de façana posterior, planta pis 1

GRAVETAT AFECTA SISTEMA ESTRUCTURAL

Lleu No

PROPOSTA DE INTERVENCIÓ

Deteriorament del revestiment interior per entrada d`aigüa

Entrada d`aigüa per deficiència en l `impermeabilitzant  de la coberta

Impermeabilitzar la coberta i repintat interior

DESCRIPCIÓ:

CAUSA/ES:

  

 

FITXA Nº: 3
Patología: Fisures

Tipus de lesió: Mecànica
Element afectat: Mur de la façana posterior, planta pis 2

GRAVETAT AFECTA SISTEMA ESTRUCTURAL

Lleu No

PROPOSTA DE INTERVENCIÓ

Fisuració a la façana posterior per assentament diferencial

Un cop analitzat els testimonis i assegurat que l`assentament ha finalitzat, es proposa repicat de 
l`acabat interior i repintat, col·locant malla a la zona afectada

DESCRIPCIÓ:

Fisuració de l`element no portant, d`escasa entitat

CAUSA/ES:

 

 



 

FITXA Nº: 4
Patología: Fisures

Tipus de lesió: Mecànica
Element afectat: Mur de façana posterior, planta pis 2

GRAVETAT AFECTA SISTEMA ESTRUCTURAL

Lleu No

PROPOSTA DE INTERVENCIÓ

Fisuració a la façana posterior per assentament diferencial

Un cop analitzat els testimonis i assegurat que l`assentament ha finalitzat, es proposa repicat de 
l`acabat interior i repintat, col·locant malla a la zona afectada

DESCRIPCIÓ:

Fisuració de l`element no portant, d`escasa entitat

CAUSA/ES:

 

 

FITXA Nº: 5
Patología: Desprendiment de l`acabat

Tipus de lesió: Física
Element afectat: Façana principal

GRAVETAT AFECTA SISTEMA ESTRUCTURAL

Lleu No

PROPOSTA DE INTERVENCIÓ

Es proposa un repintat de tota la façana amb colors originals

Desprendiment de l`acabat a la façana

CAUSA/ES:

Deteriorament del material de suport

DESCRIPCIÓ:

 



FITXA Nº: 6
Patología: Bruticia

Tipus de lesió: Física
Element afectat: Façana principal

GRAVETAT AFECTA SISTEMA ESTRUCTURAL

Lleu No

PROPOSTA DE INTERVENCIÓ

Es proposa un repintat de tota la façana amb colors originals

Procés patológic provocat pels elements climàtics

CAUSA/ES:

Escorrentía de l`aigüa de pluja

DESCRIPCIÓ:

 



 

MC – MEMÒRIA  CONSTRUCTIVA 
 

MC – 1 TREBALLS PREVIS 
 
• Buidat de l’edifici. 
• Desconnexió de les instal·lacions de fontaneria i elèctriques.   
• Retirada de portes interiors, envans, paviments, rajoles... 
• Retirada del paviment. 
 

Els paviments que es troben en contacte amb el terreny s’extrauran manualment 
mitjançant martells pneumàtics. 

 
En canvi, els que es troben situats en sostre unidireccionals, s’extrauran de manera 

manual en aquells forjats que la seva conservació sigui l’objectiu principal. La resta es 
procedirà amb mitjans mecànics, previ apuntalament del sostre. 

 
La runa extreta s’abocarà en contenidors de runa per a la seva posterior retirada amb 

camió. 
• Enderroc escala existent.  
 

MC – 2 SUSTENTACIÓ DE L`EDIFICI 
 
• Es realitzarà per mitjà de sabates aïllades de formigó armat HA-25/P/22,5/IIa, i les 
armadures de les sabates serà B-500-S. 
 

MC – 3 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
• Es realitzarà l’estructura mitjançant perfils metàl·lics S275 amb les unions es realitzaran 
amb soldadura  amb arc elèctric. 
• Els daus de formigó realitzats com unió entre les parets existents i l’estructura metàl·lica 
seran de HM-25. Les unions entre estructura i el dau de formigó es farà mitjançant plaques 
d’acer unides amb perns cargolats a la paret mitjançant tac químic. 
• El reforç de les voltes de canó amb HA-25/P/22.5/I i barres d’acer B-500-S. 
• Reforç de forjat amb biguetes metàl·liques mitjançant la retirada del paviment, de la 
capa de compressió existent, i posteriorment, la soldadura de connectors en forma de “T” 
col·locats cada 40cm soldats sobre les biguetes metàl·liques. Capa de compressió 
realitzada amb HA-25/P/16 i armadura de repartiment de 20x20 de 8mm tipus B-500-S. 
• Reforç de forjat amb biguetes de fusta mitjançant la retirada del paviment, de la capa de 
compressió existent, i posteriorment, la perforació, i cargolada de connectors en forma de 
“T” col·locats cada 40cm sobre les biguetes de fusta. Capa de compressió realitzada amb 
HA-25/P/16I i armadura de repartiment de 20x20 de 8mm tipus B-500-S. 
• Sostre de biguetes de formigó precomprimit autoresistent de 18cm amb bigada 
ceràmica per intereix 60cm i cantell 16+4cm, mes la capa de compressió realitzat amb HA-
25/P/16/I. 
• Tirants del fabricant MACALLOY, model MACALLOY 520, sistema de barres d’acer al 
carbono, de diàmetre M12.  
 
 

 
 

 
 

MC – 4 SISTEMA ENVOLVENT 
 

Aquest tipus de fusteria ha de garantir l’atenuació acústica, el coeficient tèrmic i 
d’estanqueïtat a l’aigua de la pluja. 

 
A més a més serà resistent i indeformable davant l’acció del vent i el seu pes propi, 

protegint-se de l’agressió ambiental mitjançant pintures. 
 

La porta d’accés a l’edifici serà practicable de dues fulles batents de fusta armada per 
envernissar amb forma i color similars a les portes existents. Disposarà d’accessoris 
necessaris per al seu suport al bastiment de fusta i d’accessoris de seguretat així com tanca 
de cop i clau i manetes. 

 
El sistema evolvent és l’existent a l’edifici actual exceptuant-la fusteria exterior que es 

substituiran per finestres del fabricant Schüco, model AWS 75.S.I, finestres d’alumini amb dues 
làmines de 7mm i 5mm, i una cambra d’aire de 8mm, amb acabat exterior lacat en color marró, 
i de geometria similar a l’existent.  

 
 
 

MC – 5 SISTEMA COMPARTIMENTACIO I ACABATS 
 

Parets divisòries: 
 

La compartimentació es realitzarà mitjançant obra humida, amb envans de 10cm, 
realitzats amb maons ceràmics, amorterats amb morter M-10. 

 
Revestiments interiors: 
 
• Verticals: 
 

Totes les parets del nostre edifici tindran un enlluït amb guix projectat a partir de 1.2m 
d’alçada, i la part inferior es realitzarà amb gres porcelànic de la marca ROSA GRES, model 
IMAGINA, de color BASALTO de 40X120cm. Les parets dels lavabos es realitzaran amb gres 
porcelànic de la marca ROSA GRES, model IMAGINA, de color ARGENTA de 40X40cm. 



 
• Pintura: 
 

Tots els paraments verticals es pintaran amb pintura plàstica de color blanc acabat 
mate. 

 
• Horitzontals: 
 

El paviment de tot l’edifici, excepte a l’escala, es realitzarà amb gres porcelànic de la 
marca ROSA GRES, model IMAGINA, de color BASALTO de 60X60cm. 

 

 Imagina de Rosa gres, color Basalto(esquerra) i  Argenta(dreta).   
 

El paviment de l’escala es realitzarà amb granit blanc Berrocal, cada esgraó serà d’una 
peça, exceptuant els replans. 

 

 Granit blanc Berrocal 
 

Cels rasos: 
 

El cel ras es col·locarà  cel ras fonoabsorvent del fabricant Knauf model D123. Es 
muntarà el mateix tipus de cel ras a totes les dependències de l’edifici. 

 
• Protecció contra incendis de l’estructura: 
 

Els pilars, jàsseres, l’estructura de l’escala i els forjats es recobrirà projecció de 
vermiculita de 20mm de gruix.  

 
Fusteria interior: 

 
Les portes interiors es faran amb pannells fenòlics de 6mm de gruix, i tindran acabat en 

color cru mate. Les portes seran d’una o dues fulles batents, i amb mirilla de vidre 3+3.  
 

Les manetes de les portes seran d’acer inoxidable model 1988 d’ocariz, amb escut de 
platina d’alumini de 3 mm de gruix, model 600 CH d’ocariz. 

 
MC – 6 SISTEMA D`ACONDICIONAMENT I INSTALACIONS 
 

Paral·lelismes 
 

La separació mínima entre canalitzacions d ’aigua i calefacció serà de 30 cm. 
 

La separació mínima a canalitzacions de telefonia, ret LAN i televisió serà de 5 cm. 
 
 

 
 
Sanejament: 
 
• El Decret 130/2003 “Reglament dels serveis públics de Sanejament” al seu article 6.1.c, 
especifica que caldrà la instal·lació d’un sifó general en cada edifici amb una canonada de 
ventilació entre l’escomesa del clavegueró i el sifó general de l’edifici. 
• El Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’Ecoeficiència en els edificis, vigent a Catalunya, obliga a fer la xarxa de sanejament 
separativa fins al límit més proper entre aquesta i la xarxa pública de sanejament (article 
3.1). 
• Dels plànols adjunts, corresponents al edifici en testera format per: planta baixa i dues 
plantes pis.  
• La instal·lació ha d'assegurar la perfecta evacuació tant dels desguassos d'aigües 
pluvials en coberta com els desguassos d'aigües residuals de les cuines i banys. 
• El sistema de recollida d'aigües elegit serà un sistema separatiu, és a dir, que la 
recollida de les aigües pluvials es realitzarà mitjançant baixants independents als baixants 
que recullen les aigües residuals de l'edifici. 
• Dins del sistema separatiu, en les baixants d'aigües residuals no es diferenciarà entre 
aigües fecals (desguàs del water) i les usades (desguàs de banyera, lavabo, bidet i pica). 
• En separar les aigües es pretén que les pluvials siguin reutilitzades i reciclades. A més 
anirà ventilada fins a la coberta . 
• Per a la realització d'aquesta instal·lació necessitarem principalment canonades, que 
seran de policlorur de vinil (PVC), sent el seu diàmetre diferent en cada aparells i en cada 
derivació. 
 
En general utilitzarem aquest material tant per a conduccions de derivacions, baixants i 

col·lectors com per als sifons serà de PVC (policlorur de vinil). 
 
• Baixant de PVC sanitari, de D75mm, incloses les peces especials i les brides. 
• Baixant sanitari de D110mm, incloses les peces especials i de subjecció. 
• Troneta a peu de baixant i de tapa fixa, de 40X40X40cm amb paret de totxana 
arrebossada i lliscada interiorment. 
• Troneta sifònica i tapa registrable de 20X90X50cm amb paret de totxana, arrebossada i 
lliscada interiorment. 
• Connexió a baixant de conjunt d’aparells sanitaris compost per WC i lavabos amb tub de 
PVC. 
 
Sanitaris: 

 
• Lavabo de porcellana vitrificada model DAMA de ROCA, de 56cm,de colo blanc, 
col·locat encastat a la paret, amb aixeta  MONODIN-N de la casa ROCA. 
 

 



 

  
• Inodors de porcellana vitrificada model ACCES  de ROCA de color blanc de sortida V/H, 
amb tanc encastat a la paret, i els mecanismes de descàrrega, recolzat a la paret i 
connectat a la xarxa d’evacuació. 
 

 
 

 
 
 

Fontaneria: 
 
• Instal·lació de l’edifici complerta per agua freda,  conduccions de polietilè reticulat 
sanitari segons les normes vigents i d’acord les fulles tècniques i punts de servei indicats al 
projecte . 
• Escomesa i connexió a la xarxa d’abastiment d’aigua de la companyia i subministradora 
per el consum serà de polietilè D40mm. 
• Acumulador d’aigua model HS 50-1 E de la marca JUNKERS, amb una potència de 
1200W i una capacitat de 50l. 

 
 
Electricitat: 

 
(segons R.B.T.Reglament Electrotecnic de Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 de agost i 

Instruccions Tècniques complementaries, BOE 224 de 18 de setembre del 2002) i ( FECSA-
ENDESA. Normes tècniques particulars, BOE 22/2/2007) 

 
Elements de la instal·lació elèctrica. 

o Escomesa 
o Instal·lació d’enllaç 
o Caixa general de protecció 
o Línea general d’alimentació 
o Comptadors 
o instal·lacions receptores 
o Derivacions individuals 
o Dispositius generals de protecció i control, que es repartirà en circuits interiors. 
o Pressa de terra. 
 
• Instal·lació complerta de l’edifici, amb els corresponents  mecanismes de protecció i 
control, segons els reglaments, amb mecanismes SIMON 27 en els punts de servei 
establerts al  projecte. 
• Escomesa de connexió a la xarxa elèctrica de la companyia subministradora. 



 
Il·luminació: 

 

   
 

La alluernaries  seran model TROLL 53K/418/8 de perfileria vista, amb fluorescents 
interiors IP20 de 4XT26 18W, acoblable a al cel ras, amb lames “V” d’alumini  i equipament 
magnètic A.F en color blanc. 

 
 
Distribució de alluernaries de Planta baixa: 

 
 
 
 
 

Isolínies de planta baixa, valors en LUX. 

 
 
Distribució alluernaries i Isolínies Aula 1, valors en LUX. 

 
 



 

Distribució alluernaries i isolínies planta pis 1, valors en LUX. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribució alluernaries i isolínies Aula 2, valors en LUX. 

  



 
Distribució alluernaries planta pis 2: 

 
Isolínies planta pis 2: valors en LUX 

 

 
 
 

Telecomunicacions: 
 
(segons R.D.Llei 1/98 de 27 de Febrer i R.D. 401/2003) 
La xarxa de telecomunicacions estarà distribuïda per conducte tècnic i formada per: 
 
• línies de telefonia. 
 

La instal·lació de telefonia comprendrà l’entrada d’una línia analògica des de la xarxa de 
la companyia telefònica i la instal·lació d’una xarxa interior composada per tantes línies 
independents com punts de preses interiors estan indicades a plànols connectades a una 
centralita en planta baixa. 

 
A la planta baixa a l’entrada estarà situada la caixa de derivacions on des d’aquest punt 

partiran línies individuals a cadascuna de les preses. Les característiques de l’escomesa de 
telefonia vindran donades per l’informe tècnic de la companyia subministradora. 

 
Les canalitzacions interiors de la xarxa de telefonia seran independents de qualsevol 

altre instal·lació per evitar possibles interferències i interrupcions. Es separarà 5 cm. com a 
mínim. 

 
S’escolliran les preses de telefonia tipus RJ11, de la mateixa sèrie de mecanismes 

escollits per a la instal·lació de baixa tensió. 
 

• Red LAN en estrella a cada planta, connectades totes elles en Bus i centralitzat a planta 
baixa. 
 

Les canalitzacions interiors de la xarxa de LAN seran independents de qualsevol altre 
instal·lació per evitar possibles interferències i interrupcions. Es separarà 5 cm. com a mínim. 

 
S’escolliran les preses de telefonia tipus RJ45, de la mateixa sèrie de mecanismes 

escollits per a la instal·lació de baixa tensió. 
 

El cablejat serà un cable trenat de nivell nº 5 pantallat per evitar possibles interferències. 
 
• 1 línia de televisió i FM. 
 

La instal·lació de televisió contemplarà la captació i distribució de senyals de Radio FM i 
Televisió Terrestre i Digita i la distribució de les mateixes fins a les preses de cada un dels 
punts de connexió. 

 
L’equip de captació estarà situat a la coberta de l’edifici. 

 
Les línies de distribució entre el sistema d’amplificació i les preses de TV seran 

instal·lades a tubs o canals registrables. 
 

La canalització serà independent de les d’electricitat i altres instal·lacions, per evitar 
interferències en la senyal. 

 
Es situaran preses a les zones grafiades en els plànols d’instal·lacions de 

telecomunicacions de TV i FM. 
 



 

Climatització: 
 

Tots els equips utilitzats son MITSUBISHI de tecnologia STANDARD INVERTER 
COMPO MULTI, per tal de reduir el consum d’energia elèctrica. 

 
 

Emplaçament: 

• Unitats exteriors: Aquestes unitats, estaran situades al pati de la planta baixa del edifici, 
damunt d’una bancada antivibratoria. 
• Unitats interiors: Preferentment es situaran als fals sostres de passadissos, aules.... tal 
com es indica al projecte, per tal de reduir l’impacta acústic a les zones d’estudi o de 
reunió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MC – 7 EQUIPAMENT 
 
 

Ascensor: OTIS ROPED HYDRAULIC ELEVATOR 

 
 

La caixa de l’ascensor es realitzarà de formigó armat com esta disposat al projecte; les 
mides interiors de dita caixa son: 2.05m de profunditat i 1.55m d’amplada. 

La cabina de l’ascensor serà amb un acabat d’acer inoxidable. Les mides de dita cabina 
son: 1.55m de profunditat (en el sentit perpendicular a la porta d’accés) i 1.10m d’amplada(en 
el sentit paral·lel a la porta d’accés).  

El recinte de l’ascensor garantirà la resistència mecànica que estableix el Reglament 
d’ascensors, satisfarà l’aïllament acústic mínim que s’indica en el DB HR (≥ 55dB) i l’aïllament 
tèrmic que s’indica en el DB HE-1 (U ≥ 1,2 W/m2ºC) i tindrà una resistència al foc segons 
especificacions del DB SI (EI ≥ 90). 

 
Les portes del recinte tindran una resistència al foc RF 30 en totes les plantes, tenint en 

compte que la maquinària està situada en el recinte de l’ascensor. 



CN – COMPLIMENTDEL CTE I D’ALTRES DISPOSICIONS 
 

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i 
habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, així com també donen resposta la 
resta de normativa d’aplicació. 

 
 
CN – 1 SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 

Accions: 
 

Les cargues son les establertes pel DB-CTE-SE-AE: 
 

Cargues permanents: 
 

-Pes propi del forjats:     3 KN/m² 
-Pes del paviment:    0.8KN/m² 

 
Cargues d’ús: 

-Cagues en zones destinades a oficines: 2KN/m² 
-Cargues en zones destinades a docència: 3KN/m² 
-Cargues en cobertes amb pendent<20%: 1KN/m² 
 

Cargues variables: 
-Neu (zona per sota dels 1000m):  0.4KN/m²  
 

Hipòtesis de càlcul: 
 

Acer laminat - CTE-C. Zones d’accés al públic - Altitud inferior o igual a 1000 m. 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran 

d'acord amb els següents criteris:  
 

Situacions persistents o transitòries 
 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

 
 

 

Situacions sísmiques 
 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 

 

Situacions accidentals 

≥ >

γ + γ + γ ψ + ψ∑ ∑dGj kj A d Q1 p1 k1 ai ki
j 1 i 1

G A Q Q

 
 

 

On: 
 
  
Gk Acció permanent 
Qk Acció variable 
AE Acció sísmica 
Ad Acció accidental 
γG Coeficient parcial de seguretat de les accions 
γQ,1 
 

Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable 
principal 

γQ,i 
 

Coeficient parcial de seguretat de les accions 
variables d'acompanyament 

γAE 
 Coeficient parcial de seguretat de l'acció sísmica 
γAd Coeficient parcial de seguretat de l'acció accidental 
ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
ψa,i 
 

Coeficient de combinació de les accions variables 
d'acompanyament 

 



 

 

Persistent o transitòria 

 
Coeficients parcials de seguretat (�) Coeficients de combinació (�) 

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompanyament (�a) 

Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
Empentes del terreny (H) 0.700 1.350 - - 

 

Sísmica 

 
Coeficients parcials de seguretat (�) Coeficients de combinació (�) 

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompanyament (�a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600 
Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Empentes del terreny 1.000 1.000 - - 
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.000 

 

Accidental 

 
Coeficients parcials de seguretat (�) Coeficients de combinació (�) 

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompanyament (�a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.700 0.600 
Vent (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000 

Empentes del terreny 
(H) 1.000 1.000 - - 

Accidental (A) 1.000 1.000 - - 
 

Accidental de incendio 

 
Coeficients parcials de seguretat (�) Coeficients de combinació (�) 

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompanyament (�a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.700 0.600 

Vent (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000 
mpentes del terreny (H) 1.000 1.000 - - 

 

  
Comprovacions: 

 
-Acer laminat: DB-CTE-SE-A 

 
Les comprovacions fetes a les barres metàl·liques com indica l’anterior document 

esmentat son les següents: 
 
Resistència a tracció       (CTE DB SE-A, Article 6.2.3) 
Resistència a compressió       (CTE DB SE-A, Article 6.2.5) 
Resistència a flexió eix Y       (CTE DB SE-A, Article 6.2.6) 
Resistència a vinclament lateral:      (CTE DB SE-A, Article 6.3.3.2) 
Resistència a flexió eix Z       (CTE DB SE-A, Article 6.2.6) 

Resistència a tall Z        (CTE DB SE-A, Article 6.2.4) 
Abonyegament per tallant de l'alma:     (CTE DB SE-A, Article 6.3.3.4) 
Resistència a tall Y       (CTE DB SE-A, Article 6.2.4) 
Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8) 
Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8) 
Resistència a flexió i axial combinats     (CTE DB SE-A, Article 6.2.8) 
Resistència a flexió, axial i tallant combinats    (CTE DB SE-A, Article 6.2.8) 
Resistència a torsió       (CTE DB SE-A, Article 6.2.7) 
Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats   (CTE DB SE-A, Article 6.2.8) 
Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats   (CTE DB SE-A, Article 6.2.8) 
Limitació d'esveltesa   (CTE DB SE-A, Article Articles 6.3.1 i 6.3.2.1 - Taula 6.3) 
 
- Fusta massissa: DB-CTE-SE-M 
 

Les comprovacions fetes a les bigues de fusta com indica l’anterior document esmentat 
son les següents: 
Resistència a tracció uniforme paral·lela a la fibra   (CTE DB SE-M: 6.1.2) 
Resistència a compressió uniforme paral·lela a la fibra  (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2) 
Resistència a flexió a l'eix y      (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3) 
Resistència a flexió a l'eix z      (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3) 
Resistència a tallant a l'eix y      (CTE DB SE-M: 6.1.8) 
Resistència a tallant a l'eix z      (CTE DB SE-M: 6.1.8) 
Resistència a torsió       (CTE DB SE-M: 6.1.9) 
Resistència a flexió esbiaxada      (CTE DB SE-M: 6.1.7) 
Resistència a flexió i tracció axial combinades   (CTE DB SE-M: 6.2.2) 
Resistència a flexió i compressió axial combinades   (CTE DB SE-M: 6.2.3) 
Resistència a tallant i torsor combinats    (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9) 
 

- Formigó armat (fonaments) DB-CTE-SE-C I EHE-08: 
 
Article 42: Estat límit de esgotament front a solicitacions normals. 
Article 44: Estat límit a esgotament front a tallant. 
Article 46: Estat límit de esgotament front a punzonament. 
Article 49: Estat límit de fisuració. 
Article 50: Estat límit de deformació. 
Article 51: Estat límit de vibracions. 
Article 58; Elements de cimentació. 
Article 59: Estructures construides amb elements prefabricats.  
 

Bases de càlcul    (CTE DB SE-C ARTICLE 2) 
Estudi geotècnic    (CTE DB SE-C ARTICLE 3) 
 
- Fàbrica de maó DB-CTE-SE-F 



CN – 2 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 

Compartimentació en sectors d`incendi: 
 

La normativa (CTE-DB-SI) ens obliga  a compartimentar l’edifici en funció del seu ús 
segons la taula 1.1, on queden reflectides les superfícies màximes. 

 
La superfície màxima per a no tenir que diferenciar el sectors d’incendi dins del mateix 

edifici és de 500m². 
 

Evacuació d`ocupants: 
 

Càlcul de la ocupació:  
Per a calcular la ocupació s’han pres els valors de densitat que ens indica la taula 2.1 

en funció de la superfície útil de cada zona. S’han pres els valors de manera simultània. 
 

Administratiu: 
Plantes o zones de d’oficina:   10m²/pers  
Vestíbuls generals i zones d’us públic  2m²/pers 

 
Docència: 
Aules (excepte de escoles infantils)  1.5m²/pers  

 
Número de sortides i longitud dels recorreguts d`evacuació: 

 
Es compleixen els valor de la taula 3.1. del CTE-DE-SI 

 
Dimensionat dels medis d`evacuació: 

 
S’han dimensionat els medis d’evacuació en funció de les taules 4.1,4.2 del CTE-DB-SI. 
 

Senyalització dels medis d`evacuació: 
 
Les sortides del recinte, planta o edifici tindran una senyal amb el rètol de 

“SORTIDA”.Es disposaran senyals indicatives de la direcció dels recorreguts, visibles des de 
qualsevol origen d’evacuació des del que no es puguin veure directament les sortides.També 
es disposaran als punts dels recorreguts de l’edifici on existeixin alternatives que puguin portar 
a error. 

Aquestes senyal seran visibles en cas de fallida del subministra d’ enlluernat. Les 
senyals seran senyals fosfolumminiscents que compleixin lo establert a les normes UNE 
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003.  

 
Resistència al foc de la estructura : 

 
S’han adoptat els models de incendi de establerts al DB-SI per representar l’evolució de 

la temperatura durant l‘incendi. Aquest models d’incendi son adequats per l’estudi d’edificis 
singulars o per el tractament de global de l’estructura o part de la mateixa. 

 
Segons l’apartat 3 del DB-SI secció 6, es considera que la resistència global de l’edifici 

és suficient si; 

• Si la classe indicada a la taula 3.1 i 3.2 de l’apartat esmentat anteriorment, que 
representa el temps en minuts que  arriba a la resistència davant la corba normalitzada 
temps temperatura. 
• O suporta l’acció durant el temps equivalent d’exposició al foc indicat al annexa B 
d’aquest document. 
 

Segons el que ens indica la taula 3.1 de l’apartat 3 del DB-SI secció 6, el temps que a 
de resistir l’estructura , tractant-se d’un edifici de pública concurrència amb una alçada inferior 
a 15m, es de R 90. 

 
 

 CN – 3 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 
 

Grau de lliscament dels sòls: 
 

Per tal de limitar el risc de relliscament, els sòls dels edificis o zones d'ús residencial 
públic, sanitari, docent, comercial, administratiu i pública concurrència, excloses les zones 
d'ocupació nul definides en l'annex SI A del DB SI, tindran una classe adequada conforme al 
que s’indica a la taula 1.2 de l’apartat 3 del DB-SU 1. 

Els sòls es classifiquen, en funció del seu valor de resistència al lliscament Rd, d'acord 
amb el estableix la taula 1.1 de l’apartat 1 del DB-SU 1. 

La taula 1.2 de l’apartat 3 del DB-SU 1, ens indica que per a zones seques amb pendent 
inferior al 6%, la classe 1, i per les escales, es faran servir sols de classe 2. 

 
Característiques de les barreres de protecció: 

 
Les barreres de protecció tindran com a mínim una alçada de 900mm quan la diferència 

de cota que protegeixen no excedeixi de 6m i de 1100mm en la resta dels casos, excepte en el 
cas de buits d'escales d'amplària menor que 400mm, en què la barrera tindrà una alçada de 
900 mm, com a mínim. L’alçada es mesurarà verticalment des del nivell de sòl o, en el cas 
d'escales, des de la línia d'inclinació definida pels vèrtexs dels graons, fins al límit superior de 
la barrera. 

 
Característiques constructives: 

 
En qualsevol zona dels edificis d'ús residencial Habitatge o d'escoles infantils, així com 

en les zones de públic dels establiments d'ús Comercial o d'ús Pública Concurrència, les 
barreres de protecció, incloses les de les escales i rampes, estaran dissenyades de manera 
que no tinguin obertures que puguin ser travessades per una esfera de 100 mm de diàmetre, 
exceptuant les obertures triangulars que formen l'empremta i la contrapetja dels esglaons amb 
el límit inferior de la barana, sempre que la distància entre aquest límit i la línia d'inclinació de 
l'escala no excedeixi de 50 mm. 

 
Escales: 

 
Esgraons: 
 

En trams rectes, la petjada mesurarà 280 mm com a mínim. En trams rectes o corbs la 
contrapetja mesurarà 130 mm com a mínim, i 185 mm com a màxim, excepte en escoles 



 

infantils, centres d'ensenyament primari o secundari i edificis utilitzats principalment per gent 
gran, on la contrapetja mesurarà 170 mm, com a màxim. 

L' empremta H i la contrapetja C compliran al llarg d'una mateixa escala la relació 
següent: 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm. 

 
Les mides dels esgraons son;  

• Per el tram PB-PP1: contrapetja de 184mm i una petjada de 285mm. 
• Per el tram PP1-PP2: contrapetja de 180mm i una petjada de 285mm. 
 

Seguretat davant de l`empresonament de recintes: 
 
Quan les portes d'un recinte tinguin dispositiu per la vostra bloqueig des de l'interior i les 

persones puguin quedar accidentalment atrapades dins del mateix, hi haurà algun sistema de 
desbloqueig de les portes des de l'exterior del recinte. Excepte en el cas dels banys o els 
lavabos d'habitatges, aquests recintes tindran il·luminació controlada des del seu interior. 

 
 Les dimensions i la disposició dels petits recintes i espais son adequades per garantir 

als possibles usuaris en cadires de rodes la utilització dels mecanismes d'obertura i tancament 
de les portes i el gir en el seu interior, lliure de l'espai escombrat per les portes. 

 
 La força d'obertura de les portes de sortida serà de 140 N, com a màxim, excepte en 

les dels recintes a què es refereix el paràgraf anterior, en què serà de 25 N, com a màxim. 
 

Seguretat enfront del risc causat per la il·luminació inadequada: 
 

Enllumenat normal en zones de circulació 
 
 A cada zona es disposarà una instal·lació de enllumenat capaç de proporcionar, com a 

mínim, el nivell d'il·luminació que s'estableix en la taula 1.1 del DB-SU 4, mesurat a nivell del 
sòl. 

Es disposarà una il·luminació d'abalisament a cadascun dels esglaons de les escales. 
 
 

CN – 4 SALUBRITAT 
 

Recollida i evacuació d`aigües: 
 

Els sistema de evacuació de residus es realitzarà segons el DB-HS 2. 
 

Qualitat de l`aire interior: 
 

Segons les condicions establertes al RITE. 
 

Suministre d`aigua: 
 

Propietats de la instal·lació 
 
Qualitat de l'aigua: 

 

 L’aigua de la instal·lació ha de complir el que estableix la legislació vigent sobre l'aigua 
per a consum humà. 

 Les companyies subministradores facilitaran les dades de cabal i pressió que serviran 
de base per al dimensionat de la instal·lació. 

 
 Els materials que es vagin a utilitzar en la instal·lació, en relació amb la seva afectació 

a l'aigua que subministren, s'han d'ajustar als següents requisits: 
 

a) per les canonades i accessoris han d'emprar materials que no produeixin concentracions 
de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos per la Reial Decret 140/2003, 
de 7 de febrer. 
 
b) no han de modificar la potabilitat, l'olor, el color ni el sabor de l'aigua. 
 
c) han de ser resistents a la corrosió interior. 
 
d) han de ser capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei previstes. 
 
e) no han de presentar incompatibilitat electroquímica entre si. 
 
f) han de ser resistents a temperatures de fins a 40 º C, i a les temperatures exteriors del 
seu entorn immediat. 
 
g) han de ser compatibles amb l'aigua subministrada i no han d'afavorir la migració de 
substàncies dels materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja de 
l'aigua de consum humà. 
 
h) el seu envelliment, fatiga, durabilitat i la resta característiques mecàniques, físiques o 
químiques, no han de disminuir la vida útil prevista de la instal·lació. 
 

En els punts de consum la pressió mínima ha de ser: 
 
a) 100 kPa per aixetes comuns. 
 
b) 150 kPa per fluxors. 

 
Protecció contra retorns: 

 
Es disposaran sistemes antiretorn per evitar la inversió del sentit del flux en els punts 

que figuren a continuació, així com en qualsevol altre que resulti necessari: 
 
a) després dels comptadors. 
 
b) a la base de les ascendents. 
 
c) abans de l'equip de tractament d'aigua. 
 
d) en els tubs d'alimentació no destinats a usos domèstics. 

 
e) abans dels aparells de refrigeració o climatització. 

 



 
 
CN – 5 ESTALVI D’ENERGIA 
 

L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) garantint la 
limitació de la demanda energètica, incorporant instal·lacions tèrmiques amb el rendiment 
adequat, disposant de sistemes d’il·luminació eficient a les zones comuns i incorporant energia 
solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària. 

 
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a conjunt de l’edifici. 

 
Limitació de la demanda energètica (HE 1): 

 
L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda 

energètica, en funció de la zona climàtica on s’ubica el mas i els tancaments que conformen 
l’envolvent. 

 
Rendiment de les instal·lacions tèrmiques (HE2): 

 
L’edifici disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades per 

garantir el benestar dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, 
donant compliment al Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE. 

 
Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (HE 3): 

 
Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) serà de 7,5 

W/m2 (per a cada 100 lux) per a les zones comunes del mas. El control d’encesa i apagada es 
realitzarà mitjançant un sistema amb temporitzador o bé amb detecció de presència. 

 
Contribució solar mínima per a la producció d’ACS (HE 4) 

 
Tenint en compte que l’edifici té demanda d’ACS, una part de la mateixa es cobrirà 

mitjançant una instal·lació d’energia solar. 
 

La contribució solar serà com a mínim la més desfavorable de la que resulta de 
l’aplicació del DB HE 4 i el Decret d’Ecoeficiència. 

 
 
CN – 6 PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 
 

Delimitació de les àrees acústiques: 
 

En procedir a la zonificació acústica d'un territori, en àrees acústiques, s'ha de tenir en 
compte l'existència en el mateix de zones de servitud acústica i de reserves de so d'origen 
natural establertes de acord amb les previsions de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, i del 
RD 1367/2007. 

 
Per a l'establiment i delimitació d'un sector del territori com d'un tipus d'àrea acústica 

determinada, es tindran en compte els criteris i directrius que es descriuen a l'annex V. 
 

S'avaluaran els nivells sonors produïts per la infraestructura utilitzant els índexs de 
soroll Ld, Le i Ln, tal com es defineixen en l'annex I del Reial decret 1513/2005, de 16 de 
desembre. 

CN – 7 ECOEFICIÈNCIA 
 

El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la 
Generalitat de Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els 
residus. 

 
A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 

10 punts mínims establerts pel Decret. 
 

Com a informació complementària a la de la fitxa, s’opta perquè la família de productes 
de la construcció de l’edifici que disposaran del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de 
la Generalitat de Catalunya siguin les aixetes dels aparells sanitaris. 

 
CN – 8 ACCESSIBILITAT 
 

DECRET 135/1995 CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA 
 
El projecte de la casa rural incorpora dues habitacions completament accessibles i amb elles 

la resta de l’edificació, que compleixen la Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge, el Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el DB SU Seguretat d’Utilització, de manera que 
es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat establert a la LOE. 

 
La comunicació vertical es resol amb un ascensor de dimensions practicables que comunica 

totes les plantes amb unes dimensions de 1.1m en sentit paral·lel a l’accés 



 

5- CONCLUSIONS: (English) 
 

How to deal with the project? Where to begin? How to arrange it? Where to search for 
information? These are a few of the questions encountered which have probably been the 
hardest challenge found in the beginning. 

 
After completely understanding every feature, analyzing the needs of the town, having 

discussions with the town council, and realizing the reasons that lead to quit the building, it is 
time now to commence. 

 
The process of data acquisition was difficult. We had to thoroughly search the Internet 

as well as many libraries, seeking anything related to the project. Unfortunately little information 
has been recorded about the Antiga seu de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

 
Additionally, we had a suspicion that a great deal of information was to be found at the 

Archius Municipals, although eventually only a project dating 1969 was being kept there, and 
was never undertaken. In fact all improvements carried out have already vanished or have 
never been commenced. Nevertheless, the people at the town council we had the opportunity 
to speak with have been very helpful in providing all the information available, thus making an 
important aid to this part of the process. 

 
In spite of the challenges, which are usual to all projects where research and verification 

of information is involved, it has been a profitable experience. We have learnt and validated 
many things, as well as remembered and utilized many others from past courses. For instance, 
subjects dealing with graphical expression and interpretation, with the drawing of outlines, 
sketches and plans, with architecture history, and also with the knowledge of structures, 
construction and analysis theory applied to a support such as the one we are working on, in 
addition to some other specific topics studied during the degree. 

 
One of the most important parts of the project is architectural survey and the history 

analysis. It happened to be harder than expected. The reason for this is not due to a lack of 
knowledge, but to the fact that we were not able to access to every room of the building, to find 
ceiling and locked doors, and to the considerable quantity of repairs that have already taken 
place up until now. 

 
Another part of the project that has been a very useful experience, maybe the most 

creativity demanding, is the design of a new space distribution for the entrance room, 
completely changing the appearance of the building and making it follow the regulations. 

 
This is our Final Project Grade, but has also been a good reason to continue learning. It 

allowed us to use the knowledge acquired during the degree, and also served to realize the 
many details about constructing a building, teaching us to be thorough observers. Now, we 
frequently find ourselves looking at buildings differently, with critical eye, trying to classify them 
in a specific architectural style, among other things. 

 
We are proud and believe that we have accomplished the objectives and have 

eventually achieved what was initially intended, since we have learned a lot about the building. 
Nonetheless, we understand that it was possible to look deeper into some aspects of the 
project. 

 

And that is it. We talked about how is the building; we included the plans and some 
photographs, and also our proposal of intervention. There is only one thing left, which is 
something specifically delayed until now: a few words of gratitude. 

 



5- CONCLUSIONS: (Català) 
 

Com podem encarar el projecte?, per on comencem?, com l’estructurem?, on cerquem 
la informació?. Aquestes són les preguntes que un es fa i potser aquest ha estat el gran repte i 
dificultat que hem trobat en un inici. 

 
Però una vegada aclarits tots aquest aspectes, d’estudiar les necessitats del poble, de 

parlar amb el secretaria de l’Ajuntament, i conèixer perquè aquest edifici es troba en desús, ja 
podem posar fil a l’agulla.  

 
La presa de dades va ser complicada. Vam començar una recerca per biblioteques i 

Internet, buscant tot allò que tingues relació amb el projecte. Però del l’Antiga seu de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt no s’ha escrit gaire cosa. 

 
Un altre lloc on creiem que trobaríem molta informació va ser als Arxius Municipals, però 

només es conserva un projecte de l’any 1969 que mai es va portar a terme. Totes les reformes 
que s’han anat fent han desaparegut o mai han estat. Això sí, la gent del ajuntament amb la 
que hem tingut el plaer de poder parlar o han col·laborat amb nosaltres, ens han ajudat 
moltísim i pràcticament no he tingut problemes amb ells. 

 
Malgrat aquestes dificultats, pròpies de qualsevol treball en que la recerca i el contrast 

d’informació entren en joc, l’experiència ha estat molt profitosa. Hem après moltes coses 
noves, altres les hem corroborat i sobretot hem recordat i aplicat moltes parts de temaris 
cursats, com per exemple tota la part d’interpretació i expressió gràfica, la realització de 
croquis, esbossos i plànols; tota la part d’història de l’ arquitectura, aplicar els coneixements 
d’estructures i construcció aplicats a un estintolament d’aquestes característiques, 
coneixements en diagnosi,  i alguns altres temes puntuals de diverses assignatures de la 
carrera. 

 
Una de les parts més importants del projecte es l’aixecament arquitectònic i l’estudi 

històric. Ens va resultar més dificultós del que pensàvem. La raó d’aquesta dificultat arrela en 
una manca de coneixements, sinó en no poder accedir a totes les estances del edifici, en 
trobar-nos fals sostres o portes tancades, als quals no podem entrar, i en la quantitat de 
reformes que s’han fet fins ara. 

 
L’altre part del projecte ha estat també molt profitosa, potser la part més creativa del 

PFG, el fet de dissenyar una nova distribució, donant-li un canvi radical a l’edifici, donant-li a 
l’edifici el compliment a la normativa existent, i el que això ha comportat. 

 
 
Per a nosaltres ha estat el Projecte Final de Grau, però també una raó per aprendre, 

ens ha  permès posar en pràctica les diferents nocions apreses a la carrera, i ens ha servit per 
aprendre i a adonar-nos de com estan construïts els edificis i ser observadors. Ara mirem els 
edificis amb uns altres ulls, els analitzem, provem d’identificar-los en una època.  

 
Estem contents, creiem que he assolit els objectius i hem arribat allà on volíem arribar 

amb aquest projecte, hem après molt sobre aquest edifici. Som conscients que es podríem  
aprofundir encara més en certs aspectes del projecte. 
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8- ANNEXES 
 
 
1- MEMÒRIA DE CÀLCUL 
 
1.1- COMPROVACIÓ DE LA RESIST`NCIA DELS FORJATS: 
1.1.1- BIGUES DE FUSTA: 
 
S’han fet les comprovacions segons la DB-CTE_SE-M  
1.1.2- BIGUES METÀL·LIQUES: 
 
1.2- REFORÇ DELS FORJATS: 
1.3- ESTINTOLAMENT: 
 
2- AMIDAMENTS I PRESSUPOST DEL PROJECTE 
3- CROQUIS I FASES DE L`AIXECAMENT DE L`EDIFICI 
4- PROPOSTA DE MANTENIMENT 
5- PROCÉS CONSTRUCTIU EN IMATGES 
 

 
 

 


