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1 RESUM 
 
 
Aquest projecte consisteix en dur a terme l’aixecament, la rehabilitació, i el canvi d’ús de Ca Mallada, 

que s’emplaça al centre de La Fatarella (Tarragona) i data de 1929.  

 

L’objectiu final ha estat habilitar l’edifici actualment deshabitat en un hotel 3*. Aquesta decisió 

s’analitzarà mitjançant un estudi de mercat, tenint en compte l’emplaçament, els atractius turístics de la 

zona, els factors econòmics i tècnics, entre altres.  

 

Aquest treball de fi de grau es compondrà dels següents estudis i documents gràfics:  

 

· Aixecament gràfic 

Degut a la inexistència de documentació gràfica prèvia, s’ha procedit a la realització d’un aixecament 

de plànols de l’estat actual.  

 

· Reportatge fotogràfic 

Per tal de complementar aquest aixecament, s’ha fet un reportatge fotogràfic realitzat mitjançant 

panoràmiques de 360º amb una càmera de captura HDR. El muntatge s’ha realitzat amb el programa 

informàtic, Stitcher d’Autodesk, que ofereix la possibilitat de generar renders en format .mov i 

visualitzar-los a través del programa QuickTime de manera interactiva.  

 

· Estudi de mercat 

S’ha dut a terme un estudi de mercat per tal d’analitzar diferents variables i a partir d’aquesta 

informació determinar l’ús més adequat  per Ca Mallada, en aquest cas encaminat al sector de 

l’hostaleria i la restauració.  

 

· Diagnosi 

Seguidament, s’ha procedit a un anàlisi profund de les lesions que han quedat documentades 

gràficament en els corresponents plànols. Cadascuna de les lesions s’ha relacionat amb una fitxa on es 

proposa el sistema d’actuació per subsanar-la.  

 

· Canvi d’ús 

En aquest apartat s’han proposat les accions necessàries per tal d’adaptar l’edifici existent, Ca Mallada, 

a l’hotel 3*. A més, s’han definit totes les instal·lacions necessàries per un funcionament adequat del 

futur negoci.  
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2 GLOSARI 
 
EA- Estat actual 

DG- Diagnosi 

CU- Canvi d’ús 
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3 INTRODUCCIÓ 
 

L’objectiu principal d’aquest projecte és aplicar tots aquells coneixements teòrics adquirits durant la 

carrera, especialitzats en la via d’edificació. Així doncs, s’ha buscat un projecte que englobés diferents 

conceptes treballats en aquest camp per poder-los aplicar en un cas real.  

 

L’edifici escollit, Ca Mallada, respon a totes les condicions anteriors ja que el seu estat permet posar en 

pràctica el vessant de la rehabilitació i en una fase posterior el d’un canvi d’ús. Un altre factor prioritari 

per a l’elecció del indret ha estat la disponibilitat i accessibilitat total a la casa, a més de la proximitat a 

casa d’una de les projectistes. 

 

- La rehabilitació ens permet aplicar els coneixements adquirits essent conseqüents tant amb la 

situació econòmica actual com amb la conscienciació social respecte la sostenibilitat, aspectes 

dels quals s’ha de respondre com a professionals. 

 

- Per al canvi d’ús, s’ha realitzat un estudi analitzant la rendibilitat econòmica del projecte, les 

característiques de l’edifici, l’emplaçament i els serveis de la zona, entre molts altres factors. 

Finalment un cop fet aquest estudi s’ha decidit encarar el posterior ús al sector terciari: la 

restauració i l’hostaleria. 

 

Totes les actuacions necessàries per adequar Ca Mallada al nou ús s’encaminaran sempre, i en 

la mesura del possible, a fer un projecte sostenible: l’aprofitament dels materials existents, la 

utilització de materials propis de la zona i seguir uns cànons estètics propis del territori seran la 

guia per aconseguir l’objectiu proposat. 

 

Tot i que som conscients de les competències d’un enginyer de l’edificació, per tal de donar un enfoc 

més complert al projecte s’han inclòs algunes parts en les quals faria falta la intervenció d’altres 

professionals. 
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4 LA FATARELLA I L’ENTORN 
 
El projecte s’emmarca a la població de la Fatarella 

(1.128 habitants), situada a la comarca de la Terra Alta, 

província de Tarragona.  

 

Per tal de definir els atractius turístics de la població cal 

parlar de l’agricultura, l’arquitectura i la història. 

 

Primerament, es destaca la dedicació a la producció 

vinícola condicionada per la orografia i clima sec i 

mediterrani d’aquest territori, que dóna nom a la 

denominació d’origen de la Terra Alta.  

 
 

La dedicació al món de la vinya d’aquesta comarca, ha deixat també una petjada modernista en 

l’arquitectura de la mà de César Martinell, successor de Gaudí, que va dissenyar les cooperatives 

agrícoles de Gandesa i el Pinell de Brai, declarats Béns de Interès Cultural. 

 

Oliveres, ametllers, avellaners i vinya configuren un paisatge de bancals situats en els vessants de la 

muntanya construïts a partir d’un sistema arquitectònic característic de la Fatarella, anomenat pedra en 

sec1, que també s’usa en els refugis anomenats cabanes2, que es poden divisar entre la vegetació.  

 

     

- bancal - - arquitectura modernista - - cabana: pedra en sec - 

 

En el context històric, l’origen de la Fatarella data del segle X, però el poble no es va consolidar fins a 

                                                 
 
1 Sistema de construcció que es basa en la col·locació d’una successió de pedres correctament tallades i situades 

de manera que no hi hagi necessitat de material d’unió entre elles per aconseguir una estructura sòlida i estable. 
2 Voltes fetes amb pedra de calar que s'utilitzaven com a aixopluc i per a assecar el fruit. 

l’època medieval. Va ser en aquesta època quan es va configurar l’entramat de carrers irregulars i 

costeruts, així com la muralla de la que encara se’n conserva part i els perxes, trams de carrer que 

cobreixen les pròpies cases aprofitant els entrebigats. 

 

Cal destacar també el paper que va jugar aquesta zona com a escenari de les últimes batalles de la 

Guerra Civil, tant dintre el propi bàndol republicà -els Fets de la Fatarella- com durant l’entrada dels 

nacionals i la retirada de les tropes roges -la Batalla de l’Ebre-. Per tal de preservar la memòria 

històrica, en els últims anys s’han recuperat rutes i elements commemoratius d’aquests fets. 

 

Econòmicament parlant, en els últimes dècades de segle XX, la falta de treball al sector agrari i la 

manca d’alternatives laborals per a les noves generacions, ha fet que el municipi treballi per a impulsar 

un canvi de model econòmic i social, d’on sorgeix el concepte de “Municipi Ecològic”.  

Els principals objectius d’aquest nou model consisteixen en la recerca de la sostenibilitat i el turisme 

com a complement de l’agricultura tenint en compte en tot moment la qualitat de vida.  

Actualment, la població també s’inclou en un programa d’acció local socioeconòmic, anomenat Agenda 

21, que busca un model de progrés sense hipotecar les noves generacions. 
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5 CA MALLADA 
 
La casa coneguda com Ca Mallada fa cantonada amb el carrer Suñé i el carrer dels Molins, un punt 

molt pròxim al centre del poble de La Fatarella. A continuació, es farà un breu resum de la normativa 

que hi regula l’ús del sòl i la descripció de la casa. 

 
5.1 Normativa urbanística aplicable 
 
La classificació del sòl i la qualificació urbanística venen definides per les normes de planejament 

urbanístic de la Fatarella; 

 

· Classificació del sòl: Sòl urbà 

· Qualificació del sòl: Zona II/3 (illes d’eixample amb tres pisos) 

 

 

 

Tal i com es mostra en el plànol superior el solar on s’emplaça Ca Mallada, es defineix com a illes 

d’eixample, edificacions situades de forma alineada al carrer, deixant de vegades un espai lliure a 

l’interior de l’illa, d’acord amb la tipologia d’eixample. Els articles que regulen aquesta classificació són 

els següents: 

 

� Art. 112 - Sistema d’ordenació:  

El sistema d’Ordenació aplicable és el d’ordenació segons alineació a vial. 

 

� Art. 113 - Condicions d’edificació:  

Les condicions generals d’edificació queden definides pels següents paràmetres específics: 

a) Alineació 

b) Nombre de plantes i alçada reguladora 

c) Profunditat edificable 

d) Cossos sortints 

Els paràmetres a, b i c queden definits en els plànols P-1 d’Ordenació, a escala 1/1000. 

 

� Art. 114 - Altura reguladora màxima: 

a) Indicació plànol: 3 

b) Plantes: PB + 3 P.pis 

c) Alçada màxima: 12,50m 

 

En edificis que s’emplacen en límits de zonificació adjacents a zones amb tipus d’edificació 

aïllada, o en edificació exempta hauran de recular un metre del límit lateral del solar i tractar-se 

amb obertures i com a façana definitiva, a fi d’evitar l’expansió de mitgeres descobertes de 

manera permanent. 

Per a les edificacions en les quals es produeix canvi en l’altura reguladora, el canvi d’alçada es 

tractarà amb obertures que evitin l’aparició permanent de mitgera externes o de façanes 

cegues. Quan aquesta situació es produeixi en el límit d’un solar, l’edificació per damunt de 

l’alçada reguladora menor recularà un metre de la mitgera a fi de poder obrir també finestres i 

llums reals sobre la mitgera del medi adjacent per damunt de la seva menor alçada reguladora. 

 

� Art. 115 - Cossos sortints (condicions regulades en les Disposicions Comunes al Art. 36) 

- S’admeten els cossos sortints oberts amb un vol màxim de 0,40m, separant-se 60cm de la 

paret mitgera 

- Els ràfecs de la teulada podran volar 60cm a tot el llarg de la façana 

- No s’admeten cossos sortints tancats i semitancats 

- L’altura mínima de voladís és de 3,50m a comptar des de la vorera del carrer 

- No s’admeten cossos sortints tancats i semitancats a les façanes amb front al carrer Ample 

- No s’admeten cossos sortints tancats i semitancats en carrers inferiors a 6m 

 

� Art. 116 - Condicions d’ús: 

1. Habitatges unifamiliars i plurifamiliars 

2. Residencial 
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3. Comercial 

4. Sanitari 

5. Recreatiu 

6. Esportiu 

7. Religiós i cultural 

8. Oficines 

9. Bar-restaurant 

10. Educatiu 

11. Socio-cultural 

12. Industrial amb limitacions 

 

� Art. 117 

La zona urbana seguint la carretera d’accés al poble des del camí de Sant Francesc té una 

qualificació de clau II-Illes d’Eixample amb un màxim de 3 plantes, igual a les zones contigües a 

la trama urbana. Al mateix temps a l’est, es fa la reserva per a un futur vial el qual s’haurà de 

cedir i urbanitzar prèviament a qualsevol llicència d’edificació. Les dades de la modificació són: 

Ampliació zona II-3 � 380m2 

 Ampliació de vial � 90m2 

 Superfície total modificada � 470m2 

 

Modificació puntual aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 

Terres de l’Ebre en la sessió de 21 de març de 2003. (DOGC núm. 3934 de data 28 de juliol de 

2003) 

 

� Art. 118 

A la carretera d’accés al poble, simètricament a com està a l’altre costat confrontant, s’amplia el 

sòl urbà. La superfície construïble de 400m2 es qualifica amb clau II/3 seguint la mateixa 

ordenació de la resta del carrer, prèviament a qualsevol llicència d’edificació, es cediran i 

urbanitzaran 119m2 per a vitalitat i donar continuïtat a la cruïlla de carrers. 

 

Modificació puntual aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 

Terres de l’Ebre en al sessió de 21 de març de 2003 (DOGC núm. 3934 de data 28 de juliol de 

2003) 

 

5.2 Descripció històrica 
 

Ca Mallada va ser construïda per ser un habitatge unifamiliar, tot i que després de deshabitar-la fa uns 

30 anys, els seus propietaris van utilitzar-la només com a magatzem per al fruit. Durant el temps de la 

Guerra Civil Espanyola, la família es dedicava a l’estraperlo3 d’aliments que estava prohibit 

comercialitzar. D’aquesta activitat encara en queda com a testimoni un espai de sota coberta, on 

s’amagaven aquestes mercaderies. Degut aquest contraban,  popularment la gent del poble coneixia la 

casa com Can Lladragròs doncs la repartició de l’estraperlo sempre acabava essent favorable per a la 

família. 

 

C A

D

B

Carrer dels Molins

C
ar

re
r 

S
uñ

é

 
Croquis 1. Esquema en planta 

En un inici el que actualment es coneix com Ca 

Mallada (A), encabia diversos habitatges, per 

aquest motiu, es poden diferenciar materials i 

característiques constructives de diferents 

èpoques. En el moment de la seva construcció 

(B), el 1929, Ca Mallada només tenia sortida pel 

carrer Suñé. A la part del carrer dels Molins, hi 

havia dos habitatges independents: (C) i (D). 

 

L’habitatge cantoner (C) va ser enderrocat durant la Guerra Civil per la caiguda d’una bomba de la 

Batalla de l’Ebre4, posteriorment l’any 1974 Ca Mallada va aprofitar aquest solar per ampliar la seva 

superfície, construint el que actualment inclou el garatge i les plantes superiors a aquest.  

L’altre habitatge (D) situat a la part posterior de la casa, confrontant amb el carrer dels Molins, va ser 

enderrocat per perill de ruïna pocs anys endarrere i, actualment només conserva la part de la façana i 

restes d’enderroc. Aquest solar pertany a la mateixa  unitat cadastral de Ca Mallada i, per aquest motiu, 

també s’ha inclòs en el projecte. 

                                                 
 
3 Negoci il·legal de productes intervinguts per l’Estat, venuts a preus abusius. 
4 Guerra Civil Española 1936-1939 
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Cal fer esment del monument que es situa a la confluència del carrer 

dels Molins i el carrer Suñé. Es tracta d’una escultura de pedra que 

representa un bordó5. Aquesta cantonada és el punt d’arribada de la 

romeria de Sant Francesc. 

 

5.3 Descripció arquitectònica 
 

La casa actualment consta de dos accessos, l’accés principal pel carrer Suñé per on entraven els 

usuaris de la casa i a dia d’avui inhabilitat, i un altre situat a la part reconstruïda l’any 1974 que dóna 

l'accés al garatge pel carrer dels Molins. 

 

Degut a la complexitat de la casa pels constants canvis de nivell en les plantes inferiors, s’ha cregut 

oportú definir les estances que formen una mateixa planta i que es consideraran així al llarg del treball. 

 

- La planta baixa engloba el garatge i el distribuïdor del soterrani. Actualment l’únic accés 

practicable a la casa és a través del garatge, que coincideix amb el xamfrà del carrer dels 

Molins i el carrer Suñé. En aquesta estança hi ha dos graons que baixen cap al distribuïdor del 

soterrani, essent aquesta una sala diàfana que dóna pas a l’arrencada d’escala cap a les 

plantes superiors i a la zona inferior que considerarem planta soterrani. 

- La planta soterrani inclou un l’estable, al que s’accedeix a través del distribuïdor del soterrani, i 

la resta d’espais als quals s’arriba pel passadís d’aquest distribuïdor. Seguint el passadís a mà 

esquerra, hi ha la bodega alhora dóna pas a la sala d’embotellar, el trull (connectat a amb el 

distribuïdor del soterrani) i la cisterna. Al final del passadís hi ha una porta que dóna pas al pati 

interior on hi ha el galliner i l’accés cap al pati exterior. Aquestes són les estances considerades 

soterrani. 

 

L’ascens cap a plantes superiors es basa en un nucli de comunicació vertical, format per una escala 

simètrica, fet que resol la geometria d’aquestes plantes de forma més fàcil que en les plantes inferiors.  

                                                 
 
5 Bastó de canya fet durant la romeria de Sant Fransico, que es celebra cada any per demanar aigua. 

- Estances de l’entresòl es diferencien en tres parts si prenem com a punt de partida l’accés. La 

primera part té entrada pel distribuïdor del soterrani i consta d’una sol espai, el paller, anomenat 

així per l’ús a què era destinat. Les dues parts restants són accessibles a través del nucli 

d’escala. Ascendint fins a arribar a aquest nivell, hi ha un replà amb dues portes: l’una dóna 

accés als magatzems 2 i 3, i l’altra que dóna pas al magatzem 1, al coniller i a la comuna. 

Aquestes dues últimes parts antigament es comunicaven, però la porta resta tapiada.   

 

- Ascendint per l’escala aquesta es bifurca per donar pas a un mateix nivell, la planta primera.  

� El primer accés en sentit ascendent, hi ha el foc que distribueix el costat oest de la casa: 

per una banda hi ha la el rebost, la cuina i una sala d’estar i per l’altra, la part davantera 

de la casa, on trobem el hall de l’entrada principal i el menjador. Aquest menjador, al 

mateix temps comunica amb dues habitacions més, l’habitació individual 1, on no podem 

accedir, i l’habitació de matrimoni 1 que unirà aquesta part de la casa amb la que 

s’explica a continuació.  

� El segon accés aquesta planta donaria lloc a dues portes, una de les quals comunicaria 

a la part est de la casa, construïda l’any 1974, i l’altra a l’habitació matrimoni 1 (nexe 

d’unió amb la part oest). La primera de les portes esmentades dóna pas a la sala gran 

que al seu torn comunica amb el lavabo, que es va construir posteriorment. La sala 1 

també comunica amb el dormitori matrimoni 1, aquest dormitori té dues portes més, que 

com s’ha dit, comuniquen amb el replà d’accés i el menjador. 

 

- La següent planta, anomenada intermitja, es troba ascendint dos trams des de la planta 

primera. En aquest nivell, s’hi troba l’entrada a l’assecador d’embotits.  

 

- Pujant dos trams més, s’accedeix a la planta segona, on hi ha una altra habitació de matrimoni, 

dues habitacions individuals, un vestidor i una sala diàfana que condueix cap al terrat exterior 

que dóna just a la cantonada dels carrers que limiten la casa: carrer Suñé i carrer dels Molins. 

 

- Per últim, ascendint els últims dos trams de l’escala hi ha la planta sota coberta, que engloba 

una sala caracteritzada per la seva amplia superfície. Aquesta comunica amb una la petita 

estança d’assecat de fruits, a més del quartet d’estraperlo (sense portes) i a l’espai de sobre les 

escales que forma la planta badalot. 

 

Segons el cadastre, l’edifici adjacent pel carrer dels Molins pertany a la mateixa propietat. Es tracta 

d’un solar que manté simplement les façanes perimetrals del primer nivell de l’edifici. 
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5.4 Quadre de Superficies 

PLANTA SOTERRANI  PLANTA BAIXA  PLANTA ENTRESÒL  PLANTA PRIMERA 

Ref. Espai Superfície(m2)  Ref. Espai Superfície(m2)  Ref. Espai Superfície(m2)  Ref. Espai Superfície(m2) 

1 Estable 15,51  12 Garatge 77,20  13 Magatzem 1 3,90  20 Hall 2,98 

2 Trull 5,62      14 Passadís exterior 8,42  21 Passadís principal 6,48 

3 Sala embotellar 2,95      15 Coniller 10,98  22 Menjador 25,85 

4 Passadís pati 6,61      16 Comuna 0,78  23 Habitació individual 1 11,72 

5 Bodega 21,25      17 Magatzem 2 16,39  24 Habitació matrimoni 1 15,21 

6 Cisterna 0,97      18 Magatzem 3 16,73  25 Foc 15,42 

7 Pati interior 23,61      19 Paller 15,72  26 Sala estar 8,42 

8 Galliner 6,50          27 Distribuïdor cuina 5,41 

9 Pati exterior 42,37          28 Cuina 5,41 

10 Dist. soterrani 24,90          29 Rebost 6,16 

11 Solar 53,65          30 Lavabo 5,61 

            31 Sala 1 70,11 

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL  203,94  SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL  77,20  SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL  72,92  SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL  178,78 
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PLANTA INTERMITJA  PLANTA SEGONA  PLANTA GOLFES  PLANTA BADALOT 

Ref. Espai Superfície(m2)  Ref. Espai Superfície(m2)  Ref. Espai Superfície(m2)  Ref. Espai Superfície(m2) 

32 Assecador 17,09  33 Distribuïdor habitacions 30,40  40 Golfes 73,47  44 Badalot 2 12,14 

    34 Habitació matrimoni 2 16,30  41 Badalot 1 7,70     

    35 Dormitori individual 3 13,05  42 Estraperlo 3,94     

    36 Vestidor 4,60  43 Assecador fruits 8,89     

    37 Dormitori individual 2 14,60         

    38 Sala 2 54,00         

    39 Terrat 12,07         

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL  17,09  SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL  145,02  SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL  94,00  SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL  12,14 

Plantes Planta soterrani Planta baixa Planta entresòl Planta primera Planta intermitja Planta segona Planta golfes Planta badalot SUPERFÍCIE TOTAL 

Superfície útil m2 203,94 77,20 72,92 178,78 17,09 145,02 94,00 12,14 801,09 m2 útils  

Superfície construïda m2 283,26 92,02 223,44 236,84 223,35 200,35 114,79 16,88 1390,93 m2  construïts  

32
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38 39
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5.5 Descripció constructiva 
 

Per tal de facilitar les següents descripcions, es fa referència a les èpoques de construcció de les 

diferents parts de l’habitatge. Cal recordar, doncs, la descripció que s’ha fet de l’edifici en l’apartat de 

descripció històrica “Croquis 1. Esquema en planta”. 

 

FONAMENTS 

 

El sistema de fonamentació consisteix en la construcció d’un mur perimetral de gruix igual que la 

paret que hi recolza. Per la seva realització, s’utilitzen pedres grans i ben encaixades, unides 

mitjançant una massa aglomerant.  

Aquesta fonamentació s’ha determinat mitjançant l’observació del sistema estructural, així com el 

coneixement de les tècniques emprades en edificis d’antiguitat i característiques similars. 

 

ESTRUCTURA VERTICAL 

 

L’estructura vertical està formada per murs de càrrega i parets de tancament. Les parets de càrrega  

on es recolzen les bigues són de pedra -fent un gruix total de 50cm- o de fabrica de maó. Les parets 

de trava posteriors són realitzades completament de fàbrica de maó o de pedra, segons on es situen i 

l’antiguitat de construcció.  

 

Pel que fa a les parets interiors divisòries són realitzades d’encanyissat o bé maó ceràmic massís de 

29x14x4cm.  

 

ESTRUCTURA HORITZONTAL 

 

L’estructura es composa de forjats unidireccionals a partir de biguetes de fusta amb una capa de 

compressió de guix i encanyissat i en alguns casos acabat amb rajoles.  

 

Les bigues es recolzen sobre (a) els murs de càrrega o (b) sobre jàsseres, i aquestes al seu torn 

sobre els murs de càrrega.  

 

El sostres són formats per bigues de secció variable separades irregularment entre si. A la part 

posterior de la casa així com en sostre de la planta segona, hi ha un canvi en la direcció dels forjats. 

 

A la part antiga, hi ha reforços longitudinals. És el cas de la bodega, el magatzem 3 i el coniller, on 

aquests reforços es realitzen en el primer cas mitjançant una semibigueta de formigó armat i per als 

altres dos una jàssera de ferro IPN. 

En el cas de part nova, a la meitat de les llums hi ha una jàssera de ferro del tipus IPN que divideix el 

sostre en dues parts per tal de reforçar l’estructura portant de la casa. En la planta superior, el forjat 

on carrega el terrat, ha estat reconstruït a partir de semibiguetes de formigó armat.  

 

COBERTA 

 

La coberta de l’edifici està formada per quatre parts diferenciades, totes elles acabades amb teula 

àrab amb pendents descrits als plànols d’aixecament. Les teules es recolzen sobre els rastrells de 

fusta que alhora transmeten l’esforç sobre les bigues que conformen l’estructura. 

- A la part davantera de la zona antiga (1), hi ha una coberta a dues aigües unida a la 

coberta del badalot, on es converteix a una sola aigua.  

- La part posterior es resol amb dues cobertes a una aigua (2 i 3).  

- La zona nova té una coberta a una aigua (4).  

 

4

12

3

 
Croquis 2. Esquema de cobertes 
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ESCALES 

 

La casa es divideix en diversos nivells, començant per la planta inferior cal destacar canvis de 

pendent i petits desnivells que es salven en trams de un o dos graons. Avançant cap a les plantes 

superiors, l’escala –anomenada escala principal– és d’obra i arriba fins a la planta sota coberta. 

Aquesta està formada per 10 trams on els graons no són del tot regulars tant el la seva petja com en 

la contrapetja, cosa que dificulta la seva practicabilitat. En l’últim tram d’escales varien les dimensions 

dels graons, disminuint la petja i augmentant la contrapetja. Cal destacar l’apuntalament d’aquest 

element en tota la seva secció i en alguns casos podem observar puntals sense continuïtat, com en el 

cas de l’últim tram. Les voltes catalanes són els elements utilitzats per solucionar els acabats inferiors 

d’aquest element constructiu.  

 

FUSTERIA 

 

Els tancaments de l’edifici són tots de fusta. La porta d’entrada al garatge és una porta practicable 

d’1,77m d’amplada i 2,86m d’alçada. La resta de portes de l’habitatge tenen diferents alçades i 

amplades segons les necessitats de cada estança. La majoria de les finestres practicables estan 

proveïdes de porticons . 

A més, l’escala esta formada d’una barana massissa que encadena cada un dels trams que la 

conformen.  

 

MANYERIA 

 

Les baranes del balcons i finestrals, són els únics elements de ferro de l’habitatge. Es tracta de ferro 

forjat amb les barres verticals de secció de aproximadament 1cm de diàmetre, separades cada 10cm, 

i amb una alçada de 90cm. 

 

REVESTIMENTS  

 

El revestiment exterior consisteix en una barreja de pedra i maó vist juntament amb un arrebossat de 

morter en algunes parts.  

 

Pel que fa als interiors, estan formats majoritàriament per enguixats posteriorment pintats de diferents 

colors. Les parets de la cuina i del lavabo estan revestides amb rajola de València fins a mitja altura. 

En el cas del lavabo, foc i part de l’habitació individual 2 hi ha un cel ras revestit de guix. En la resta 

de l’edifici no existeix cap tipus d’acabat i es veu directament la biga i el revoltó o l’encanyissat 

respectivament. 

 

La caixa d’escala està tota enguixada i pintada posteriorment.  

 

PAVIMENTS 

 

El paviment està format per peces ceràmiques de 20x20cm enrajolat a la mescla en algunes estances 

i, en la resta, s’ha deixat el morter vist directament.  

 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

La instal·lació elèctrica no compleix amb cap reglament i consisteix en un cable passat cap a totes les 

habitacions per donar un punt de llum. Actualment sols es disposa de corrent elèctrica a la Planta 

Baixa i Soterrani.  

 

INSTAL·LACIONS D’AIGUA 

 

La instal·lació d’aigua és molt simple, ja que només ha d’abastar la pica de la cuina i un bany que 

disposa de inodor, dutxa i rentamans que es situen al primer pis. 

 

INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

 

La instal·lació de sanejament evacua l’aigua de pluja a través d’un baixant que discorre per la part 

posterior de la façana cap al solar. Aquest baixant un cop ha recollit les aigües de la teulada baixa 

directament i filtra pel terreny. 

Respecte les aigües fecals, existeixen dues instal·lacions, una d’antiga que consisteix en un conducte 

que desemboca directament al pati interior, per la comuna, i una altra que connecta el lavabo cap a la 

xarxa general. 
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6 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL: LESIONS I CAUSES 
 
A continuació es fa una breu descripció de les lesions que s’observen en l’edifici i les corresponents 

causes. Totes elles s’han grafiat als plànols de diagnosi i aquestes s’han relacionat amb la 

corresponent fitxa on hi ha una proposta d’intervenció per tal de subsanar-les. 

 

 
6.1 Fonaments 
 

L’estat dels fonaments no es coneix, ja que no s’ha pogut realitzar cap cata per comprovar-ho. Malgrat 

tot, no hi ha cap símptoma que indiqui el seu mal estat. 

 

 

6.2 Estructura vertical 
 

ESQUERDES I FISURES 

 

Hi ha gran quantitat d’esquerdes i fissures de forma generalitzada en tot l’edifici, majoritàriament a 

la zona més antiga. Aquestes es poden classificar segons la seva situació:  

 
PARETS DE CÀRREGA : PERIMETRAL 

 
� Esquerdes en façana provocades per un assentament diferencial 

Degut a un assentament del terreny un cop construït l’edifici sorgeix una esquerda que travessa 

part de la façana principal del carrer Suñé. Les esquerdes produïdes per aquest motiu es troben 

completament estabilitzades. 

� Esquerdes sobre les llindes de les obertures 

Les obertures en les parets, produeixen una interrupció en el descens de càrregues, això 

produeix esforços tallants seguint l’arc de descàrrega, que han de ser absorbits pel conjunt. Si 

aquests esforços no poden ser absorbits, es manifesten en forma d’esquerda a 45º en els punts 

més febles, com les cantonades de portes i finestres. 

� Esquerdes verticals al revestiment interior 

La geometria de les esquerdes verticals sorgides a gairebé cada planta són degudes al procés 

constructiu de l’enguixat original, és a dir, durant el reglejat. Les esquerdes són provocades 

inicialment per l’assentament diferencial i posteriorment agreujades per la possible penetració 

d’humitats en aquestes.  

� Esquerdes provocades per l’empenta de la coberta 

En aquest cas, la paret de càrrega no pot absorbir els esforços de l’empenta horitzontal que 

provoca el sistema de biguetes de la coberta i/o forjats superiors, provocant que l’obertura de 

l’esquerda aparegui perpendicularment al paraments vertical. Aquestes esquerdes es troben a 

la sala d’estar de la planta primera.  

� Esquerdes coincidents amb humitats 

Les humitats provoquen canvis dimensionals degut al cicles d’absorció i evaporació que es 

manifesten mitjançant esquerdes en cantonades i/o juntes. En el cas que coincideixin amb les 

provocades per l’arc de descàrrega de les llindes, aquestes esquerdes s’agreugen ja que 

faciliten el pas de l’aigua. Aquest cas es dóna a la planta segona per antigues filtracions d’aigua 

procedents de la coberta. 

PARETS DE CÀRREGA : INTERIORS 

 
� Esquerdes sobre les obertures del mur 

Aquest tipus d’esquerdes es situen sobre les llindes de portes i finestres que van pujant 

verticalment o a 45º d’origen a les cantonades.  

� Esquerda vertical entre la unió de dos parets de càrrega perpendiculars 

Entre les parets de càrrega interiors, apareix una esquerda que segueix una línia vertical degut 

a la mala unió entre elles. Els esforços produïts per l’assentament diferencial proper a aquests 

punts d’unió agreugen aquesta patologia. Es troben al rebost, la sala d’estar, el magatzem... 

 

PARETS INTERIORS (ENVANS) 

 

� Esquerda vertical entre paret de càrrega i envà 

Els moviments de vinclament del forjat provoquen un descens de càrrega a l’envà, que no pot 

absorbir aquest esforç provocant l’esquerda vertical. Aquest és el cas dels magatzems de la 

planta entresòl. 

 

� Esquerda vertical entre envans perpendiculars 

La diferència de trava entre els envans i els esforços transmesos pel forjat produeixen una 

esquerda vertical en la unió d’aquests. Són elements rígids i no estan preparats per rebre 

aquest tipus d’esforços, aleshores es quan apareixen esquerdes verticals per desvinculació 

entre envans perpendiculars. 
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� Esquerdes sobre obertures 

Les fletxes de les bigues del forjat de coberta produeixen esquerdes sobre les obertures dels 

paraments verticals interiors, com en el cas del foc. 

 

� Esquerdes horitzontals 

L’esquerda horitzontal és deguda per les tensions provocades pel vinclament del forjat sobre 

l’envà.  

A causa de les característiques pròpies de l’envà, aquest no assumeix les tensions del forjat 

superior. Un exemple n’és l’habitació individual 2. 

 

HUMITATS 

 

A banda d’aquestes patologies, hi ha presència d’humitats en diverses parts de l’habitatge, que a 

continuació es classifiquen segons la tipologia de paret que afecten; 

 

PARETS DE CÀRREGA : PERIMETRAL    

 
� Humitat procedent per filtracions de coberta i/o forjats superiors 

Les principals taques d’humitats per antigues filtracions d’aigua de coberta apareixen en la part 

superior de les parets de la planta segona. La coberta, actualment reparada parcialment, consta 

de teules sobre rastrells sense cap mena de forjat ni aïllament. Aquesta tipologia és funcional 

sempre que les teules es mantinguin en bon estat i sempre que existeixi un manteniment mínim 

per evitar l’aparició de vegetals o dipòsits de brutícia, que puguin obturar l’evacuació de l’aigua.  

La falta de manteniment i teules trencades van provocar aquest tipus d’humitats que es repetien 

periòdicament cada vegada que plovia fins que va ser reparada. Aquestes lesions eren 

agreujades per la manca de ventilació en algunes estances com ara el vestidor, l’habitació 

individual 3 que no disposen d’obertures a l’exterior.  

� Humitat perimetral en les obertures de façana 

El deteriorament de les fusteries de portes, finestres i/o balcons provoca filtracions deixant les 

taques d’humitat a l’interior que es poden observar a totes les plantes. 

 

� Humitat capil·lar i de condensació 

En els elements en contacte amb el terreny és on es presenta més sovint la humitat per 

capil·laritat. A més, si es troba en una estança on el grau d’humitat és més elevat del normal, la 

humitat per condensació també és fa present. Aquest és el cas de la bodega.  

PARETS DE CÀRREGA : INTERIORS 

 

� Humitats procedents del terreny 

Sorgeixen humitats que provenen del terreny i ascendeixen per capil·laritat.  

 

� Humitats procedents de les filtracions de coberta 

L’aigua penetra per la coberta i la manca d’una làmina impermeable deixa que passi, formant 

d’aquesta manera una gran taca que ocupa tot el parament. 

 

EFLORESCÈNCIES 

 

Les eflorescències són presents en les parets de la planta soterrani. Aquesta patologia es 

desenvolupa per la presència de sals que al cristal·litzar degut a canvis de temperatura, 

s’acumulen a la superfície del material, com teules, maons i altres elements ceràmics o de 

formigó, podent erosionar-los. En el cas de Ca Mallada les eflorescències es manifesten 

especialment on hi havia hagut bestiar, per la sal provinent dels orins. 

 

DESPRENIMENTS 

 

Despreniment de materials d’acabat com: 

 

� Pedra 

En algun punt de la façana, sobretot en la part annexa s’observa petits despreniments al 

parament de pedra. 

 

� Morter 

El revestiment de morter de la façana presenta part despresa degut al pas dels anys deixant la 

pedra vista.  
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6.3 Estructura horitzontal 
 

En aquesta part de l’estructura hi ha una considerable degradació dels elements que formen 

l’entrebigat del forjat. En el cas de les bigues, tot i el poc manteniment que se’ls ha donat, el seu estat 

no implica la substitució completa, encara que s’observen:   

 

DEFORMACIONS 

 

Les fletxes observades en les bigues són causades principalment per la incapacitat de suportar les 

càrregues la secció existent. 

 

CLIVELLES 

 

Les clivelles es classifiquen segons estiguin a la base o al cantell de la biga de fusta de l’estructura 

horitzontal. 

Les clivelles a la base de la biga són longitudinals, és a dir segueixen la direcció de les fibres de la 

biga de fusta i deixen un forat d'un centímetre d'ample i una profunditat aproximada de 4 a 5 

centímetres per la part central. Aquest tipus afecta a molts elements de planta baixa i primera. 

Les clivelles als laterals i caps de bigues deixen una obertura d’un centímetre d’ample i uns 3 

centímetres de profunditat a les cantonades de les bigues del forjat. 

D’altra banda al cantell d’algunes de les bigues de la sala d’estar de la planta primera, de secció 

quadrada, també hi ha clivelles, deixant una obertura de 0,2cm d'ample i uns 3cm de profunditat. 

D’altres no son tan profundes però si són perceptibles a ull nu i les trobem a gairebé totes les 

bigues de la planta baixa de l’edifici degudes als canvis d'humitat en l'ambient. 

 

ATACS ABIÒTICS 

 

Els atacs abiòtics són provocats per agents exteriors, com són les humitats, el foc i la 

fotodegradació. Majoritàriament, les bigues de la Planta Sota coberta queden afectades per humitat.  

 

ALUMINOSIS 

 

Una de les bigues de reforç col·locada posteriorment a la construcció de l’edifici és de ciment 

aluminós. Situada a la bodega, la seva composició química provoca l’alteració progressiva del 

formigó que  augmentar la porositat i disminueix la seva resistència mecànica.  

 

HUMITATS 

 

A la planta sota coberta, trobem bigues que han adquirit un color fosc degut a que durant molt de 

temps han estat desprotegides de les filtracions de pluja per el mal estat  de la coberta. 

 

Si es parla de l’entrebigat existent en l’edifici, els revoltons que el conformen pateixen:  

 

ESQUERDES 

 

Les esquerdes sorgides en l’acabat inferior de l’encanyissat són produïdes per les tensions 

procedents del vinclament de les bigues. L'empenta del revoltó sobre el mur provoca l'aparició 

d'una fissura. 

 

HUMITATS 

 

Les humitats dels sostres són provocades per l'aigua provinent de l'exterior que s'estanca al forjat al  

no poder ser evacuada sorgeixen taques d'humitat. D’altra banda, també sorgeixen humitats per 

filtracions en el parament de façana provocant taques d’humitat al sostre inferior.  

 

ACABATS 

 

Els acabats dels forjats són: 

 

� Guix com a revestiment de l’entrebigat  

A planta primera el revestiment de l’encanyissat és d'una capa de guix que en molts casos s'ha 

desprès o fisurat. 

 

� Sostres sense revestiment 

L’entrebigat de la planta baixa no hi ha material d'acabat, deixant a la vista l’encanyissat.  
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6.4 Escales 
 

Les escales es deterioren a mesura que s’ascendeix. En els trams inicials, es troba a faltar alguna peça 

ceràmica que provoca discontinuïtats en el paviment, així com el desgast dels graons a causa del 

fregament pel transit humà. La seva geometria és irregular, les petges i contrapetges són diferents en 

cada tram. Es destaca l’últim tram d’escala ja que es troba en molt mal estat degut a la seva 

deformació per la pèrdua d’unió de la paret que la suporta.  

Cal esmentar també l’apuntalament d’aquest element en alguns casos en tota la seva continuïtat i en 

l’últim tram sense continuïtat. 

 

6.5 Coberta 
 

La coberta de l’edifici està parcialment rehabilitada. En la part que no ho està, les llates d’empostissar 

estan bastant deteriorades, i en evident estat de pudrició. Aquest fet provoca que quedin espais oberts 

per on es filtra l’aigua de la pluja. La manca de manteniment a nivell de neteja i de la no substitució de 

teules fetes malbé pel pas del temps afavoreixen les filtracions. 

 

6.6 Acabats 
 

FUSTERIA 

 

La fusteria està en mal estat per falta de conservació i manteniment. Hi ha punts en que està 

corcada i en els que s’ha estellat. Algunes presenten guerxaments, per la humitat, i no tanquen bé, 

d’altres han caigut i no existeix. Cal destacar que en alguns casos, el bastiment de la finestra ha 

caigut, deixant via lliure a ocells i també a l’aigua de pluja. 

 

MANYERIA 

 

Les baranes estan en bon estat, encara que en algun punt hi trobem punts de oxidació.  

 

REVESTIMENTS 

 

De forma generalitzada, els revestiments de tot l’edifici presenten alguna patologia a destacar, en 

alguns punts més importants que en altres. Les esquerdes i les humitats, patologies més abundants 

i importants a destacar, fan que aquests elements constructius hagin de ser reparats o executats de 

nou depenen a més de la nova distribució del nou ús.  

PAVIMENTS 

 

Pel que fa als paviments, hi ha presencia de bombaments de l’enrajolat en punts on el forjat a patit 

deformacions, o bé degut al propi material adherent d’aquest.  

 

 
6.7 Instal·lacions 
 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

La instal·lació elèctrica no compleix amb cap reglament. No hi ha terres ni cap tipus de protecció. 

 

INSTAL·LACIONS D’AIGUA 

 

A més no compleix amb cap normativa i no porta aigua a totes les plantes, cosa que la fa totalment 

obsoleta. 

 

INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

 

Aquesta instal·lació igual que les anteriors, és totalment obsoleta, ja que no es connecta a cap xarxa 

pública per a l’evacuació de les aigües fecals. 
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6.8 Conclusions d’anàlisi de l’estat actual 
 

Per concloure s’ha de dir que l’edifici presenta un estat bastant deficient degut a la falta de 

manteniment i conservació del mateix, ja que no hi viu ningú des de fa més de 30 anys.  

 

En general, el problema més important que pateix és el deteriorament de l’entrebigat que afecta a 

l’estabilitat dels forjats dificultant l’accés a certes parts de la casa. La falta de conservació que 

presenten les cobertes existents és un altre factor a tenir en compte ja que afavoreix les filtracions 

d’aigua que debiliten els elements estructurals. A part, les lesions més generalitzades són les 

esquerdes o fissures dels paraments tant verticals com horitzontals i els despreniments.  

 

Cal destacar el perill que representa un envà de la planta primera per les seves esquerdes: s’aguanta 

per una calaixera. Aquestes semblen ser provocades per l’ona expansiva d’una bomba que va caure 

durant la Guerra Civil Espanyola, 1936. 

 

Les actuacions proposades que es resumeixen a continuació, determinen de forma general, els punts 

on cal intervenir per tal de millorar les condicions d’habitabilitat: 

 

- Intervenció en les humitats 

- Eliminació de eflorescències 

- Reparació de fissures i esquerdes dels paraments verticals i horitzontals 

- Reparació dels despreniments i erosió 

- Desinfecció dels atacs biòtics i tractament preventiu 

- Reforç de forjats, substitució de l’entrebigat 

- Substitució de l’escala existent 

- Substitució i/o reparació de la coberta 
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7 ESTUDI DE MERCAT, VIABILITAT ECONÒMICA 
 

Aquest estudi té la finalitat de valorar la viabilitat del projecte del canvi d’us de l’habitatge Ca 

Mallada, a un hotel, ja que el municipi de la Fatarella té més de 1.000 habitants i per tant no es pot 

considerar allotjament rural. 

 

7.1 Descripció del producte/servei 
 

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE, NECESSITAT QUE SATISFÀ 

 

El negoci consistirà en un servei d’allotjament i disposarà d’una habitació familiar, 7 habitacions 

dobles i 1 habitació individual, sala d’estar, restaurant, cafeteria, sala de lectura i descans, terrassa i 

jardí. 

La orientació del negoci esta encarada a famílies i grups d’amics que vulguin combinar el seu temps 

d’oci amb activitats que permetin conèixer la cultura i història de la regió. 

Es detecta que, la gent aprecia cada vegada més aquest tipus d’establiments perquè la oferta és 

més personalitzada i permet descobrir llocs on grans cadenes d’hotels no poden arribar i d’aquesta 

manera sortir dels circuits turístics estàndards. 

 

ATRIBUTS RESPECTE D’ALTRES QUE HI HA AL MERCAT 

 

El principal atribut d’aquesta casa és l’oferta de gran varietat d’activitats relacionades amb 

l’agricultura, l’arquitectura i la història del poble, entre altres. A més a més, l’ambient i la proximitat 

al nucli urbà fan possible la immersió de l’hoste en la vida del poble. L’atenció personalitzada i 

l’ambient casolà i familiar faran gaudir d’una estada d’allò més agradable, mitjançant un programa 

personalitzable combinant descans i activitats. 

 

NIVELL TECNOLÒGIC. PREVISIONS DE L’EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA 

 

En principi, la base d’aquest negoci no depèn del component tecnològic, perquè no es necessita 

cap màquina per realitzar l’activitat ja que es tracta d’un servei. Tot i així, s’utilitzaran tecnologies 

com plaques solars per tal d’apostar per les energies renovables. També es disposarà de línia de 

telefonia i wifi a disposició dels clients. Tot això implica que s’hauran de realitzar tasques de 

manteniment i canviar els aparells quan estiguin obsolets o es facin malbé. 

 

DESENVOLUPAMENT DE FUTURS PRODUCTES 

 

La renovació de les activitats serà un dels incentius per tal de fidelitzar la clientela i la readaptació a 

la demanda del mercat si s’escau. 

 

7.2 Pla de màrketing 
 

DELIMITACIÓ DEL NEGOCI EN QUÈ L’EMPRESA DESITJA INSTAL·LAR-SE 

 

El negoci es pot definir com a un servei d’allotjament en un entorn rural, que a més oferirà una 

agenda amb activitats d’oci.  

L’hotel tindrà una categoria de 3* ja que un cop analitzat el mercat, la normativa vigent i tenint en 

compte la localització es considera el més adequat. La justificació dels condicionants tècnics 

s’explicarà a l’apartat 9.MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 

 

Les activitats, es programaran per cicles, fet que ajudarà a la fidelització de la clientela. Aquests 

cicles seran de diferents temàtiques, per exemple; 

� Històrica:  visita guiada per la Fatarella, Fundació de la pedra en sec, recorregut històric de la 

Batalla de l’Ebre i visita al seu museu, Ermita de Sant Francisco, ... 

� Esportiva:  senderisme, activitats al riu (kayak, piragüisme, pesca), BTT, escalada... 

� Agricultura: visita a les cooperatives agrícoles de Gandesa i el Pinell de Brai, declarats Béns 

de Interès Cultural. Cates de vins i olis de denominació d’origen de la Terra Alta, participar en la 

collita del fruit (recollida d’ametlles, avellanes, olives...) depenent de l’època de l’any. 

� Natural:  passejada per l’entorn natural dels Ports de Beseit. 

 

El cost d’aquestes activitats, anirà inclòs al preu de l’allotjament, però també es contempla la 

possibilitat d’obrir-les al públic en general, contribuint d’aquesta manera a la dinamització en les 

activitats del poble. El preu per a gent que no s’allotgi a l’hotel variarà entre els 15 i 20€ depenent 

del tipus d’activitat. Però, també s’oferiran preus promocionals per a conjunts d’activitats. 

També es plantejarà incorporar al catàleg altres serveis d’empreses de La Fatarella i rodalies que 

puguin complementar els que ofereix l’hotel, percebent una comissió del cost del servei que 

s’ofereixi al client. 
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ANÀLISI DEL MERCAT. CLIENTS 

 

El tipus de públic que busquem en aquest negoci és familiar de l’entorn més proper, de la mateixa 

comarca o comarques del voltant. Més endavant es pretén estendre’s a tot el territori català 

mitjançant l’ús de missatges publicitaris.  

Les famílies que escullen aquest tipus de turisme són parelles amb o sense infants, les 

interessades pel medi natural, amb inquietuds per la història del territori, l’arquitectura de la zona, 

entre molts altres interessos. Però sobretot, per gaudir d’uns dies de tranquil·litat en un municipi 

rural, integrant-se a la vida quotidiana de la població. Tot aquests aspectes condicionen el disseny 

de la nova construcció, en especial la distribució de les habitacions ja que algunes estan pensades 

per a aquest públic.  

 
 
7.3 Anàlisi de la competència 
 

FONDA “C A LA BRISDA”  
 

Contacte:  Vall d'estudi, 8. - Telef. 977.41.38.47 

calabrisda@hotmail.com, www.fondacalabrisda.com 

 

Serveis: Fonda:  Disposa de 6 habitacions dobles amb bany, equipades 

 amb calefacció, TV i servei de connexió a Internet. Sala de 

reunió amb una capacitat de 12 persones. 

 

Preus: Habitació doble amb esmorzar  45 € 

Habitació doble en mitja pensió 75€ 

Habitació doble en pensió complerta 95 € 

Llit supletori: 15 € 

 

 

LA CASA ECOLÒGICA  
 

Contacte:  Camí Mare de Déu del Carme, s/n - Telef. 977.41.36.05 o 606.86.73.42 

info@lacasaecologica.com, www.lacasaecologica.com 

 

Serveis:  Restaurant:  Obert tots els dies, menú diari. Capacitat per a 65 

persones 

Pensió:  6 habitacions dobles amb bany complert incorporat, ideal per a estades familiars 

que desitgen més tranquil·litat i intimitat. 

Alberg:  4 habitacions de sis places cadascuna, amb bany compartit, podent ésser 

utilitzat per l'allotjament de col·lectius diversos. 

 

Preus: Habitació doble amb esmorzar: 36€   

Habitació doble en mitja pensió: 70€  

Habitació doble en pensió complerta: 100€  

Esmorzar complet: 3€/persona 

  
 
 
HOSTAL “C AN RIUS” 
 

Contacte:  Av. Misericòrdia, 79 - Telef. 977.41.36.20 

canrius@hotmail.com, www.hostalcanrius.com 

 

Serveis: Restaurant :  sala de festes per a bodes, 

comunions, batejos, convencions, menjars 

familiars i celebracions de tot tipus. Local climatitzat amb capacitat per a 140 persones. 

Hostal: 12 habitacions equipades amb bany, calefacció i TV. Possibilitat d’escollir entre 

diferents tipus: individuals, dobles i llits de matrimoni. Es pot gaudir de pensió complerta 

o mitja pensió. Amb disponibilitat per a 20 persones 

 

Preus: Habitació doble amb esmorzar: 50€   

Habitació doble en mitja pensió: 70€ 

Habitació doble en pensió complerta: 100€  

 

 

 

CASA DE PAGÈS  “M AS TORRENOVA” 
 

Contacte: Ctra. de la Fatarella, 1 (Vilalba dels Arcs)  - Telef. 977.26.30.04 

www.agroturisme.org/casa.php?id=torreno, mastorrenova@hotmail.com 

 

Serveis: Capacitat per a 15 persones, 8 habitacions i 4 banys 

Calefacció, animals de granja, productes de la casa, 

servei de menjador, televisió, rentadora, llar de foc, 

barbacoa, terrassa, servei d’esmorzar. 

 

Preus: Esmorzar: 7.00 € (+I.V.A) – Única 

Sopar: 16.00 € (+I.V.A) – Única 

Persona i dia: 20.00 € (+I.V.A) – Única 

Dinar: 16.00 € (+I.V.A) – Única 
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7.4 Anàlisi DAFO 
 

DEBILITATS FORTALESES 

 

� Empresa petita que tot just comença i de 

tipus familiar. 

� La rehabilitació i adaptació de l’edifici al 

nou ús suposa una inversió important. 

� No es compta amb clientela, mentre que 

altres allotjaments existents sí, i sovint 

fidelitzada. 

� No es té experiència en el sector. 

� En general, no requereix cap habilitat 

especial o molt difícil d’aconseguir per la 

qual cosa es fàcilment imitable.  

 

� S’ofereix una combinació innovadora: allotjament 

i propostes d’activitats en el propi establiment i 

l’entorn.  

� Es compta amb personal experimentat per 

garantir que el client trobi la màxima comoditat i 

confort. A més, d’una estada familiar.  

� Introducció del concepte d’oci cultural. 

Combinació d’una estança familiar amb oci, 

cultura i natura.  

� En l’estudi de mercat es troba que el servei seria 

força ben acceptat. 

AMENACES OPORTUNITATS 

 

� La crisi econòmica afecta a la demanda 

del servei. Es pot considerar la 

sensibilitat al preu força elevada, si el 

preu és molt elevat prescindiran de ell. 

� Hi ha competència al voltant, tant en la 

pròpia població com als municipis veïns. 

 

 

� S’opta a ajudes econòmiques ja que el municipi 

està inclòs en el pla econòmic de 

desenvolupament rural: Agenda 21.  

� També es demanaran subvencions per la 

rehabilitació pròpiament dita.  

� Cada vegada la gent busca i compara la relació 

qualitat - preu de l’establiment.  

 

 

CONCLUSIONS DEL DAFO 

 

F
A

C
T

O
R

S
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E
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NEGATIUS POSITIUS 

 

Estratègies de Risc 

(com afrontem les debilitats) 

 

� No caure en l’estandardització, 

prioritzar el tracte personal. 

� Motivació del personal per 

promoure la fidelització 

� Facilitar la manera de contactar. 

� Publicitat, donar-se a conèixer 

localment via escrita i informàtica. 

 

 

Estratègies Ofensives 

(com aprofitem les fortaleses) 

 

� Potenciar la percepció de servei 

diferenciat mitjançant tracte 

personalitzat 

� Atenció als canvis de preferències 

� Filosofia “el client és el rei”: tracte 

personalitzat, seguiment, ofertes de 

fidelització 

F
A

C
T

O
R

S
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T
E

R
N

S
 

 

Estratègies Reactives 

(com afrontem les amenaces) 

� Fer packs i promocions amb 

freqüència. 

� Fer el servei comparativament 

més còmode i familiar.  

� Publicitat en mitjans específics 

(locals) i de baix cost (Internet) 

� Mantenir bona relació qualitat - 

preu 

� Oferir atributs difícils d’imitar, 

personalització del servei. 

 

 

Estratègies Adaptatives 

(com ens adaptem a les oportunitats) 

� Vetllar per mantenir els factors 

decisius en la concessió d’ajudes 

� Implicar al client per la millora del 

negoci. 

� Ser flexibles per detectar canvis en 

les preferències del client 

� Política de transparència 
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7.5 Màrqueting mix 
 

POLÍTICA DE PREUS 

 

La política de fixació de preus serà, sobre el preu de cost: menjar i un tant per cobrir els costos fixes 

(aigua, llum), l’amortització de la casa i la persona contractada per a realitzar activitats. 

 

Per tal d’aconseguir una diferenciació de la competència, s’utilitzarà una estratègia de “descremat”. 

Per tal de diferenciar el servei de qualitat i personalitzat fixarem un preu lleugerament més alt al de 

la competència més semblant. 

 

POLÍTICA DE PRODUCTE 

 

Es promourà una estratègia de diferenciació de servei: qualitat, comoditat i personalitzat.  

 

A més, la diferenciació també es trobarà en les persones. Seran elements importants en aquest 

aspecte, a l’hora de contractar, la competència, l’amabilitat i la responsabilitat. A tots els 

treballadors se’ls formarà en les tasques específiques que durà a terme per tal d’aconseguir 

aquests objectius. 

 

POLÍTICA DE COMUNICACIÓ 

 

La política de comunicació es basarà fonamentalment en el boca a boca. Mitjançant anuncis en 

diaris locals i repartint fullets informatius en centres comercials i sobretot a internet.  

 

 

7.6 Conclusions 
 

L’objectiu d’aquest estudi de mercat, era determinar la viabilitat d’obrir un petit hotel a la població de La 

Fatarella, adequant la casa Ca Mallada, ubicada al centre d’aquest poble, a un nou ús, que és 

l’hostaleria i la restauració. 

Per aconseguir-ho, s’ha analitzat en profunditat el mercat objectiu i la competència, així com elements 

condicionants de l’entorn que són molt importants a l’hora d’emprendre un negoci d’aquestes 

característiques.  

Amb tota aquesta informació, s’ha elaborat un anàlisi DAFO, que ens permet definir un conjunt 

d’estratègies d’actuació per maximitzar les possibilitats d’èxit en la gestió d’aquest negoci. 

Complementàriament s’han definit les línies generals de les polítiques de preus, producte i comunicació 

que sorgeixen de l’aplicació de les estratègies anteriors. 

Per acabar, encara que per la seva extensió queda fora de l’abast d’aquest projecte, caldria dur a terme 

un anàlisi financer exhaustiu, on es pogués verificar numèricament la viabilitat del projecte. 
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8 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
8.1 Descripció arquitectònica 
 

El nou projecte de l’hotel de 3* Ca Mallada constarà de tres accessos: l’accés principal pel carrer Suñé 

per on entraran els hostes; l’accés per al personal que serà pel carrer dels Molins habilitada com a 

sortida d’emergència i finalment, l’accés al restaurant per la cantonada d’unió dels dos carrers 

 

La comunicació vertical de l’edifici es resol mitjançant dos nuclis d’escales, el primer dels quals existent 

el l’estat actual i habilitat per als clients, que comunica des de la planta baixa fins a la planta sota 

coberta. El segon nucli, és de nova construcció i està habilitat per al servei i també per ser utilitzat en 

cas d’emergència, aquest nucli comunica des de la planta soterrani fins a la planta sota coberta i té una 

sortida directa al carrer. Per tal de complir amb la normativa d’accessibilitat, s’ha incorporat a l’edifici un 

tercer element: l’ascensor que anirà des de la planta baixa fins a la planta sota coberta. 

 

Complint amb la normativa vigent i les necessitats a atendre, s’ha distribuït l’edifici de la següent forma 

redactat de manera ascendent, tenint en compte que les plantes baixes es destinaran a l’ús de bar-

restaurant i les superiors a l’hotel. 

 

La planta soterrani, accessible pel carrer dels Molins, engloba la sala d’instal·lacions, el vestuari 

destinat al personal i el magatzem de residus. Des d’aquest nivell s’ascendeix a la planta baixa a través 

de l’escala de servei i habilitada per a emergències. 

 

La planta baixa inclou: la cuina, connectada per l’escala de servei-emergència a la planta soterrani i a 

les plantes superiors destinades a l’hotel; el restaurant, d’accés practicable pel xamfrà dels carrers dels 

Molins i Suñé, que distribueix també el magatzem del restaurant i la zona de reservat; en aquest mateix 

nivell hi ha el distribuïdor que condueix als serveis, a la zona de tast, a l’ascensor i a un segon nucli 

d’escales, en aquest cas destinades als clients, que condueixen cap a les dependències de l’hotel. Des 

de la zona de tast es pot passar a la terrassa on hi ha l’accés a una sala d’instal·lacions i al jardí de 

l’edifici que es situa a la part posterior. 

 

A la planta primera, hi ha a la recepció de l’hotel junt a l’entrada principal. També hi ha el despatx, una 

zona d’estar i el passadís de distribució. Des de la zona d’estar s’accedeix a una de les habitacions 

dobles i des del passadís, a la resta d’habitacions d’aquesta planta, concretament a tres habitacions 

dobles i una habitació individual. El passadís també dóna pas a l’ascensor, a l’office d’ús exclusiu per al 

personal i a les dues escales. 

 

La planta segona, destinada exclusivament a l’hostalatge dels clients hi ha: un passadís principal, que 

comunica les escales i l’ascensor, l’office, tres habitacions dobles i l’accés a l’habitació familiar. 

Aquesta última és peculiar ja que es tracta d’una habitació amb dons nivells: el d’entrada i un altell 

situat a nivell de planta sota coberta al que s’accedeix a través d’unes escales al seu interior. Finalment 

en la planta segona, hi ha una petita terrassa que dóna just al xamfrà. 

 

Per acabar, la planta sota coberta comprèn un passadís que distribueix la sala de lectura i descans, les 

escales, l’ascensor i un servei adaptat. 

 

8.2 Requisits tècnics mínims 
 
A continuació s’exposen les especificacions mínimes extretes de l’Ordre TIC/313/2003, de 8 de juliol, 

per la qual es modifica l’Ordre de 6 d’octubre de 1987 per la qual s’estableixen els requisits tècnics 

mínims exigibles als establiments hotelers en els seus diferents grups, modalitats, categories i 

especialitats. A partir d’aquests requisits, s’ha determinat la categoria d’hotel a la qual es pot 

condicionar Ca Mallada. 
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En el cas dels accessos, s’ha pogut condicionar l’entrada del personal per la part posterior, 

concretament per la planta soterrani. L’entrada per als clients serà o bé per la planta primera 

directament a l’hotel o bé a través del restaurant per la cantonada dels carrers Molins i Suñé a la planta 

baixa. 

 

Les comunicacions verticals, només exigeixen un muntacàrregues quan es tracta de quatre nivells, en 

el cas de Ca Mallada, l’hotel tan sols té tres plantes i per tant aquest element no és obligat, tot i això 

s’ha previst la instal·lació d’un ascensor que comunica de la planta baixa fins a la planta sota coberta. 

D’aquesta manera l’hotel estarà adaptat per a persones de mobilitat reduïda.  

 

La següent taula, resumeix els serveis generals mínims:  

 

 
 
Les habitacions de què disposarà Ca Mallada, compliran amb les superfícies útils mínimes de la taula 

següent: 

 

 

 
Cada habitació a més comptarà amb un bany complert o un bany petit complint amb els percentatges 

de la taula següent. El bany serà complert quan hi hagi una banyera de longitud mínima 1,60m o dutxa 

amb prestacions equivalents a banyera, rentamans i inodor. En un 20% d’habitacions com a mínim serà 

obligatòria la banyera. Els banys petits es composaran per banyera o dutxa, rentamans i inodor. 

 

 
 
 

Quadre resum de les habitacions de Ca Mallada: 
 

 Habitació 
Superfície 

total (m2) 
Bany 

Superfície del 

bany (m2) 

P
la

nt
a 

pr
im

er
a 

Doble 1 15,51 Petit 3,25 

Doble 2 17,54 Complert 4,06 

Doble 3 18,18 Complert 5,89 

Doble 4 21,21 Complert 5,39 

Individual 12,95 Petit 3,11 

P
la

nt
a 

se
go

na
 Doble 5 15,51 Petit 3,21 

Doble 6 17,04 Petit 3,21 

Doble 7 25,62 Complert 5,73 

Familiar 
32,01 Complert 6,82 

17,38 Petit 3,55 

 
 

Per tant doncs, un cop valorades les exigències mínimes, l’edifici existent i les seves superfícies, s’ha 

determinat que la categoria màxima per a l’hotel serà de 3 estrelles, ja que per raons  econòmiques i 

d’espai no es pot optar a una categoria superior. A part del condicionant anterior també cal tenir en 

compte l’emplaçament de l’edifici i el tipus de públic objectiu al que anirà dirigit, factors que s’han 

analitzat en l’apartat anterior de l’estudi de mercat. Així doncs podem concloure que un hotel de 3 

estrelles és l’opció més òptima. 
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8.3 Quadre de Superficies 

PLANTA SOTERRANI        PLANTA BAIXA  PLANTA PRIMERA  

Ref. Espai Superfície(m2)  Ref. Espai Superfície(m2)  Ref. Espai Superfície(m2)  

1 Hall 21,23  5 Cuina 38,02  19 Recepció 11,79  

2 Sala Instal. 1 3,95  6 Restaurant 52,43  20 Zona d’estar 31,86  

3 Vestuari 18,06  7 Magatzem 8,02  21 Passadís 1 8,38  

4 Magatzem res. 13,44  8 Reservat 13,23  22 Despatx 8,98  

    9 Distribuïdor 11,73  23 Office 1 5,47  

    10 Servei adaptat 1 3,54  24 Dist. Hab. 1 11,91  

    11 Servei dones 8,36  25 H. doble 1 15,51  

    12 Servei homes 11,91  26 H. individual 12,95  

    13 Zona de tast 31,67  27 H. doble 2 17,54  

    14 Terrassa 25,03  28 H. doble 3 18,18  

    15 Sala instal. 2 8,23  29 H. doble 4 21,12  

    16 Jardí 47,38  30 Sala Insta. 3 8,23  

    17 Arrencada escala emerg. 19,37  31 Arrencada escala emerg. 15,96  

    18 Arrencada escala 2,41  32 Pas emergència 3,82  

        33 Arrencada  escala 12,53  

        34 Coberta plana de graves 22,46  

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL  56,68  SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL  281,33  SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL  251,46  
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PLANTA SEGONA  PLANTA SOTACOBERTA 

Ref. Espai Superfície(m2)  Ref. Espai Superfície(m2) 

35 H. doble 5 15,51  46 Passadís 3 18,44 

36 H. doble 6 17,04  47 Sala lectura i descans 30,14 

37 H. doble 7 25,62  48 Altell 17,38 

38 H. familiar 32,01  49 Servei adaptat 3,19 

39 Passadís 2 11,50  50 Arrencada escala emerg. 15,96 

40 Dist. Hab. 2 11,91  51 Pas emergència 3,82 

41 Office 2 5,57  52 Arrencada escala 12,53 

42 Terrat 12,11     

43 Arrencada escala emerg. 15,96     

44 Pas emergència 3,82     

45 Arrencada escala 12,53     

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL  163,58  SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL  84,08 

Plantes Planta soterrani Planta baixa Planta primera Planta segona Planta sota coberta SUPERFÍCIE TOTAL 

Superfície útil m2 56,68 281,33 251,46 163,58 84,08 837,13 m2 útils  

Superfície construïda m2 75,97 371,63 256,89 195,44 155,52 1055,45 m2  construïts  
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9 PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
 
9.1 Criteris d’intervenció 
 

A nivell general, l’actuació té com a finalitat millorar les condicions d’habitabilitat de l’habitatge, així com 

incorporar les instal·lacions necessàries per adequar l’edifici al nou ús. De totes les solucions possibles 

per a cadascuna de les lesions, s’ha escollit aquella que millor s’adapta tant a l’habitatge com al seu 

l’entorn, i que a més sigui viable econòmicament. 

 

La proposta de rehabilitació realitzada ha tingut en compte la conservació en la mesura que sigui 

possible l’estructura existent. En la proposta es conserva l’estructura portant de l’edifici substituint els 

elements que no responen a les necessitats estimades per complir amb els requisits d’habitabilitat i 

seguretat estructural que requereix un edifici amb ús hoteler. 

 

Responent a les modificacions volumètriques s’ha proposat l’alçat de les cobertes superiors per tal 

d’aprofitar l’edificabilitat de la parcel·la, així com la construcció en la part posterior de la casa d’un espai 

de dos pisos que es destinarà a la cuina del restaurant i als vestidors per al personal. A més, per tal de 

poder complir amb la normativa d’evacuació s’ha proposat un cos per a l’escala d’emergència que 

també es situa a la part posterior de la casa comunicant cadascun dels pisos.  

 

En l’interior de l’edifici, s’ha aprofitat la substitució d’algun element estructural, de les divisòries i dels 

envans, per tal d’aconseguir una millor distribució dels espais adaptats al nou ús. 

 

Pel que fa a les instal·lacions, caldrà fer de nou les instal·lacions d’electricitat, telecomunicacions, 

telefonia, aigua, aigua calenta sanitària, gas, ventilació, sanejament, residus, plaques solars i contra 

incendis. 

10 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 
 
Per tal de garantir la seguretat de l’edifici i del personal que hi intervindrà, prèviament a qualsevol 

intervenció, és necessari tenir present les mesures de seguretat i protecció adients. Per aquest motiu, 

tot i no modificar l’estructura portant de l’edifici, s’ha considerat la opció de realitzar un apuntalament de 

forma generalitzada tenint en compte els punts més conflictius.   

 

10.1 Enderroc i obra nova 
 

El primer pas abans de les actuacions d’enderroc i obra nova cal realitzar una neteja i buidat del solar i 

l’edifici sense acumular runa en cap de les plantes.  

 

Pel que fa a l’enderroc, primerament caldrà actuar en els envans de forma descendent, des de planta 

sota coberta fins a planta soterrani. Aquests elements s’enderroquen per tal d’aprofitar els espais degut 

a la nova redistribució i per facilitar l’actuació de reforç de forjats que es realitzarà en etapes posteriors. 

També s’ha previst enderrocar l’escala existent, per tal de regularitzar la seva geometria. L’enderroc 

d’aquest element, es realitzarà per trams a mesura que s’acabi l’enderroc dels envans en les diverses 

plantes. 

En el cas dels forjats, es prescindirà dels que es situen a la planta intermitja i entresòl, per tal 

d’augmentar la llum entre forjats i complir d’aquesta manera amb la normativa vigent. En la planta sota 

coberta, s’enderrocarà un tram de forjat que correspondrà a l’habitació familiar. També cal fer esment 

que s’haurà de realitzar les obertures necessàries en cada planta per a la instal·lació de l’ascensor.  

 

Acabant aquesta fase s’actuarà en les cobertes superiors que s’hauran d’enderrocar per tal de guanyar 

altura en la última planta. 

 

Com a obra nova, s’aniran realitzant les actuacions de manera ascendent. Així doncs a mesura que es  

realitzi la intervenció en l’edifici existent s’anirà construint amb el nou mòdul situat al solar adjunt.  

Primerament, es començarà per recalçar la paret collindant entre el solar i l’edifici existent, ja que 

l’estructura del nou mòdul recolzarà en part sobre d’aquesta. Un cop recalçada es realitzaran les 

sabates del nou mòdul i la solera corresponent. En el mòdul del solar, es pujaran les parets, que 

restaran preparades per rebre el forjat. Aquest es realitzarà al mateix temps que la solera de la planta 

baixa de l’edifici existent. Per realitzar la solera de planta baixa, abans s’haurà d’anivellar la planta 

soterrani a cota de planta baixa i es tindrà en compte el forat d’ascensor, la nova fonamentació de 

l’escala i el pas d’instal·lacions. 
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La següent etapa a realitzar consisteix en l’execució de les noves parets de càrrega necessàries en 

planta baixa, pas previ al reforç del forjat superior, en aquest cas de planta primera. Aquesta etapa 

s’anirà succeint en les plantes superiors, però per poder ascendir cal anar replantejant paral·lelament la 

nova escala. 

En l’última planta, cal realitzar un nou forjat pel pas d’emergència de l’edifici, per aquest motiu 

prèviament cal apuntalar el forjat inferior i construir les parets de càrrega necessàries.  

Un cop construïdes les parets ja es pot procedir a la construcció de les noves cobertes i del lluernari 

projectat.  

 

Paral·lelament, el nou mòdul s’anirà executant al mateix temps que s’ascendeix en la intervenció de 

l’edifici per tal d’enllaçar correctament i unir totes les plantes aprofitant el reforç de forjats. Aquest 

encabirà el nucli de l’escala d’emergència que comunicarà totes les plantes.  

 

I finalment, un cop realitzada tota l’obra nova d’estructura tant vertical com horitzontal, ja es pot donar 

pas a la redistribució de la nova tabiqueria i a la intervenció puntual de tancament d’obertures no 

necessàries.  

 

10.2 Fonaments 
 

Els fonaments de l’edifici  no presenten cap tipus de simptomatologia que evidenciï cap mancança en el 

seu comportament, per tant no s’ha descrit cap tipus d’intervenció de forma generalitzada, excepte un 

recalç que es realitzarà a la paret collindant entre el solar i l’edifici existent, ja que el mòdul proposat hi  

transmetrà carregues noves. 

 

També cal esmentar la construcció d’una nova fonamentació per l’escala i l’execució d’una nova solera 

degut a l’anivellament de la planta soterrani a planta baixa. Aquest reomplert del paviment existent 

implica: el replanteig de l’excavació i refinat de les terres a aportar; reomplert amb una capa 20cm de 

graves, uniforme, mullada i aplanada per garantir una bona compactació del terreny abans de situar la 

impermeabilització; seguidament s’executarà la solera de formigó armat; aplicació d’una capa de 

regulació del paviment; i finalment la col·locació de l’acabat elegit 

 

A la part del solar, el nou mòdul haurà de disposar d’una fonamentació prèviament calculada tenint en 

compte l’estudi geotècnic del sòl i les càrregues a absorbir. Un cop realitzada aquesta fonamentació 

s’haurà de procedir a l’execució de la solera descrita anteriorment. 

A més, la paret existent mitgera entre els dos mòduls necessita un recalç de la fonamentació. Aquesta 

intervenció consisteix, primerament, en un replanteig i execució de l’excavació per trams de forma 

alternada per garantir l’estabilitat. A continuació, es formigona una primera capa de gruix aprox. 10cm 

amb formigó de neteja per preparar el terreny, després l’encofrat,l’armat calculat tenint en compte les 

càrregues a absorbir, però cal situar uns connectors a banda i banda per unificar els elements i repartir 

correctament les càrregues. I finalment el formigonat.  

 

10.3 Estructura vertical  
 

Respecte als tancaments, es mantindran ja que a més tenen la funció de parets de càrrega. En alguns 

punts, s’augmenta la seva alçada per aconseguir l’altura necessària i alhora la pendent adequada per 

una correcta evacuació de l’aigua. A més a més es realitzaran noves obertures o se’n taparan 

d’existents.  

 

Les parets de càrrega que presenten esquerdes es repararan, primer repicant la zona i traient el guix, i 

rebaixant d’aquesta manera 1cm la zona on es col·locarà la grapa. Es realitzaran dos forats on 

s’injectarà resina epoxi i es col·locarà la grapa d’acer corrugat. Seguidament es col·locarà una malla 

per tal de facilitar la repartició uniforme dels esforços que serà tapada amb l’acabat propi de la paret.  

 

En les parets on s’observen bombaments de l’acabat, deguts a la presència d’humitat, primerament  

caldrà actuar sobre l’origen de la humitat. Un cop i un cop resolta, es repararà el bombament repicant la 

zona i realitzant una neteja. Seguidament es procedirà al reomplert en el cas que sigui necessari (tenint 

en compte que tractem amb parets de mamposteria) i finalment es realitzarà un nou acabat. 

 

En el cas d’existència d’humitats en el parament, cal realitzar una impermeabilització del mur que 

consisteix en la perforació al mur amb inclinació, injectant resina hidrofugant per saturar la paret. Tot i 

aquesta intervenció, caldrà que la zona es sotmeti a condicions de ventilació adients per garantir 

l’assecat del líquid injectat i així evitar canvis de les condicions del producte.  

  

10.4 Estructura horitzontal  
 

En el terra de planta baixa, per tal de solucionar les eflorescències i humitats de capil·laritat, es 

realitzarà un picat de tot el paviment per reomplir posteriorment aquest espai amb un emmacat de 

graves i terres degudament impermeabilitzat. Aquesta actuació també es realitzarà en la zona posterior 

de la casa on s’haurà de fer un replè per tal anivellar-la amb la planta baixa on anirà la nova zona de 

tast, la terrassa i el jardí. 
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En quan als forjats superiors de l’edifici caldrà realitzar una substitució de l’entrebigat i mantenint les 

bigues de fusta existents de forma ascendent.  Prèviament al reforç s’enderrocarà tots els envans que 

existeixin en la planta per tal d’afavorir la tasca. Aquest sistema de reparació consisteix en el repicat de 

l’entrebigat deixant només les bigues; col·locació d’una xarxa de protecció a tota la superfície per 

garantir una bona seguretat durant el treball; posteriorment es procedirà a la col·locació de  les peces 

ceràmiques que faran la funció del nou entrebigat; a continuació es realitzarà el clavat de connectors a 

la part superior de les bigues per repartir la transmissió d’esforços; i per últim, situació de la malla 

electrosoldada que aportarà un comportament uniforme en tot el forjat. Finalment es procedirà al 

formigonat.  

Pel que fa a les bigues de l’estructura horitzontal, majoritàriament no hi ha necessitat de substitució 

física, però se’ls aplicarà un tractament tant per sanejar-les com per protegir-les per a la seva 

conservació. En casos on la biga estigui en mal estat i no es pugui aprofitar es realitzarà la substitució 

aprofitant l’actuació en l’entrebigat, just abans de la col·locació de la xarxa de protecció. 

 

10.5 Escales 
 

L’escala principal de comunicarà totes les plantes de l’edifici excepte la planta soterrani. Aquesta 

escala serà realitzada de nou es realitzarà a mesura que ascendeixi la intervenció a la resta de l’edifici. 

Seguirà una geometria simètrica de quatre trams en tota la seva secció. Es constituirà 57 graons 

formant 12 trams d’uns 17 a 18cm d’altura i 28cm de petja amb una amplada constant de 1,20m.  

Pel que fa a la nova escala corresponent a l’ús d’emergència i de servei, tindrà un total de 72 graons, 

de contrapetja de 17 a 18cm i una petja de 28cm, restarà dividida en 8 trams. Aquesta segona tipologia 

d’escala serà d’1,20m d’ample en tot el seu recorregut i complirà amb la normativa d’evacuació. 

Per tal de realitzar aquesta tant l’escala principal com la de servei-emergència es seguirà els següents 

passos:  

- Replanteig de l’escala: per tal de minimitzar els possibles errors es realitzaran replantejos 

periòdics 

- Encofrat; es realitzarà mitjançant panells degudament tractats per aquesta funció. 

- Armat, inclou el muntatge de les armadures, la col·locació i la comprovació. 

- Formigonat; aquesta fase es realitzarà seguint les prescripcions que es descriuen en la 

normativa vigent. 

- Curat; per evitar la retracció i posterior aparició de fissures en el formigó. 

- Desencofrat 

- Realització d’acabats 

 

 A l’habitació familiar l’escala serà prefabricada, de doble estructura portant de ferro de gruix 10/12mm 

exterior als graons. La petja i la contrapetja de fusta massissa d’IROKO amb una capa de vernís 

natural, color roure cla. La part metàl·lica de l’estructura es vernissarà amb un esmalt de ferro per al 

ferro.  

 

10.6 Coberta 
 

Les cobertes superiors inclinades s’apujaran i s’haurà d’augmentar la seva superfície, per tant 

s’aprofitarà per refer-les i d’aqueta manera realitzar una coberta que compleixi amb el DB-HS del CTE. 

Primerament es trauran les teules tenint en compte una possible reutilització, l’entrebigat, serà 

substituït doncs el seu estat general no permet el seu aprofitament. Un cop s’hauran col·locat les 

bigues noves o aprofitades, es posaran un passadors que uniran unes platines a cada biga, evitant que 

es puguin moure en cap direcció. Així doncs, un cop col·locades les bigues, es procedirà a col·locar 

una capa de peces ceràmiques amb el sistema d’encadellat, aquestes peces aniran recolzades a 

banda i banda de les bigues, un cop feta aquesta capa, es procedirà a col·locar la doble làmina 

impermeabilitzant amb el sistema de no adhesió, a sobre de la làmina es col·locarà una malla de 

repartiment i per tant una capa de formigó de 6cm per tal de donar consistència al sistema. A sobre 

d’aquesta capa es col·locarà directament les teules. 

 

Les cobertes de la part posterior de la casa, a una aigua se’ls retiraran les teules, es canviaran o es 

tractaran les bigues existents i es procedirà a realitzar els mateixos passos que en el cas anterior. Un 

cop realitzada aquesta tasca es tornarà a cobrir la teulada amb teula àrab substituint les peces 

ceràmiques que siguin necessàries.  

 

Cal esmentar que els elements de fusta utilitzats aniran prèviament tractades amb productes fungicides 

i envernissades. 

 

Per tal de solucionar la coberta del nou cos, es realitzarà una coberta plana amb acabat de graves. 

Aquest sistema constructiu es caracteritza per les seves pendents que oscil·len entre el 0 i 3%. 

L’espessor de la capa de graves normalment oscil·la entre 10 a 20cm protegint el forjat amb geotèxtil.  

Per tal de donar il·luminació a l’escala principal, es col·locarà una claraboia que substituirà l’actual 

entrada de llum per les finestres laterals que seran suprimides. 

Les diferents cobertes seran equipades amb canal de recollida d’aigua en les seves parts inferiors, 

aquesta aigua serà recollida mitjançant uns baixants pluvials que conduiran l’aigua fins a un dipòsit 

disposat a la sala d’instal·lacions 2 per al seu aprofitament en el regat del jardí posterior.  
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10.7 Fusteria 
 

Tant la fusteria interior com exterior seran substituïdes. En el primer cas serà per fusta de roure o 

similar per envernissar i en l’exterior serà d’alumini de color a elegir amb doble vidre de 6/4/6 mm de la 

casa Climalit, amb junta de goma estanca. 

 

10.8 Manyeria 
 

Les baranes exteriors es reemplaçaran per unes de noves que compleixin els criteris bàsics establerts 

en el Document Bàsic de Seguretat d’Utilització. Tot i aquesta substitució, el disseny serà el més 

aproximat possible a l’existent. Aquests nous elements se’ls realitzarà un tractament de reparació i 

prevenció antioxidació i anticorrosió.   

Pel que fa a les baranes de l’escala principal, seran de fusta continua en tota la seva longitud complint 

amb el Document Basic de seguretat d’utilització (DB-SU) del Codi Tècnic de l’Edificació. 

En el cas de la barana de l’escala de l’habitació familiar, consistirà en un passamà d’acer inoxidable 

amb travessers de cable cargolat combinats amb muntants tubulars a 90cm d’altura. 

 

10.9 Revestiment exterior 
 

Es farà una comprovació de la totalitat del revestiment per trobar zones no adherides al suport. A 

continuació, s’eliminarà tot el material de revestiment no adherit i s’intentarà deixar a la vista la pedra si 

n’hi ha. En els punts on no se’n trobi, es revestirà amb monocapa de tonalitat a elegir seguint l’estètica 

de la població.   

 

10.10  Revestiment interior 
 

El guix de les parets es repicarà i s’enguixarà de nou amb pasta de guix amb acabat mestrejat, excepte 

la cuina i els banys que aniran revestits amb rajola de València de primera qualitat de 20x20 cm, presa 

amb morter cola sobre arrebossat mestrejat de 1,5 cm de gruix, rematant les juntes amb lletada de grifi. 

A més, en els banys sota les rajoles d’acabat es col·locarà una làmina de PVC fins a una altura de 60 

cm des del nivell del terra i s’arrebossarà amb morter hidròfug.  

Les bigues de fusta rebran un tractament previ amb impregnant preservador que contingui insecticides i 

fungicides. 

En el cas dels sostres de les zones de pas, s’ha proposat fals sostres formats per plaques de guix 

laminat que aniran amb sistema de suspensió practicable. 

10.11 Paviments 
 

Els paviments de l’edifici, a excepció de les habitacions, es realitzaran amb peces de gres 33x33 cm, 

col·locades sobre una capa de morter de cola. L’esglaonat també serà de gres, però les peces seran 

senceres. Les juntes seran amb lletada de ciment. En el cas de les habitacions, s’instal·larà un 

paviment de parquet de roure o similar. 

 

10.12  Instal·lacions 
 

Pel que fa a les instal·lacions de l’edifici, s’ha tingut en compte les escomeses existents i s’ha realitzat  

el disseny de forma general segons les necessitats i prestacions a oferir, tenint en compte les 

normatives vigents.  

 

En resum, l’edifici disposa de subministrament d’electricitat connectat a la línia general de baixa tensió 

del municipi, igual que en el cas del subministrament d’aigua. Aquestes connexions s’aprofitaran com a 

punt de partida de les noves instal·lacions. En el cas de subministrament elèctric, al tractar-se d’un 

edifici de pública concurrència, s’ha previst la instal·lació d’un grup electrogen addicional.  

Respecta a la resta de subministraments, la instal·lació de gas dins l’edifici és inexistent, a més el poble 

no disposa de ramal general i per tant, aquest subministrament es realitzarà mitjançant bombones de 

gas propà. En el cas de les telecomunicacions, s’haurà d’instal·lar una nova escomesa. La xarxa de 

sanejament serà executada de nou, adaptant-se a la nova distribució i utilitzant un sistema separatiu. 

Finalment, la instal·lació d’ACS serà alimentada en un 60% per  captació d’energia solar i 

complementàriament un sistema convencional d’escalfament, sobretot durant els mesos de major 

demanda.  

 
Instal·lació elèctrica  

 

L’objectiu del dimensionat de la instal·lació elèctrica consisteix en proporcionar la il·luminació i força 

necessària a l’edifici, complint la normativa vigent per aquest tipus d’instal·lació “Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión” (Decret 842/2002 del 2 d’Agost) i instruccions complementàries. 
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La contractació a realitzar s’ha previst a partir dels següents paràmetres, amb un grau d’electrificació 

elevada ja que l’edifici té una superfície útil major a 160m2: 

 

 Potència a contractar:  43,648kW 

 Interruptor magnet.:   63A 

Tensió de servei:   III+N-400 / 230 V 

 

Per poder realitzar correctament aquest disseny, ha sigut necessari conèixer tots els consums 

existents, tan de maquinària com d’enllumenat tenint en compte el factor de simultaneïtat. En aquest 

cas, s’ha aplicat el valor de 0,8 a totes les potències instal·lades al complex. 

 

L’edifici que ens ocupa és de pública concurrència, per això, a part del subministrament de la 

Companyia Elèctrica, l’edifici disposarà d’una font de subministrament auxiliar que consistirà en un grup 

electrogen Aquest grup alimentarà la totalitat de la instal·lació en cas d’emergència o fallada de 

subministrament. 

 

La instal·lació engloba: 

 

Instal·lació d’enllaç 

L’escomesa localitzada al carrer Suñé connecta la línia de baixa tensió directament a la C.G.P. de 

l’edifici, que es situarà en un armari encastat a la façana, a una altura mínima de 0,90m des del terra. 

En aquest armari s’hi col·locaran els dispositius de comandament i protecció. 

 

Equip de comptatge i mesura. Quadre general i subqu adres. 

A la façana també s’hi col·locarà un comptador de tipus TMF-10 que s’unirà amb el corresponent 

dispositiu d’accionament i protecció, limitat a la potència contractada. 

 

A la recepció de l’hotel, dins d’un armari de construcció metàl·lica, s’hi situarà el quadre general. Aquest 

quadre constarà d’un interruptor general, d’interruptors diferencials d’alta sensibilitat que protegiran 

contra possibles fuites de corrents o contactes indirectes i d’interruptors automàtics magneto tèrmics 

corresponents a cada un dels circuits previstos, deixant el 20% de l’espai en reserva. A més, en aquest 

armari s’ha previst una commutació automàtica que ha de intercanviar el subministrament 

d’emergència –grup electrogen- en cas de fallada del normal.  

 

Els subquadres comptaran amb: un interruptor general, els interruptors diferencials d’alta sensibilitat 

per protecció de corrents de fuites o contactes indirectes, i els interruptors automàtics magneto tèrmics 

corresponents a cada circuit, amb una previsió del 20% de l’espai en reserva.  

 

L’edifici disposarà de 8 subquadres: 

 

- Subquadre planta soterrani, ubicat en un armari al hall i que conté tots els elements de protecció 

de les diferents línies d’il·luminació i força electromotriu de les dependències de la planta 

soterrani. 

- Subquadre planta baixa, ubicat en un armari a la zona de barra del bar, i que conté tots els 

elements de protecció de les diferents línies d’il·luminació i força electromotriu de les 

dependències de la planta baixa. 

- Subquadre planta primera, ubicat en un armari a la recepció, i que conté tots els elements de 

protecció de les diferents línies d’il·luminació i força electromotriu de les dependències de la 

planta primera. 

- Subquadre planta segona, ubicat en un armari a l’office 2, i que conté tots els elements de 

protecció de les diferents línies d’il·luminació i força electromotriu de les dependències de la 

planta Segona. 

- Subquadre cuina, ubicat a la mateixa en planta baixa, i que conté tots els elements de protecció 

de les diferents línies d’il·luminació i força electromotriu de les dependències de la cuina. 

- Subquadre escalfadors - acumuladors, ubicat a la sala d’instal·lacions 3, i que conté tots els 

elements de protecció de les diferents línies d’il·luminació i força electromotriu de l’aparell. 

- Subquadre grup electrogen, ubicat al jardí, i que conté tots els elements de protecció de 

l’aparell. 

- Subquadre ascensor, ubicat en el mateix ascensor, i que conté tots els elements de protecció de 

les diferents línies d’il·luminació i força electromotriu de l’ascensor. 

 

Canalitzacions. Connexions, derivacions i mecanismes  

Per ordenar la instal·lació elèctrica i facilitar així les tasques de manteniment, s’ha previst disposar el 

cablejat en unes safates metàl·liques. Aquestes safates discorreran els passadissos amb fals sostre 

registrable portant les línies generals dels subquadres per una banda i les línies principals que 

alimenten els punts de consum per l’altra.  
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Les caixes de connexió han de ser de PVC rígid i col·locades adossades a la safata. Les dimensions 

d’aquestes caixes seran tals que permetin allotjar al seu interior de forma sobrant, tots els conductors 

que hagin d’agrupar.  

 

Els interruptors, polsadors, commutadors i creuaments són, en general, d’una intensitat nominal de 10A 

i les presses de corrent general, si existeixen, són d’una intensitat nominal de 16A disposant totes elles 

de pressa de terra incorporada.  

 

L’altura de muntatge dels interruptors i endolls és de 1,00m i 0,30m respectivament sobre el paviment i 

en el cas dels interruptors o endolls que hagin d’anar instal·lats per sobre encimeres o mostradors, 

l’altura de muntatge és de 0,20m per damunt la superfície que tinguin a sota. 

 

Instal·lació d’enllumenat especials. Emergències. 

L’edifici disposarà d’enllumenat d’emergència i senyalització tal i com s’expressa en els plànols 

d’instal·lacions elèctriques. Aquest enllumenat es distribuirà en els recorreguts d’evacuació assenyalant 

el sentit de sortida, així com en diferents punts per tal de permetre bones condicions de visibilitat. 

Aquests elements s’activaran quan es produeixi qualsevol tall d’electricitat o quan la tensió sigui inferior 

al 70% del seu valor nominal, tindran una autonomia mínima d’una hora i es podran continuar 

alimentant amb l’energia produïda per el grup electrogen. 

 

Instal·lació de posta a terra. 

Tota la instal·lació elèctrica es preveu amb connexió a terra als punts de consum, aquesta haurà de ser 

de la mateixa secció que els conductors de fase. 

La connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció d’una part del circuit elèctric 

o d’una part conductora no pertanyen al mateix que es realitza mitjançant un elèctrode o grup 

d’elèctrodes enterrats al sòl.  

 

Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la 

classe 2 de la norma UNE 21.022.  

El tipus i la profunditat d’enterrament de les postes de terra han de ser tals que la possible pèrdua 

d’humitat del sòl, la presència del gel o altres efectes atmosfèrics, no augmentin la resistència de la 

posta per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 5cm. 

 

Instal·lació de telecomunicacions i telefonia 

 

Aquesta instal·lació comptarà amb una antena de captació de senyal de RTV, una antena 

omnidireccional per RTV+FM i de senyal SAFI (Servei d’Accés Fix Inalàmbric Banda Ampla). Les 

antenes amb accessibilitat per al manteniment, aniran suportades per un perfil col·locat a una de les 

teulades. Des d’elles es portaran els cables fins l’equip de capçalera situat al RIT de planta primera. 

D’altra banda, la senyal de TB+XDSI i de TLCA procedeixen de la connexió subterrània municipal. En 

previsió d’un bon nivell de senyal, no s’han col·locat amplificadors interiors.  

 

En referència a les instal·lacions de telecomunicacions, cal fer esment del circuit tancat de televisió que 

consistirà en càmeres disposades en cada planta, segons l’esquema adjunt. Aquestes càmeres aniran 

connectades a un monitor situat a recepció on es rebrà el senyal per controlar tot l’edifici.  

 

La instal·lació de megafonia estarà dotada d’una estació de 6 trucades situada a recepció i 13 altaveus 

encastats repartits en tot l’edifici segons l’esquema següent:  

 

CC TV

Planta
sotacoberta

Planta segona

Planta primera

Planta baixa

Planta
soterrani

Divar

FA

 

 SO

Planta segona

Planta primera

Planta baixa

Central

Serveis

Cafeteria

Menjador

A A A

A A

AA

A A

AA

A A
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Instal·lació aigua 

 

Descripció de la instal·lació 

L’aigua que arriba fins l’edifici s’obté de la xarxa de subministrament general que passa pel carrer dels 

Molins (façana principal). A priori, el caudal i pressió que circula per la xarxa general de 

subministrament és la correcta, regular i suficient perquè arribi a tots els punts de consum sense la 

utilització de grups de pressió ni dipòsits generals. 

 

La connexió a la xarxa general, es realitzarà a partir de l’escomesa existent mitjançant un ramal exterior 

fins la clau de registre. A partir d’aleshores, cal començar la instal·lació general de l’edifici. 

 

La instal·lació general de l’edifici partirà de la unió de la clau de registre amb la clau general de 

l’edifici  situat just a l’entrada de l’edifici, mitjançant el ramal interior. La diferència entre aquesta clau 

de registre i la general, és que la última només pot ser manipulada per la companyia d’aigües.  

 

A continuació, es connectarà el tub d’alimentació amb la col·locació d’una vàlvula antirretorn 

d’obligat compliment per la companyia, amb la finalitat d’unir la clau de registre amb el comptador  

situat dins d’un armari a l’accés del carrer dels Molins.  

Des d’aquest armari, es durà a terme la connexió del comptador fins a la sala d’instal·lacions 3 on hi ha 

el punt de partida.  

 

Per finalitzar la instal·lació general de l’edifici, es connectarà el muntant amb l’objectiu de dur l’aigua 

necessària a cada punt a través dels conductes tècnics, tal i com s’ha grafiat en el corresponent plànol 

d’instal·lacions. 

 

Un cop col·locats els muntants en el corresponent conducte tècnic (registrable al passadís de cada 

planta), es començarà a realitzar la derivació individual , que portarà l’aigua a cada punt de consum 

de l’edifici així com als escalfadors – acumuladors per obtenir-ne aigua calenta.  

 

Les derivacions individuals hauran d’anar ocultes, mai pel terra sinó pels fals sostres dels passadissos 

o encastades en parets de fàbrica de maó (7 – 10cm de gruix). Per últim, es disposarà d’una clau de 

tall  per regular l’entrada d’aigua dins de cada zona humida a part de la clau d’aparell . Pel disseny 

d’aquesta part de la instal·lació cal tenir en compte els següents punts: 

 

- Els tubs d’aigua freda han d’anar separats de l’aigua calenta (ACS o calefacció) a una distància 

de 4cm com a mínim. 

- Quan les dues conduccions estiguin en un mateix pla vertical, la d’aigua freda ha d’anar sempre 

per sota de l’aigua calenta sanitària. 

- Els tubs, tant d’aigua freda com aigua calenta, han d’anar per sota de qualsevol canalització o 

element que tingui dispositius elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de 

telecomunicacions, guardant una distància en paral·lel de 3cm com a mínim.  

- Respecte les conduccions de gas ha de guardar una distància de 3cm com a mínim. 

- L’aigua calenta sanitària s’ha de distribuir, sorgint de l’escalfador – acumulador, de la mateixa 

manera que l’aigua freda, aïllant els tubs per minimitzar les pèrdues de calor.  

 

Materials a utilitzar 

Escomesa 

L’escomesa serà de polietilè reticulat rígid , material capaç de suportar les pressions elevades 

necessàries per transportar l’aigua del subministrament general cap a l’edifici. El sistema d’unions serà 

mecànic, amb rosques i peces metàl·liques. El diàmetre dels ramals (interior i exterior) serà de 60mm. 

 

Muntant i instal·lació interior 

Els muntants verticals que porten l’aigua fins a cada planta, seran de coure . S’utilitzarà coure dur pels 

muntants vistos; i coure recuit  per la instal·lació que vagi oculta ja que és més manejable. 

 

Càlculs 

A continuació, es realitzarà el càlcul dels Caudals instantanis per tal de poder dimensionar els 

conductes. 
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Caudals instantanis 

Els caudals instantanis mínims dels aparells són els litres mínims per unitat de temps que han de fluir 

per aconseguir un servei satisfactori. L’edifici consta dels següents elements amb consum d’aigua 

freda:  

PUNTS DE CONSUM IFF (l/s) 

Pica 0,1l/s x 18u  = 1,8 l/s 

Lavabo 0,1l/s x 19u = 1,9 l/s 

Bidet 0,1l/s x 4u =  0,4 l/s 

Dutxa 0,2l/s x 7u =  1,4 l/s 

Banyera 0,2l/s x 4u =  0,8 l/s 

Presa d’aigua 0,1l/s x 5u =  0,5 l/s 

Pica cuina 0,1l/s x 4u =  0,4 l/s 

Rentavaixelles 0,2l/s x 4u =  0,8 l/s 

TOTAL                8,0l/s 

 

Per tal de resumir el dimensionat de la instal·lació de fontaneria s’ha realitzat la taula anterior 

corresponent a tots els elements de l’edifici. Tot i que, el disseny es realitzar de forma separada per les 

habitacions i per les zones comunes.  

 

I.F.F. habitacions = 4,4l/s amb un núm. d’aparells, n= 34 �  K1 = 1 / (√n – 1) � K1 = 0,21 

I.F.F. z. comunes = 3,6l/s amb un núm. d’aparells, n= 31 �  K1 = 1 / (√n – 1) � K1 = 0,22 

 

Q1instal·lat habitacions= I.F.F. x K1 = 0,93l/s 

Q2instal·lat zones comunes = I.F.F. x K1 = 0,79l/s 

 

A continuació es calcula el caudal instantani en punta de l’edifici aplicant un coeficient de simultaneïtat 

(KA = coeficient simultaneïtat = 0,2) tan sols als aparells corresponents a les habitacions, tenint en 

compte el número d’aparells i les restriccions d’ús hoteler. Aquest caudal serà el punt de partida pel 

dimensionat: 

 

Qinstal·lat punta edifici  = Q1 x KA + Q2 = 0,93  x 0,2 + 0,79  = 0,97l/s  

 

S’ha de tenir en compte que la velocitat no pot sobrepassar els 1,5m/s perquè la instal·lació no faci 

soroll i, per la baixada, ha de ser major a 0,5m/s per evitar sedimentacions. Així doncs, s’ha establert 

una velocitat de 1,3m/s. Per tant, el Ø del muntant d’arrencada serà de Ø30mm . 

  

Càlcul de la instal·lació interior 

El càlcul de la instal·lació interior, cal realitzar-ho per trams, segons l’esquema de principi adjunt. 

 

Instal·lació d’ACS 

 

L’aigua calenta sanitària s’obté a través dels captadors solars i s’acumula en dipòsits, realitzant un 

circuit de recirculació per tal d’aprofitar i abastir de la forma més ràpida possible tots els punts de 

consum. A més, constarà de tres escalfadors connectats en sèrie com a mitjà auxiliar de consum 

elèctric per l’escalfament d’aigua en moments en que no hi hagi suficient amb l’energia solar.  

Segons el CTE, aquesta aigua ha d’emmagatzemar-se entre 55 i 70ºC i es subministrarà a 50ºC com a 

mínim.  

 

L’aigua a acumular dependrà del caudal consumit en les hores punta, per tant, tenint en compte els 

consums mitjans diaris per persona: 

 

CONSUM D’AIGUA PER PERSONA I DIA 

USOS ESPECÍFICS NECESSITAT ACS (l) TEMPERATURA (ºC) 

Lavabo 10-25 40-45 

Bidet 10-25 35-40 

Dutxa domèstica 25-40 35-40 

Bany en banyera gran 150 35-40 

Preparació d’aliments 1-2 70 

Neteja en rentavaixelles 20-25 70 

USOS GLOBALS NECESSITAT ACS (l) TEMPERATURA (ºC) 

Hotels 60-80 70 

Restaurants 20-30 70 
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CATEGORIA DE CONSUM (I) 

HOTEL MÍNIM MÀXIM 

5 Estrelles 120 150 

4 Estrelles 90 120 

3 Estrelles 70 90 

Altres 50 70 

 

Per determinar el consum cal elegir la categoria de l’hotel de 3*, tenint un valor de 90l/persona i dia. 

Com que l’ús principal que se li dóna a l’ACS és el consum de les dutxes i banyeres s’establirà que el 

subministrament l’aigua serà a una temperatura de 40ºC ja que la temperatura de l’ACS de les dutxes 

oscil·la entre 35 i 40ºC.  

Per tant, el consum mitjà diari d’ACS serà de: 

 Hotel Ca Mallada 3*  17per. x  90l/per. dia = 1530l dia 

        TOTAL (ACS A 45ºC) = 1530l/dia 

Aquest seria el consum suposant que l’establiment estigui complet i, per tant, en la situació més 

desfavorable per la instal·lació.  

 

Si es posa com consum màxim o punta la utilització de les dutxes i banyeres alhora durant 15 minuts: 

 7 dutxes x 0,1 = 0,7l/s  

 3 banyeres x 0,2 = 0,6l/s 

  TOTAL = 1,3l/s 

 1,3l/s x 36l/min = 46,80l/min  �  46,80l/min x 30min = 1404l 

 

Si es té en compte que l’aigua que surt de l’acumulador ho fa a 58ºC i que s’ha de barrejar amb l’aigua 

de la xarxa als elements, aquest consum serà més reduït i coincidirà pràcticament amb les necessitat 

establertes pel consum diari.  

 

Els 1404l corresponent a un consum d’aigua a 45º, però al consumir-la a 40ºC aquest consum varia a:  

 CONSUM (l/dia) a 40º = [ (1404 x (45 – 8)) ] / 40 – 6 = 1527,88l/dia  

 

Calderes de suport 

Ja que es tracta d’un abastiment de suport elèctric, constarà d’un circuit en sèrie de tres escalfadors 

situats al circuit d’anada i en el retorn dels col·lectors solars, obrint-se en el moment en que l’aigua que 

circula per l’anada i la dels acumuladors no sigui suficient elevada per continuar mantenint l’aigua dels 

acumuladors a 58º.  

Dipòsits d’acumulació 

Les necessitats d’ACS diàries són de 1404l. Per tal, per esbrinar la capacitat de l’acumulador a 

instal·lar es calcula sabent: “c”, la capacitat calorífica de l’aigua té un valor de 1Kcal/kg ºC); “TA”, la 

temperatura d’acumulació és de 58ºC; “TIFF”, temperatura de l’aigua de la xarxa de 8ºC; i una densitat 

de l’aigua de 1000Kg/m3 = 1Kg/l. Cal esbrinar el volum d’aigua a escalfar a partir de: 

Qd = (Vd x ρ x c) x (TA – TIFF) 

1404 = (Vd x 1 x 1) x (58 – 8) 

Vd = 28,08l/s 

 

Per tant, el volum total dels acumuladors serà com a mínim de 1404 + 28,02 = 1432,08l. Així doncs, per 

tal de minimitzar en espai, es connectaran en sèrie 4 dipòsits acumuladors de 250l.  

 

Captadors solars 

Per realitzar un correcte càlcul de la superfície necessària dels captadors, cal tenir present que funcioni 

correctament durant els mesos de hivern, que estiguin ben orientades en direcció sud-est i que la 

inclinació sigui la adequada.  

 

La subjecció de les plaques solars es deixarà prevista a la coberta i es realitzarà a base d’una perfilaria 

metàl·lica subjectada a la part resistent de l’estructura de la coberta i solucionat per tal que no existeixin 

posteriors filtracions d’aigua. 

 

Exigències aplicables del CTE 

Segons el CTE, cal tenir en compte certs punts: 

 

· Un cop finalitzada la instal·lació solar, cal realitzar una proba de pressió que consisteix en omplir la 

instal·lació d’aigua i posar-la a una pressió de 1,5 vegades superior a la màxima de treball durant 1 

hora, per tal de comprovar que la pressió no disminueix durant aquest temps un 10% el valor inicial. 

· El rendiment mitjà de la instal·lació solar, en 1 any, ha de ser major al 20%.  

· Les pèrdues dels captadors solars han de ser inferiors a 10Wm3/ºC.  

· Els panells solars es poden connectar en sèrie de 10m2 en zones climàtiques I i II, fins a 8m2 en 

zones III i fins 6m2 en zones IV i V. 

· El rendiment dels captadors ha de ser superior al 40% 

· El caudal de fluid caloportador ha d’estar entre 1,2 i 2l/s per cada 100m de superfície de captació. 

· Les canonades de la instal·lació solar tindran una pendent del 1% en sentit de la circulació de l’aigua. 

· La transferència de calor d’un intercanviador d’una instal·lació mitja, no pot ser inferior a 40W/m2. 
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· Per captacions solars superiors a 10m2, la circulació d’aigua ha de ser forçada. La potència mínima 

en W del intercanviador de calor ha de ser 500 vegades superior a la captació en m2. 

· Per assegurar la continuïtat de la demanda d’ACS, la instal·lació d’energia solar a de disposar d’un 

sistema d’energia convencional auxiliar. 

 

  
Instal·lació de gas 

 

La instal·lació de gas a dissenyar ha de garantir el subministrament dels aparells de la cuina que ho 

necessitin. Aquest es realitzarà a través de bombones individuals de gas propà.  

 

L’arrencada de la instal·lació es situa dins un local a planta soterrani, sala d’instal·lacions 1, que 

disposarà d’una directa ventilació a l’exterior mitjançant reixetes a la part inferior i superior. El circuit 

consistirà en dues xarxes de tres bombones connectades en sèrie independents unides per un 

intercanviador automàtic. Aquest element serà l’encarregat de donar pas al subministrament d’un dels 

circuits un cop aquest no pugui abastir la càrrega necessària. Seguidament s’instal·larà un reductor de 

pressió i una clau de pas al propi magatzem.  

El conducte anirà obligatòriament per façana, tenint en compte que en els punts on hagi de travessar el 

mur, s’utilitzarà una beina de diàmetre interior mínim superior a 10mm al exterior del tub a protegir, 

segellant els extrems amb massilla per prevenir la possible entrada de gas o aigua a través del mur.  

Un cop dins l’estança, es col·locarà una altra clau de pas abans de les respectives claus de connexió 

de cadascun dels aparells. Aquestes últimes es situaran en el punt més pròxim possible a l’aparell per 

tal d’interrompre específicament el subministrament.  

 

Durant la instal·lació totes les unions amb altres tubs i amb la resta d’accessoris es realitzarà mitjançant 

soldadures garantint  una bona estanquitat i per tant que no es produeixin pèrdues de gas. I respecte a 

subjecció en tot el seu recorregut per suports, la alineació i estabilitat no han de permetre deformacions 

de la xarxa, respectant la distància mínima de 2cm amb les altres conduccions.  

 

Instal·lació ventilació 

 

Per a que la ventilació sigui correcta, l’aire ha de circular des dels locals secs cap als humits, és a dir, a 

d’anar de les estances com restaurant, zona de tast, habitacions, zona d’estar i zona de descans cap a 

cuina, serveis i banys.  

Les zones seques han de disposar d’obertures d’admissió (d’entrada d’aire) i les zones humides 

d’obertures d’extracció (sortida d’aire). Les particions situades entre els locals d’admissió i els locals 

d’extracció han de disposar d’obertures de pas (portes). 

 

Les obertures d’extracció van connectades a conductes d’extracció que desembocaran a coberta o 

directament a l’exterior. Aquests conductes no poden compartir amb locals d’altres usos i cal 

augmentar el nombre passades tres plantes consecutives, en aquest cas no hi ha dificultats en la 

solució, solament serà necessari un únic conducte.  

 

Les zones seques han de disposar d’un sistema complementari de ventilació natural, per això s’ha de 

disposar de finestres o portes exteriors.  

 

La ventilació del magatzem de residus serà híbrida i el conducte d’extracció es comunica directament 

amb l’exterior, sense compartir-se amb locals d’altres usos.  

 

La cuina ha de disposar d’un sistema de ventilació específica d’extracció mecànica per als vapors i 

contaminants de la cocció. Per això es disposarà d’una turbina d’extracció, de tipus UNIC TSA 18/9 de 

la marca MORGUI, connectada a un conducte d’extracció independent de la ventilació general de tot 

l’edifici. Aquest sistema de ventilació no es podrà utilitzar per a l’extracció de l’aire dels locals d’altres 

usos i es situarà a la coberta superior.  

 

Els serveis que no tenen ventilació directa a l’exterior també requereixen un sistema addicional 

específic de ventilació, i independent de la ventilació general de la vivenda, per això serà necessària la 

presència d’obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció.  

 

Característiques constructives i materials  

 

Boques d’expulsió 

Aquests elements disposaran de malla antiocells o altres elements similars i estar dotades d’elements 

que evitin l’entrada d’aigua. Sempre compliran amb separació de 3m. de qualsevol element d’entrada 

de ventilació i de qualsevol punt on hi pugui haver persones de forma habitual. 

 

En el cas de ventilació híbrida, la boca es situarà a la coberta de l’edifici a una alçada sobre aquesta 

d’1m com a mínim i haurà de superar les següents alçades: 

- L’alçada de qualsevol obstacle que estigui a una distància compresa entre 2 i 10m 
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- 1,3 vegades l’alçada de qualsevol obstacle que estigui a una distància menor o igual a 2m. 

- 2m en cobertes transitables 

 

Conductes d’extracció en serveis i banys (ventilació natural) 

Els conductes seran verticals, de secció uniforme i no tenir obstacles en tot el seu recorregut, amb un 

acabat que dificulti el seu embrutiment. Seran practicables pel seu registre i neteja cada 10m com a 

màxim en tot el seu recorregut. Cada tram entre sostres es de recolzar al sostre inferior.  

 

Els xunts seràn de geometria quadrada i/o rectangular formats per peces ceràmiques. Les mesures 

dels diferents xunts queden especificades més endavant, en l’apartat de dimensionat dels conductes 

d’extracció.  

 

Les reixes que permeten l’extracció d‘aire cap al conducte. Es situaran a una distància màxima a sostre 

de 20cm i una distància mínima a parets de 10cm. En l’altre extrem del conducte d’extracció es 

disposarà, en la boca d’expulsió, d’un aspirador híbrid.  

 

Conductes d’extracció de fum 

El pas a través d’elements estructurals i de tancament es realitzarà amb passa murs d’un diàmetre, 

com a mínim, entre 4cm i 10cm més gran que el diàmetre del conducte. L’espai entre els conductes 

s’omplirà amb material incombustible. 

 

El conducte d’extracció de la cuina serà galvanitzat de diàmetre 500mm el d’entrada i de 400mm el de 

sortida. La distància mínima entre suports en els trams horitzontal serà de 3,5m i en els verticals de 8m.  

Quan el tram transcorri horitzontalment, aquest passarà prop del sostre i amb una inclinació ascendent 

superior o igual al 3%.  

 

Aspiradors híbrids 

En algunes de les dependències de l’edifici hi ha necessitat de col·locació d’aspiradors híbrids per a 

que funcionin ocasionalment i no de manera continua, tan sols quan el “tiro” natural no sigui suficient.   

 

Càlcul dels caudals de ventilació i equilibrat  

Pel càlcul de les seccions dels conductes d’admissió i extracció de la cuina i serveis cal realitzar un 

balanç de caudals: 

• Balanç de caudals Planta Soterrani 

 Caudal ventilació qv (l/s) Equilibrat de caudals (l/s) Caudal equilibrat qe (l/s) 

Magatzem 1 10 +5 15 

TOTAL 10 +5 15 

 

 Caudal d’extracció (l/s) 

Vestuari 15 

TOTAL 15 

 

• Balanç de caudals Planta Baixa 

 Caudal ventilació qv (l/s) Equilibrat de caudals Caudal equilibrat qe 

Restaurant 120 +94 214 

Magatzem 2 6 +5 11 

Zona tast 72 +56 128 

TOTAL 198 +155 353 

 

 Caudal d’extracció (l/s) 

Cuina 308 

S. adaptat 1 15 

S. dones 15 

S. homes 15 

TOTAL 353 
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• Balanç de caudals Planta Primera  

 Caudal ventilació qv (l/s) Equilibrat de caudals Caudal equilibrat qe 

H. Ind. 1 5 +15 20 

H. Doble 1 10 +31 41 

H. Doble 2 10 +31 41 

H. Doble 3 10 +31 41 

H. Doble 4 10 +31 41 

Despatx 6 +16 32 

Zona estar 30 +91 121 

Office 1 10 +31 41 

TOTAL 91 +277 368 

 
 

 Caudal d’extracció (l/s) 

B. H. Ind. 1 308 

B. H. Doble 1 15 

B. H. Doble 2 15 

B. H. Doble 3 15 

B. H. Doble 4 15 

TOTAL 368 

 

• Balanç de caudals Planta Segona  

 Caudal ventilació qv Equilibrat de caudals Caudal equilibrat qe 

H. Doble 5 10 +2 41 

H. Doble 6 10 +2 41 

H. Doble 7 10 +2 41 

H. Fam. 1 10 +2 41 

Office 2 10 +2 41 

TOTAL 50 +10 60 

 

 Caudal d’extracció (l/s) 

B. H. Doble 5 15 

B. H. Doble 6 15 

B. H. Doble 7 15 

B. H. Fam. 1 15 

TOTAL 60 

 

 

 

• Balanç de caudals Planta Sota coberta  

 Caudal ventilació qv Equilibrat de caudals Caudal equilibrat qe 

Sala lectura 18 +2 20 

H. Fam. 2 10 +0 10 

TOTAL 28 +2 30 

 

 

 Caudal d’extracció (l/s) 

B. H. Fam. 2 15 

S. adaptat 2 15 

TOTAL 30 

 

 

Dimensionat de les obertures de ventilació  

L’àrea total d’obertures de ventilació de cada estança ha de ser com a mínim la major de les que 

s’obtenen mitjançant les fórmules següents (Taula 4.1. del DB HS3): 

 

Obertures de ventilació Àrea efectiva de les obertures de ventilació d’un local en cm2 

Obertures d’admissió 4 qv 4 qva 

Obertures d’extracció 4 qv 4 qve 

Obertures de pas 70m2 8 qvp 

Obertures mixtes No es contempla 

 

On qv és el caudal de ventilació de la taula 2.1.; qva caudal de ventilació equilibrat corresponent a cada 

obertura d’admissió; qve el caudal equilibrat corresponent a cada obertura d’extracció; i qvp caudal 

equilibrat corresponent a les obertures de pas. 

Seguidament, es procedeix a la comprovació del dimensionat de les obertures d’admissió, de pas i 

d’extracció respectivament, utilitzant els valors mínims de la taula anterior, comparant-los amb les 

obertures reals de l’habitatge.  
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Admissió 

 

Obertures d’admissió Àrea efectiva de les obertures: 4 · qva 

Restaurant 4 x 214 = 856cm2 

Zona tast 4 x 128 = 512cm2 

H. Ind. 1 4 x 20 = 80cm2 

H. Doble 1 4 x 41 = 164cm2 

H. Doble 2 4 x 41 = 164cm2 

H. Doble 3 4 x 41 = 164cm2 

H. Doble 4 4 x 41 = 164cm2 

Despatx 4 x 32 = 128cm2 

H. Doble 5 4 x 41 = 164cm2 

H. Doble 6 4 x 41 = 164cm2 

H. Doble 7 4 x 41 = 164cm2 

H. Fam.  4 x 51 = 204cm2 

Sala lectura 4 x 20 = 80cm2 

 

Per a l’admissió, es pot utilitzar airejadors col·locats a la façana que compleixen els següents requisits: 

garantir el caudal d’admissió segons els càlculs, atenuar acústicament el soroll exterior, estanquitat a 

l’aigua, filtrar la pols o altres partícules contaminants.  

Una de les solucions que es pot usar consisteix en una airejadors composats per un conducte 

telescòpic de xapa galvanitzada amb silenciador acústic i reixeta exterior i una altra d’interior amb filtra 

d’antipolució reemplaçable. La reixeta interior cal que sigui registrable manualment pel seu correcte 

manteniment i possible canvi de filtre. 6 

 

                                                 
 
6 Airmuro ( LINK: http://www.air-in.es/productos/airmuro.html ) 

Pas: 

Obertures de pas Àrea efectiva de les obertures: 8 · qvp / 70cm2 

Magatzem 1 8 x 15 = 120cm2 

Vestuari 8 x 15 = 120cm2 

Restaurant 8 x 214 = 1712cm2 

Magatzem 2 8 x 11 = 88cm2 

Zona tast 8 x 128 = 1024cm2 

Cuina 8 x 308 = 2464cm2 

S. adaptat 1 8 x 15 = 120cm2 

S. dones 8 x 15 = 120cm2 

S. homes 8 x 15 = 120cm2 

H. Ind. 1 8 x 20 = 160cm2 

H. Doble 1 8 x 41 = 328cm2 

H. Doble 2 8 x 41 = 328cm2 

H. Doble 3 8 x 41 = 328cm2 

H. Doble 4 8 x 41 = 328cm2 

Despatx 8 x 32 = 256cm2 

Zona estar 8 x 121 = 968cm2 

Office 1 8 x 41 = 328cm2 

B. H. Ind. 1 8 x 308 = 2464cm2 

B. H. Doble 1 8 x 15 = 120cm2 

B. H. Doble 2 8 x 15 = 120cm2 

B. H. Doble 3 8 x 15 = 120cm2 

B. H. Doble 4 8 x 15 = 120cm2 

H. Doble 5 8 x 41 = 328cm2 

H. Doble 6 8 x 41 = 328cm2 

H. Doble 7 8 x 41 = 328cm2 

H. Fam. 1 8 x 41 = 328cm2 

Office 2 8 x 41 = 328cm2 

B. H. Doble 5 8 x 15 = 120cm2 

B. H. Doble 6 8 x 15 = 120cm2 

B. H. Doble 7 8 x 15 = 120cm2 

B. H. Fam. 1 8 x 15 = 120cm2 

Sala lectura 8 x 20 = 160cm2 

H. Fam. 2 8 x 10 = 80cm2 

B. H. Fam. 2 8 x 15 = 120cm2 

S. adaptat 2 8 x 15 = 120cm2 
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La circulació de l’aire interior, d’una dependència a una altra es pot realitzar mitjançant airejadors de 

pas situades a les portes o bé deixant un espai a la part inferior d’aquestes. 

Per tal d’aïllar acústicament la totalitat de les habitacions i alhora quedi estèticament correcte, s’opta 

per col·locar l’airejador sobre les portes, entre el cerco o batent i premarc, ja que queda ocult pel 

tapajuntes de la fusta.  

 

Aquest sistema es composa per un element central de material fono absorbent i dos perfils telescòpics 

superiors de PVC extruït. L’element central té una altura de 20mm, una profunditat de 60mm i una 

longitud de 825mm i les dimensions exteriors són adaptables a les dimensions de la porta. D’aquesta 

manera el sistema serà igual a l’ample de la porta i es fixa al cerco o batent abans de col·locar la porta 

al forat. Posteriorment, s’ajusta el perfil d’acabat a la cara interior del tapajuntes per garantir una junta 

mínima. 7 

 

Extracció: 

 

Obertures de pas Àrea efectiva de les obertures: 8 · qvp / 70cm2 

Vestuari 4 x 15 = 60cm2 

Cuina 4 x 308 = 1232cm2 

S. adaptat 1 4 x 15 = 60cm2 

S. dones 4 x 15 = 60cm2 

S. homes 4 x 15 = 60cm2 

B. H. Ind. 1 4 x 15 = 60cm2 

B. H. Doble 1 4 x 15 = 60cm2 

B. H. Doble 2 4 x 15 = 60cm2 

B. H. Doble 3 4 x 15 = 60cm2 

B. H. Doble 4 4 x 15 = 60cm2 

B. H. Doble 5 4 x 15 = 60cm2 

B. H. Doble 6 4 x 15 = 60cm2 

B. H. Doble 7 4 x 15 = 60cm2 

B. H. Fam. 1 4 x 15 = 60cm2 

B. H. Fam. 2 4 x 15 = 60cm2 

S. adaptat 2 4 x 15 = 60cm2 

 

Per a l’extracció s’utilitzarà un sistema mecànic que connecti cada vivenda a un conducte vertical, dotat 

d’una boca d’extracció, en les zones humides que en necessitin i un extractor a coberta.  

                                                 
 
7 Airpaso ( LINK: http://www.air-in.es/productos/paso.html ) 

La boca d’extracció regula el caudal d’aire i s’ha de col·locar el més pròxim possible dels elements 

contaminants i el més lluny possible de l’admissió. Aquest element serà escollit segons les dimensions 

establertes a la taula superior al catàleg de la casa comercial corresponent segons les dimensions que 

més s’adeqüin a l’àrea calculada. 

 

El conducte a col·locar pot ser de secció circular helicoïdal homologat de xapa galvanitzada amb juntes 

de goma EPDM resistent a l’envelliment i muntades a fàbrica que compleixin la classe C d’estanquitat.8 

 

Dimensionat dels conductes d’extracció  

El dimensionat dels conductes es realitza d’acord amb la taula 4.2. del DB-HS-3, per la qual s’ha 

escollit la zona geogràfica de Tarragona (Y). Tenint com a resultat: 

 

• Conducte col·lectiu pel magatzem i vestidor: el caudal de les dues estances és de 120x2 = 

240l/s. La classe de “tiro” serà T-3. El conducte ha de recórrer dues plantes, per aquest motiu la 

secció del conducte serà de 625cm2 ( 25x25cm ). El ramal individual de cada dependència, que 

s’incorpora al col·lectiu, ha de tenir les dimensions mínimes: 225cm2 ( 25x10cm ). 

• Conducte individual de cuina: el caudal de la cuina és de 2464l/s. La classe de “tiro” serà T-4. El 

conducte ha de recórrer una única planta i per tant la secció del conducte serà de dos grups de 

3x900 + 1x625cm2 o un conjunt de 2x900cm2.  

 

 

                                                 
 
8 Airsalida-airsilenciador (http://www.air-in.es/productos/airsalida.html)  
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• Conducte individual del serveis adaptats 1 de Planta Baixa: el caudal del serveis adaptats és de 

120l/s. La classe de “tiro” serà T-3. El conducte ha de recórrer tres plantes, pel que la secció del 

conducte serà de 625cm2 ( 25x25cm ). 

• Conducte individual del serveis adaptats 2 de Planta Sota coberta: el caudal del serveis 

adaptats és de 120l/s. La classe de “tiro” serà T-4. El conducte ha de recórrer tres plantes, pel 

que la secció del conducte serà de 625cm2 ( 25x25cm ). 

 

Instal·lació sanejament 

 

Per tal de realitzar l’evacuació d’aigües, s’ha dissenyat i calculat la instal·lació que s’ajusta a les 

determinacions del CTE-DB-HS5. Així doncs s’ha previst un sistema separatiu, en el qual es 

diferencien dues xarxes, una per aigües residuals i l’altra per a pluvials. Aquestes xarxes discorreran 

independentment l’una de l’altra fins a arribar a l’exterior de l’edifici on s’unificaran i es connectaran a la 

xarxa general de clavegueram.  

 
Baixants residuals 
 
En les plantes superiors, els baixants residuals recolliran les aigües procedents dels banys i els office i 

en les plantes inferiors de la cuina, el bar, els serveis i el vestuari. 

 

L’evacuació de les plantes superiors dels baixants no es podrà realitzar per la part inferior del forjat per 

tal de no afectar la seva tipologia. Per tant, la solució adoptada consistirà en la recollida de les aigües 

directament al baixant mitjançant dissenyat de tal manera que les seves pendents i traçat mantinguin 

les distancies mínimes. 

 

En la planta baixa l’existència de fals sostre facilita el disseny de la instal·lació que també s’aprofitarà 

per reconduir els baixants superiors en els punts que menys afectin al disseny. I en la planta soterrani 

els baixants podran anar embeguts dintre el forjat, ja que aquest és de nova construcció. 

 

Tota la instal·lació s’ha pensat per tal que les connexions als baixants es realitzin sempre amb la 

distància més curta. Els aparells que tinguin caudals superiors es prioritzaran sobre la resta per tal de 

facilitar-los l’evacuació. Així doncs el cas dels banys la connexió de l’inodor determinarà la distribució 

de la resta de components. A part d’aquestes consideracions també s’ha tingut en compte: 

 

- La connexió amb el baixant serà de 45º 

- No realitzar cap descarrega en T, sobretot en el lavabo 

- Les derivacions individuals seran de 110mm de Ø 

- El punt d’evacuació més alta anirà per sota del subministrament d’aigua 

- Cada aparell anirà dotat del seu corresponent sifó 

- Les derivacions es connectaran amb els seus respectius baixants i col·lectors, realitzats amb 

tubs de PVC adhesiu de diàmetre segons els plànols d’instal·lacions. 

 

En el cas dels banys de les habitacions, l’inodor s’intentarà connectar directament al baixant i quan no 

sigui possible la distància màxima haurà de ser de 1,50 metres. En aquest últim cas la connexió es 

realitzarà mitjançant un tub de PVC de 110 mm de Ø, es col·locarà amb una pendent de l’1% i l’altura 

de connexió amb el desguàs serà de 19 cm de l’eix del tub al terra. 

 

Seguidament es realitzaran les connexions dels altres elements que conformen el bany, intentant 

seguir el criteri establert en la mesura del possible. A més es tindrà en compte que la disposició 

d’aquests aparells no superi els 2 metres de distància fins al baixant respectiu. Les canonades 

d’aquestes connexions aniran trasdossades, o encastades segons el cas. 

 

Els entroncaments dels baixants amb els seus respectius claveguerams, s’efectuaran mitjançant colzes 

de 45º, es disposaran taps amb rosca dels baixants amb registres en el parament horitzontal. 

 

Baixants pluvials 
 

Existeixen dues tipologies diferenciades de coberta, la inclinada i la plana.  

 

En les zones de la coberta inclinada les aigües es recolliran mitjançant una canal horitzontal 

lleugerament inclinada de tal forma que evacuï en direcció als baixants pluvials. Aquests baixants 

conduiran l’aigua per l’interior de l’edifici cap a l’arqueta de conducció a la xarxa de clavegueram.  

I en el sector de coberta plana, l’evacuació de les aigües procedents de la pluja s’efectuarà a partir de 

pendents formades de manera que els conductes tècnics instal·lats no suposin problemes 

d’escorrentia. 

 

Col·lectors residuals i pluvials 
 

En el recorregut final, les dues xarxes de clavegueram discorreran enterrades amb una pendent 

mínima del 2% i es faran amb tubs de PVC sèrie B encolats, de diàmetre segons els plànols 

d’instal·lacions. 
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En el seu recorregut es suportaran sobre una solera de formigó H-20 de uns 10 cm. d’espessor i la rasa 

s’omplirà amb sorra seca. En cada canvi de direcció s’utilitzaran colzes registrables, així com una 

bonera registrable de PVC reforçat allotjat a l’interior de la seva pròpia arqueta abans de la connexió 

amb la xarxa pública de clavegueram de dimensions aproximades, com les designades a continuació: 

80x80x100 cm. (llargada x amplada x profunditat). 

 

Dimensionat 
 

Les aigües residuals procedents dels aparells sanitaris discorreran per canonades de PVC sèrie B 

encolat de diàmetre interior variable segons siguin d’ús públic o privat. Els primers corresponen a zones 

comunes i els segons als aparells sanitaris de les habitacions i vestidors; 

 

Aparell Ús privat Ø Ús públic Ø 

Lavabo 32 40 

Bidet 32 40 

Dutxa 40 50 

Banyera 40 50 

Inodor 100 100 

Urinari - 40 

Aigüera - 40 

“Vertedero” - 100/25 

Rentaplats - 50 

 

 

Cadascun d’aquests aparells es relaciona amb un número UD que serveix per determinar el diàmetre 

del baixant. Segons el número d’altures i el sumatori de UD els baixants tindran un diàmetre major o 

menor. (taula 4.4 DB-HS). Aquesta numerologia també servirà per determinar el diàmetre i pendents 

dels col·lectors (taula 4.5 DB-HS) 

 

Tenint en compte l’edifici, s’ha format dues xarxes que van a parar a diferents arquetes sifòniques. Per 

tant, el dimensionat del baixants és el següent: 

 

Br18 Br15          
10ut 10ut          

20ut Br13  Br12 Br10      
Ø63mm 8ut  13ut 10ut      

28ut Br14 23ut Br11 Br7 Br8   
Ø75mm  8ut Ø75mm  11ut 16ut 16ut   

36ut 34ut  (B9) 32ut Bbar  
Ø75mm  Ø75mm  Ø75mm  8ut  

70ut 40ut  
Ø110mm  Ø110mm   

110ut Br6 
Ø110mm  8ut 

118ut 
Ø110mm  

 

Br3 Br4   
2ut 2ut   

4ut Br2  
Ø40mm 1ut  

5ut Br5 
Ø40mm  2ut 

7ut 
Ø50mm 

 

Referent a les aigües pluvials, el nombre de desaigües ve determinat per la superfície de la coberta i la 

direcció en que discorre l’aigua. Llavors, el canal circular de PVC horitzontal situat al ràfec serà de 

Ø100mm per la coberta a una aigua i de Ø125mm per la de dues aigües. Aquests es connectaran als 

baixants, també de PVC, de Ø50mm fixats mecànicament al parament vertical.  

En la coberta plana amb una superfície de 45,46m2 se’n col·locarà un tenint en compte de no superar 

desnivells superiors a 150mm i pendents màximes de 0,5% per tal d’evitar una sobrecàrrega excessiva 

a la coberta. 
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Instal·lació residus 

 

Descripció general  

Per tal de facilitar l’emmagatzematge dels residus, es disposarà d’un espai immediat en un recinte 

situat a la Planta Soterrani de l’edifici, així com també a la cuina del restaurant, complint amb el Codi 

Tècnic de l’Edificació.  

 

Espai de magatzem pels contenidors  

El càlcul de la superfície necessària s’estableix d’acord a la normativa que regula aquesta activitat, DB-

HS apartat 2.1.2. 

S = 0,8 xP x∑(Tf +Gf +Cf +Mf ) 

 

L’edifici d’estudi consta de restaurant i zona de tast a la Planta Baixa i d’habitacions a la resta de 

plantes, fent un total de 7 habitacions dobles, una habitació individual i una altra familiar amb capacitat 

de 4 persones. Per tal de realitzar el càlcul de la instal·lació de residus, únicament es tindran en compte 

l’ocupació de la zona de restaurant.  

Variables: 

 

Temps de recollida: 

          Orgànic: diari          � Tf = 1 

          Resta: setmanal     � Tf = 7 

Volum de residus: Gf segons CTE 

Capacitat mitjana del contenidor: 330L   � Cf = 0,0035m2/L 

Factor de majoració: Mf segons CTE 

Superfície útil del magatzem: 

 

Fracció Tf Gf Cf Mf Tf · Gf · Cf · Mf 
Paper 7 1,55 0,0033 1 0,035 
Envasos lleugers 7 8,4 0,0033 1 0,194 
Matèria orgànica 1 1,5 0,0033 1 0,0346 
Vidre 7 0,48 0,0033 1 0,005 
Varis 7 1,5 0,0033 4 0,1386 
     0,4 

 

Ocupació (núm de persones): 36 comensals � P = 36 persones  

S = 0,8 ·36 · 0,4 = 12,48m2 

 

Aquest magatzem haurà de complir a més els següents requisits: 

a) La temperatura interior no ha de superar els 30ºC. 

b) El revestiment de les parets i el terra han de ser impermeables i fàcils de netejar, i els seus 

encontres han de ser arrodonits. 

c) Ha de comptar almenys amb una presa d’aigua dotada de vàlvula de tancament i un albelló 

sifònic antimúridos al terra.  

d) Ha de complir les condicions de protecció contra incendis que s’estableix pels magatzems de 

residus. (Apartat 2 de la Secció SI-1 del DB-SI Seguretat en cas d’incendi) 

e) Ha de disposar d’una il·luminació de 100lux com a mínim a una altura respecte el terra d’1m i 

d’una base d’endoll fixa 16A 2p+T (UNE 20.315:1994) 

 

Pel manteniment i conservació del magatzem de contenidors, han de seguir-se les indicacions amb la 

prioritat indicada a la taula 3.1. DB-HS. 

 

Taula 3.1. Operacions de manteniment 

Operació Periodicitat 

Neteja dels contenidors 3 dies 

Desinfecció dels contenidors 1,5 mesos 

Neteja del terra del magatzem 1 dia 

Neteja amb màniga del terra del magatzem 2 setmanes 

Neteja de parets, portes, finestres, etc. 4 setmanes 

Neteja general de les parets i sostres del magatzem, inclosos 6 mesos 

Desinfecció i desertització del magatzem de contenidors.  1,5 mesos 

 

Espai d’emmagatzematge a cuina  

 Degut a la conscienciació envers la sostenibilitat ecològica, es reservarà un espai per 

l’emmagatzematge format per 5 fraccions, corresponents als residus ordinaris especificats a la taula 

2.3. del DB-HB. Les dimensions d’aquests espais serà igual al resultat del producte dels coeficients, pel 

nombre de comensals del restaurant. 
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Taula 2.3. Coeficients d’emmagatzematge, CA 

Fracció CA 

Envasos lleugers 7,80 

Matèria orgànica 3,00 

Paper/cartró 10,85 

Vidre 3,36 

Varis 10,50 

 

      Coeficients 

Pers. 

Envasos 

lleugers 

Matèri a 

orgànica 
Paper/cartró  Vidre Varis Capacitat 

total (dm 3) 
7,80 3,00 10,85 3,36 10,50 

36 280,80 108,00 390,60 120,96 378,00 1278,36 

 

De la taula anterior se’n treu les dimensions mínimes que han de tenir els envasos d’emmagatzematge: 

 

   Coeficients  

Pers. 

Envasos 

lleugers 

Matèria 

orgànica 

Paper/  

cartró 

Vidre  

(cm) 

Varis  

(cm) 

Superfície 

total (m 2) 
36 60x60x78 50x50x43 70x70x80 50x50x48 70x70x77 1,28 

 
 
Instal·lació contra incendis 

 

Propagació interior 

Per tal de realitzar una evacuació fluida i més segura i per complir a la secció SI 1 punt 1 del Document 

Bàsic SI de seguretat en cas d’incendi, les zones destinades a ús de Pública Concurrència que siguin 

subsidiàries del Residencial, els locals es divideixen en varis sectors d’incendi, constituïts per murs EI-

120 i portes EI-60. 

Amb la creació dels sectors de incendis s’aconsegueix una evacuació més racional, sense 

aglomeracions, permeten així reduir les dimensions d’algunes vies d’evacuació (escales, portes,etc.). 

 

Les distàncies per les vies d’evacuació es mesuren en el sentit  d’evacuació des del punt més allunyat 

de la porta, excepte als punts que no es considera densitat elevada (habitacions) i on la superfície sigui 

menor de 50m2. Per tant l’origen d’evacuació en estances o habitacions que no superin aquestes 

metres quadrats, es mesurarà des de la porta. 

 

Condicions d’evacuació 

D’acord amb la Secció SI 3 del Document Bàsic SI de seguretat en cas d’incendi, i en aplicació de la 

fórmula de càlcul per dimensionat de les sortides, passadissos i escales, i els condicionants al 

contingut, les dimensions de les vies d’evacuació en cada un dels recintes i/o sectors d’incendi són els 

que apareixen als plànols d’evacuació. 

 

· Compartimentació en sectors d’incendi 

Els metres quadrats destinats a l’ús d’aquest Hotel – Restaurant, són de  837,13m2, per tant, segons el 

Document Bàsic SI de seguretat en cas d’incendi, serà suficient un sol sector d’incendi. També s’ha de 

tenir en compte que no podrà existir cap recorregut d’evacuació que superi de 25m en general, o 50m 

quan l’ocupació sigui menor a 25 persones i la sortida comuniqui directament a un espai segur per 

poder disposar d’una única sortida. 

Seguint aquestes premisses, s’han dividit l’edifici en tres parts, cadascuna de les quals evacuaria per 

una sortida diferent. En el cas més desfavorable – planta segona i sota coberta – s’ha creat un espai de 

seguretat que separa l’escala d’emergència i servei dels distribuïdors de cada planta. 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis  

 

· Detectors òptics i tèrmics. Polsadors 

Els sensors òptics són aptes per detectar incendis en els que es produeixin combustions visibles ja que 

funcionen mitjançant la reflexió de llum. En el cas dels tèrmics, l’element respon a canvis de 

temperatura.   

A part d’aquest sistema de detecció, es col·locaran polsadors d’emergència manuals situats en el 

recorregut d’evacuació que s’activaran mitjançant la ruptura del vidre protector. Aquests elements 

formaran part d’un circuit que inclourà alhora sirena interior i exterior i retenidors d’obertures.  

Tot els elements quedaran connectats a la centraleta de la recepció, punt de partida de la instal·lació.  

 

· Extintors portàtils 

L’edifici estarà dotat d’extintors portàtils per tal que el recorregut en cada planta des del punt 

d’evacuació fins a l’extintor no superi els 15 metres. Els extintors es disposaran de forma tal que puguin 

ser utilitzats de manera ràpida i fàcil; sempre que sigui possible, es situaran als paraments de forma tal 

que l’extrem superior del extintor es trobi a una altura sobre el sòl menor que 1,70m. 

El manteniment i reparació d’aparells, equips, sistemes i els seus components, empleats a la protecció 

contra incendis, hauran de ser realitzats per personal autoritzats. 
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· Boques d’incendi equipades 

Segons la secció SI 4 taula 1.1. no cal que l’edifici disposi d’Instal·lació de Boques d’incendi ja que la 

superfície construïda no supera els 1.000m2 ni està previst allotjar-hi 40 persones. Tot i això l’edifici 

disposarà de cinc boques d’incendi, una per planta plantes. 

Les boques d’incendi equipades que s’han previst tindran una autonomia de fins a 25 metres fins a la 

punta de la llança. 

 

· Instal·lació d’enllumenat d’emergència 

 

L’enllumenat d’emergència s’ha previst en els recorreguts generals d’evacuació, a totes les escales i 

passadissos protegits, a les portes d’evacuació i a cadascuna de les habitacions de l’hotel, situat sobre 

la porta per tal d’indicar la direcció de sortida. 

 

La instal·lació serà fixa, estarà prevista de font pròpia d’energia i ha d’entrar automàticament en 

funcionament al produir-se un error d’alimentació a la instal·lació d’enllumenat normal de les zones 

indicades a l’apartat anterior, entenent-se per error el descens de la tensió d’alimentació per baix del 

70% del seu valor nominal. 

 

Aquestes lluminàries entraran en funcionament de manera automàtica en el cas de produir-se un tall en 

el subministrament d’electricitat o bé una baixada de tensió del 70% de la potència nominal 

contractada. 

En cas d’activar-se i durant una hora com a mínim, el sistema haurà de tenir una autonomia per complir 

les següents condicions de servei: 

 

- Proporcionarà un il·luminació de 1lx, com a mínim, al nivell del sòl als recorreguts d’evacuació, 

mesurada a l’eix en passadissos i escales, i en tot punt quan aquests recorreguts discorrin per 

espais diferents dels citats. 

- La il·luminació serà, com a mínim, de 5lx als punts on hi ha els equips de protecció contra 

incendis que exigeixin utilització manual i als quadres de distribució de l’enllumenat. 

- La uniformitat de la il·luminació proporcionada als diferents punts de cada zona serà tal que el 

quocient entre la il·luminació màxima i la mínima sigui menor que 40. 

- Els nivells d’il·luminació establerts s’han d’obtenir considerant nul el factor de reflexió sobre 

parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del rendiment 

lluminós degut a la brutícia de les lluminàries i l’envelliment de les llums.  

 

Instal·lació climatització 

 

Per la producció de fred i calefacció, s’ubicarà un aparell de fred i bomba de calor per aigua en un 

sistema de 2 vies, és a dir, un tub d’impulsió i un de retorn. Els aparells de climatització seran 

mitjançant cassettes per les zones comunes i en les habitacions s’instal·laran fan-coils de sostre. 

Segons la superfície a climatitzar, s’ha determinat a cada màquina la potència necessària a 

subministrar, definida segons els plànols amb la corresponent nomenclatura de la casa Airwell.  

 

La màquina de fred i bomba de calor és de grans dimensions, 2200x1100x1580mm, ubicada a la 

coberta plana del nou mòdul. L’aparell de model AQL-60 , de la casa Ariwell, consta de 2 compressors 

de scroll en tàndem, ventilador axial, un intercanviador de plaques, refrigerant R-410a, dipòsit d’inèrcia 

de 152l i un control remot ON/OFF. 
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11 COMPLIMENT DEL CTE I ALTRES NORMATIVES   
 
Segons el RD 314/2006 de 17 de Març, es va aprovar el Codi Tècnic de la Edificació, CTE, en virtut del 

qual seran d’aplicació les següents exigències bàsiques dels Documents Bàsics: 

 

DOCUMENTS BÀSICS CTE: 

 · DB SI Seguretat en cas d’incendi 

 · DB SU Seguretat d’utilització 

 · DB HE Estalvi d’energia 

 · DB SE Seguretat Estructural (obligatori des del 29 de Març de 2007) 

 · DB HS Salubritat (obligatori des del 20 de Març de 2007) 

 

NORMATIVA MUNICIPAL I GENERALITAT DE CATALUNYA 

 · Normes subsidiàries urbanístiques de l’Ajuntament de la Fatarella 

 · Ordenança de medi ambient urbà 

 · Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. Decret 2.414/1961. 

 · Decret 135/95 sobre supressió de barreres arquitectòniques 

 · Llei 16/2002 de 28 de Juny de protecció contra la contaminació acústica 

 · Ordenances municipals per la regulació de sorolls i vibracions 

 

RESIDUS D’ENDERROC DE LA CONTRUCCIÓ 

 · Llei reguladora dels residus 

 · Llei 6/1993 de la Presidència de la Generalitat 

· Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció. Decret 201/1994, del Departament 

de Medi Ambient.  

 

NORMATIVA HOTELERA  

· Decret 176/1987 del 9 d’Abril pel qual s’estableixen normes sobre l’ordenació i la classificació 

dels establiments d’allotjament turístic sotmesos al règim d’hostaleria. (Correcció d’errades en 

el DOGCE núm. 862, pàg. 2789 del 10-07-87) 

· ORDRE del 6 d’Octubre del 1987, per la qual s’estableixen els requisits tècnics i els serveis 

mínims exigibles als establiments hotelers en els seus diferents grups, modalitats, categories i 

especialitats. (Correcció d’errades DOGCE núm. 1000, pàg. 2376, de 3-06-88) 

· Decret 211/1995, de 27 de Juny, pel qual es crea l’especialitat d’hostatgeria com a establiment 

hoteler.  

· ORDRE TIC/313/2003 de 8 de Juliol, per la qual es modifica l’ORDRE de 6 d’Octubre de 1987 

per la qual s’estableixen els requisits tècnics i els serveis mínims exigibles als establiments 

hotelers en els seus diferents grups, modalitats, categories i especialitats.  

 

NORMATIVA DE RESTAURACIÓ  

· Decret 317/1994, de 4 de Novembre, pel qual s’estableixen normes sobre l’ordenació i 

classificació dels establiments de restauració. (Correcció d’errades en el DOGCE núm. 2005, 

pàg. 831, de 30-01-95). 
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12 PRESSUPOST 
 
A continuació s’ha desenvolupat un pressupost en el qual s’ha tingut en compte totes les intervencions 

de reparació i obra nova que necessita l’edifici per adequar-lo tant a l’habitabilitat com al canvi d’ús que 

se li vol donar. En aquest s’ha detallat cadascuna de les partides a excepció de les instal·lacions on 

s’ha realitzat una partida alçada.  

 

Finalment, per avaluar el cost d’aquesta intervenció s’ha calculat la repercussió a partir de la superfície 

construïda i l’import total del pressupost (502.822,33€), el resultat essent de 476,41€/m2. 

 
 

N.Orde Codi  Ud Descripció  Quantitat  Preu Import  

       
   Ca Mallada    502.822,33 

       
1 1.1   TREBALLS PREVIS      8.468,38 
       
1.1 R01TA260 m2 Lloguer durant sis mesos, muntatge i desmuntatge de bastida tubular 

metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm, amb bases regulables, 
tubs travessers, tubs de trava, plataformes de treball d’amplària com a 
mínim de 60 cm, escales d’accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de 
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors 
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització 
normalitzats, per alçades entre 8 i 12 m., inclosos els treballs 
d'arriostrament a façanes i els mitjans auxiliars i treballs previs de neteja 
per a recolzaments. 

138,86 19,80 2.749,43 

1.2 R01TA250 m2 Lloguer durant sis mesos, muntatge i desmuntatge de bastida tubular 
metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm, amb bases regulables, 
tubs travessers, tubs de trava, plataformes de treball d’amplària com a 
mínim de 60 cm, escales d’accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de 
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors 
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització 
normalitzats, per alçades inferiors a 8 m., inclosos els treballs 
d'arriostrament a façanes i els mitjans auxiliars i treballs previs de neteja 
per a recolzaments. 

274,06 19,43 5.324,99 

1.3 K15QU160 m2 Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, 
sobre encavallades o bastides encavalcades i amb sortida provisional 
d'aigües 

16,62 9,37 155,73 

1.4 K1RA5021 m2 Esbrossada de plantes i males herbes, en interiors i exteriors, amb 
mitjans manuals, per a una alçària de brossa de 150 cm, com a màxim i 
càrrega sobre camió o contenidor 

99,02 0,83 82,19 

1.5 K1RAZ001 m2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de tractament 
herbicida i càrrega sobre camió o contenidor 

140,58 1,11 156,04 

       
2 1.2   DEMOLICIONS I ENDERROCS     39.455,52 
       
2.1 1.2.1  Mobiliari    125,68 

       
2.1.1 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i 

desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

1,00 9,16 9,16 

2.1.2 K21JB111 u Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i 
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

1,00 9,04 9,04 

2.1.3 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de 
les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor 

1,00 9,94 9,94 

2.1.5 K21JF111 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les 
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 

1,00 18,31 18,31 

2.1.6 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de 
les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor 

1,00 8,26 8,26 

2.1.7 K21JH111 u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió 
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 

1,00 8,26 8,26 

2.1.8 K21JJ01A u Desmuntatge d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de les 
xarxes d'aigua, amb mitjans manuals i aplec per a posterior 
aprofitament 

1,00 14,83 14,83 

2.1.9 K21QU500 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per 
a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o 
contenidor 

7,20 6,65 47,88 

  
 
 

     

2.2 1.2.2  Coberta    8.092,77 

       
2.2.1 K215501A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior 

aprofitament i càrrega de runa sobre camió o contenidor. 
217,18 16,32 3.544,38 

2.2.2 K2159022 m2 Desmuntatge d'entrebigat de coberta fet amb rastrells, amb mitjans 
manuals, aplec per a posterior aprofitament, i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor, inclosos els mitjans de seguretat i d'elevació, 
i neteja del lloc de treball. 

217,81 2,53 551,06 

2.2.3 K2143C1A m Desmuntatge de biga de fusta amb mitjans manuals, neteja i eliminació 
de fixacions, aplec de material i càrrega de runa sobre camió o 
contenidor 

190,20 20,78 3.952,36 

2.2.4 K215P011 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

22,60 1,99 44,97 

       
2.3 1.2.3  Sostres    623,37 

       
2.2.1 K214GR11 m3 Enderroc d'entrebigat de forjat, amb mitjans manuals, aplec per a 

posterior aprofitament, i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor, inclosos els mitjans de seguretat i d'elevació, i neteja del lloc 
de treball. 

26,80 23,26 623,37 

       
2.4 1.2.4  Tancaments verticals    27.567,25 

       
2.4.1 K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor 
234,15 106,34 24.899,51 

2.4.2 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

165,03 4,65 767,39 

2.4.3 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

481,11 3,85 1.852,27 

2.4.4 K214Z111 m2 Obertura de finestres tapiades en amb maó de 15 cm de gruix, com a 
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

4,02 11,96 48,08 

       
2.5 1.2.5  Escales    275,34 

       
2.5.1 K214K241 m2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb martell picador i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
36,42 7,56 275,34 

       
2.6 1.2.6  Revestiments    2.088,40 

       
2.6.1 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç en paraments exteriors fins 

eliminar completament l'antic recobriment, amb un gruix mitjà de 3cm, 
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

50,95 5,98 304,68 

2.6.2 K2183801 m2 Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

21,02 3,32 69,79 
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2.6.3 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

90,34 7,98 720,91 

2.6.4 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 

121,56 5,98 726,93 

2.6.5 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

43,55 6,11 266,09 

       
2.7 1.2.7  Paviments    193,71 

       
2.7.1 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor 
48,55 3,99 193,71 

    
 
 
 

   

2.8 1.2.8  Fusteria i serralleria    310,04 

       
2.8.1 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega 

manual sobre camió o contenidor 
31,00 3,99 123,69 

2.8.2 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i 
càrrega manual sobre camió o contenidor 

33,00 2,66 87,78 

2.8.3 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d’alçària, amb mitjans 
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

22,15 4,45 98,57 

       
2.9 1.2.9  Instal·lacions    178,96 

       
2.9.1 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d’instal·lació elèctrica superficial, 

amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 
167,32 0,59 98,72 

2.10.2 K21H1011 u Arrencada de llum superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual 
sobre camió o contenidor 

20,00 1,78 35,60 

2.10.4 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

24,00 1,86 44,64 

       
       
3 1.3   MOVIMENT DE TERRES     537,05 
       
3.1 K2211011 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega manual 

sobre camió o contenidor 
99,02 3,99 395,09 

3.2 E2222423 m3 Excavació de rases de fins a 2.5 m de fondària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega amb les terres deixades a la vora 

36,40 3,90 141,96 

       
4 1.4   APUNTALAMENTS i encofrat de sostres      5.017,92 
       
4.1 K4C31510 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <=5 m 

amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló 
160,20 10,66 1.707,73 

4.2 K4C71010 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llinda amb puntal metàl·lic 
telescòpic i tauló 

3,50 6,65 23,28 

4.3 K4001510 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a 
una alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat 
desmuntable 

157,57 20,86 3.286,91 

       
5 1.5   TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS      12.288,80 
       
5.1 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, 

no especials i especials amb mitjans manuals 
440,00 13,29 5.847,60 

5.2 K2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a mono dipòsit, a abocador 
específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor 

440,00 8,84 3.889,60 

5.3 K2RA6310 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de runa 280,00 9,09 2.545,20 
5.4 K2RA7420 kg Disposició controlada a abocador específic de residus no especials 160,00 0,04 6,40 

       
6 1.6   FONAMENTS     4.501,23 
       
6.1 E04CA010 m3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i 

grandària màxima del granulat 20 mm, elaborat a central, abocat des de 
camió, inclosa armadura (40 kg/m3.), vibrat i col·locació.  Segons 
normes NTE-CSZ i EHE. 

42,67 101,07 4.312,66 

6.2 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-
20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 
mm, abocat des de camió 

21,60 8,73 188,57 

       

       
7 1.7   ESTRUCTURA     69.088,85 
       
7.1 1.7.1  Reparacions i reforços    53.368,79 

       
7.1.1 1.7.1.1  Sostres i cobertes   49.651,02 

       
7.1.1.1 K0011222 m2 Capa de compressió de 5cm de gruix realitzada amb formigó HA-

25/B/20/I (0'05 m3/m2),  inclou malla electrosoldada de límit elàstic 
B500 T de 20x20 D:6 i connectors en gelosia realitzats amb barres 
d'acer D:12 (1'6kg/m2), realitzada sobre superfícies horitzontals i avocat 
del formigó per bombeig. 

646,52 20,85 13.479,94 

7.1.1.2 K0011223 m2 Capa de compressió de 5cm de gruix realitzada amb formigó HA-
25/B/20/I (0'05 m3/m2),  inclou malla electrosoldada de límit elàstic 
B500 T de 20x20 D:6 i connectors en gelosia realitzats amb barres 
d'acer D:12 (1'6kg/m2), realitzada sobre superfícies inclinades i avocat 
del formigó per bombeig. 

217,18 21,40 4.647,65 

7.1.1.3 E44CUPN2 m Reforç de bigues de fusta i corretges de coberta amb la col·locació de 
dos perfils UPN als seus laterals connectats amb visos cargolats, 
inclosa la perforació de la biga. 

68,35 36,86 2.519,38 

7.1.1.4 K567DF00 u Formació de dau de formigó HA-25/B/10/I de 30x30cm amb acer 
corrugat B 500 S per a recolzament de perfils metàl·lics de reforç, amb 
abocament manual de formigó, inclòs la formació del forat en el mur de 
mamposteria. 

24,00 9,04 216,96 

7.1.1.5 K43R1222 u Reparació cap de bigueta amb sistema beta, sanejament de la fusta, 
perforacions amb taladre mecànic de 28 mm i 60° d'i nclinació, 
armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a intervenir i 
reblert de morter sintètic de resines epoxi 

13,00 158,38 2.058,94 

7.1.1.6 K00Z5500 m2 Acer A/42-B per a platina en perfils laminats, de7 mm de gruix, col·locat 
amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a 
una alçària <=3 m 

2,16 92,91 200,69 

7.1.1.7 K43RP35A m2 Tractament preventiu per a elements de fusta, amb protector químic 
insecticida -fungicida, amb una dotació de més de 0.35 l/m2, aplicat 
mitjançant polvoritzador 

863,70 7,35 6.348,20 

7.1.1.8 K43RC45B m2 Tractament curatiu per a elements de fusta, amb protector químic 
insecticida-fungicida, amb una dotació de més de 0.25 l/m2, aplicat 
mitjançant injecció 

863,70 22,72 19.623,26 

7.1.1.9 K4331151 m Biga de fusta de 22x12 cm de secció i llargària <=5 m, col·locada a 
l'obra sobre parets de suport 

30,60 18,17 556,00 

       
7.1.2 1.7.1.2  Murs   3.717,77 

       
7.1.2.1 K7PTHC12 m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical maçoneria 

de <=50 cm de gruix, a dues cares pel sistema de injecció amb producte 
hidròfug, amb 25 perforacions perpendiculars a la base del mur, al 
portell i inclinades cap al terra, per metro, inclinades 30° cap al terra, 
equidistants 20 cm, de 20 mm de diàmetre, amb una fondària de 2/3 del 
gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb 
broquetes de pressió alta de producte hidròfug a base àcid silícic i 
hidròfug i obturament amb morter mixt 1:2:10 

12,53 246,25 3.085,51 

7.1.2.2 K4GR14F1 u Grapa amb armadura d'acer en barres corrugades B 500 S per a cosit 
estàtic de paret d'obra de pedra, col·locada en l'orifici practicat en l'obra 
i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines 
sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada 

15,00 15,45 231,75 

7.1.2.3 K4GRSE0E m Segellat d'esquerda en parament de pedra amb injecció d'adhesiu de 
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat 

10,60 35,59 377,25 
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7.1.2.4 K4RFM003 m Repicat puntual d'element estructural d'obra ceràmica, amb mitjans 
manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a 
l'abocador, i posterior reparació amb reposició de peces en mur d'obra 
de fàbrica fins a un 50% de la superfície, amb peces de maó massís 
d'elaboració mecànica de 29x14,5x5 cm, vist, col·locat amb morter de 
calç 1:4. 

5,31 4,38 23,26 

       
7.2 1.7.2  Obra nova    15.720,06 

       
7.2.1 1.7.2.1  Sostres   9.743,81 

       
7.2.1.1 K4PLE001 m2 Bigueta i solera per a sostre de 20+5 cm amb entrebigat d'encadellat 

ceràmic de 50x20x3 cm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, i biguetes 
IPN140 d'acer A/42-B, intereixos 60 cm 

283,58 34,36 9.743,81 

       
7.2.3 1.7.2.3  Formació d'escales   5.976,25 

       
7.2.3.1 E4F6KT3A m2 Volta d'escala de maó de pla, de dos gruixos de totxana de 

24x115x70mm R10n/mm2, LD, categoria 1 segons la norma UNE-EN-
771-1, per a revestir, col·locat el primer amb pasta de guix i el segon 
amb pasta de ciment ràpid. 

36,42 121,58 4.427,94 

7.2.3.2 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, 
amb la superfície superior acabada amb corindó 

19,84 78,04 1.548,31 

       

       
8 1.8   COBERTA (acabats)      40.252,82 
       
8.1 K5221RNK m2 Teulada de teula àrab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com 

a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada 
amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

646,52 20,46 13.227,80 

8.2 K5Z2U010 m2 Solera de maó massís manual de 29x14x5 cm, amb la cara inferior 
vista, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l, recolzada sobre llates i acabada amb capa de 
morter de 3 cm de gruix 

646,52 31,00 20.042,12 

8.3 K5Z26D30 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l de 3 cm de gruix,col·locat sobre l’aïllament tèrmic 
de coberta 

680,54 7,11 4.838,64 

8.4 E5ZSEZ4A m2 Solera d’encadellat ceràmic de 50x20x3 cm, col·locat amb pasta de 
ciment ràpid, recolzada sobre biguetes metàl·liques o de fusta. 

66,08 12,02 794,28 

8.5 K5ZA2U05 m Carener ceràmic de teula àrab procedent de recuperació, col·locat amb 
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

9,29 7,52 69,86 

8.6 K5ZB15D4 m Aiguafons de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, pre formada i 45 cm 
de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques 

6,08 20,88 126,95 

8.9 K5ZH1D5P m Canal exterior de secció semicircular, de PVC rígid de diàmetre 125 
mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant 

79,97 14,42 1.153,17 

       
9 1.9   TANCAMENTS     26.552,55 
       
9.1 E612A51K m3 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 

29x14x7,5 cm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat 
a l’obra amb formigonera de 165 l 

1,75 189,35 331,36 

9.2 E07TBY001 m2 Envà de plaques de guix Pladur format per 2 plaques de 15 mm. de 
gruix, cargolades a una estructura d'acer galvanitzat de 46 mm. i 
dimensió de 76 mm. fixat al terra i al sostre amb cargols d'acer i 
muntants cada 400 mm., i tractament de buits, replanteig auxiliar, 
anivellació, execució d'angles, repàs de juntes amb cinta, rebuda de 
bastiments, pas d'instal·lacions i neteja, acabat i llest per pintar, s/NTE-
PTP, mesurat a cinta correguda. 

573,60 22,81 13.083,82 

9.3 E07TBY280 m2 Envà de placa de guix Pladur format per 2 plaques de 15 mm. de gruix 
de duresa reforçada (GD) de 15 mm. de gruix, cargolades a cada costat 
d'una estructura d'acer galvanitzat de 46 mm. i dimensió total 98 mm. 
fixat al terra i al sostre amb cargols d'acer i muntants cada 600 mm., i 
tractament de buits, replanteig auxiliar, anivellació, execució d'angles, 
repàs de juntes amb cinta, rebuda de bastiments, pas d'instal·lacions i 
neteja, acabat i llest per pintar, s/NTE-PTP, mesurat a cinta correguda. 

124,44 33,23 4.135,14 

9.4 1652AF61 m2 Envà per aplacat d'intradós de plaques de guix laminat sobre perfileria 
de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària, 
col·locats cada 40 cm, aïllament amb plaques semirígides de fibra de 
vidre de densitat 19 a 32 kg/m3 de 50 mm de gruix, aplacat amb placa 
de guix laminat de 13 mm de gruix, fixada mecànicament. m2 de 
superfície realment executada 

28,54 24,79 707,51 

9.5 K4F265GE m3 Paret estructural de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració 
mecànica de 29x14x5 cm i una resistència a compressió de 15 N/mm2, 
col·locat amb morter de ciment 1:4 (M-80), elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l 

24,75 335,14 8.294,72 

       
10 1.10   IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS      11.015,56 
       
10.1 K711AE85 m2 Membrana PA-9 (UNE 104-402) de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum 

asfàltic modificat LBM(APP)-48-FV amb armadura de feltre de fibra de 
vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació 

13,12 15,62 204,93 

10.2 K7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè 250 µm i 240 g/m2, 
col·locada no adherida 

461,02 1,18 544,00 

10.3 K7CAEP11 m2 Aïllament amorf  de gruix 3 cm amb escuma rígida per a aïllaments de 
poliuretà de densitat nominal 35 kg/m3, fabricat in situ i projectada sobre 
forjat inclinat, inclosa maquinària de projecció i medis auxiliars, mesurat 
a cinta correguda. 

417,83 7,16 2.991,66 

10.4 K7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a 
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix 
total de 1500 µm 

152,53 39,98 6.098,15 

10.5 K7C23474 m2 Aïllament amb plaques de poliestirè extruït, tipus IV segons UNE 92-115 
i classe 0,028, de 40 mm de gruix, amb cara llisa i cantell mitjamossa, 
col·locades amb fixacions mecàniques 

107,57 10,94 1.176,82 

       
11 1.11   REVESTIMENTS     77.162,49 
       
11.1 1.11.1  Preparació de superfícies    8.119,20 

       
11.1.1 K87810U4 m2 Eliminació- arrencada d'arrels de plantes sobre els junts dels 

paraments, amb mitjans manuals, prèvia aplicació d'injeccions 
d'amoníac 

200,42 2,47 495,04 

11.1.2 K8781125 m2 Neteja de parament corb (voltes) de pedra amb raig d'aigua a pressió i 
detergents químics amb pH neutre i amònic. 

72,79 13,10 953,55 

11.1.3 K877US30 m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter de calç 
1:4, colorejat, elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb buidat i 
neteja prèvia del material existent als junts 

252,26 10,51 2.651,25 

11.1.4 K8781651 m2 Neteja de parament vertical de pedra, amb aplicació durant 24 hores 
d'aigua polvoritzada, i escombrat posterior amb raig d'aigua a pressió i 
raspall 

741,58 5,42 4.019,36 

       
11.2 1.11.2  Pintures    20.547,63 

       
11.2.1 K894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes 

d'imprimació antioxidant i dues d'acabat 
152,42 13,98 2.130,83 

11.2.2 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, 
amb una capa segelladora i dues d'acabat 

907,83 3,62 3.286,34 

11.2.3 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat 
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 

376,18 4,22 1.587,48 

11.2.4 K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de 
potassa i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, 
una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat 

807,32 11,54 9.316,47 

11.2.5 K8B11A00 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb pintura de siloxans 741,58 4,63 3.433,52 
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11.2.6 K89BC0J0 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de 
separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes 
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat 

17,77 21,58 383,48 

11.2.7 K89BDDJ0 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana de fosa amb barrots a 12 cm 
de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes 
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat 

12,64 23,12 292,24 

11.2.8 K89BABJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb 
esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat 

10,68 10,98 117,27 

       
11.3 1.11.3  Arrebossats i enguixats    40.341,17 

       
11.3.1 K81126P2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 

més de 3,00 m d'alçària, amb morter sec de ciment 1:4, remolinat 
807,32 15,32 12.368,14 

11.3.2 K81131P8 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d’alçària, 
com a màxim, amb morter porós drenant,remolinat i raspat 

499,21 22,23 11.097,44 

11.3.3 K81121P2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 
m d’alçària, com a màxim, amb morter sec de ciment 1:4, remolinat 

162,01 12,26 1.986,24 

11.3.4 K812D012 m Reglada de sòcol, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF 186,48 3,50 652,68 
11.3.5 K812B012 m Formació de racó en angle recte, amb guix YG, acabat lliscat amb guix 

YF 
141,60 3,50 495,60 

11.3.6 K81222P2 m2 Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 
3,00 m d'alçària, amb guix YG per a projectar, acabat lliscat amb guix 
YF 

666,86 12,01 8.008,99 

11.3.7 E81221P2 m2 Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m 
d’alçària, com a màxim, amb guix YG per a projectar, acabat lliscat amb 
guix YF 

408,46 7,77 3.173,73 

11.3.8 K81214P2 m2 Enguixat projectat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 
més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG per a projectar, acabat lliscat 
amb guix YF 

328,49 7,45 2.447,25 

11.3.9 E81213P2 m2 Enguixat projectat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 
3,00 m d’alçària, com a màxim, amb guix YG per a projectar, acabat 
lliscat amb guix YF 

8,88 5,11 45,38 

11.3.10 K81ZB9K0 m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm 
de desenvolupament 

31,00 2,12 65,72 

       
11.4 1.11.4  Falsos sostres    1.813,16 

       
11.4.1 E08TAK010 m2 Fals sostre registrable format per una placa de fibres vegetals de 13 

mm. de gruix, col·locada sobre una estructura oculta d'acer galvanitzat, 
formada per perfils T/C de 40 mm. cada 40 cm. i perfileria U de 
34x31x34 mm., inclòs  el replanteig auxiliar, accessoris de fixació, 
anivellació i repàs de juntes amb cinta i pasta, muntatge i desmuntatge 
de bastides, acabat per pintar s/NTE-RTC, mesurat deduint buits 
superiors a 2 m2. 

112,27 16,15 1.813,16 

       
11.5 1.11.5  Enrajolats    6.341,33 

       
11.5.1 K826113V m2 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, 

amb rajola de ceràmica vidriada tipus 1, de 16 a 25 peces/m2, 
col·locades amb morter adhesiu 

251,64 25,20 6.341,33 

       
       
12 1.12   PAVIMENTS     19.076,87 
       
12.1 K9BYU006 m2 Col·locació de paviment amb peces ceràmiques de gruix mitjà, 

col·locades a tocar, sobre una capa de sorra de 3 cm de gruix mínim, 
espolvorejada de ciment amb pols i assentades a truc de maceta amb 
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i 
rejuntat amb beurada de color 

47,38 15,46 732,49 

12.2 K93A3020 m2 Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, amb pasta 
allisadora 

47,38 0,78 36,96 

12.3 K9PTML00 m2 Paviment de  toves ceràmiques de elaboració manual, de 25x25 cm, 
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l 

49,12 40,53 1.990,83 

12.4 K9DB122W m2 Paviment de rajola de gres porcel·lànic de forma rectangular, tipus 2, de 
16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu 

348,94 27,87 9.724,96 

12.5 K9UYU001 m Col·locació de sòcol de rajola ceràmica col·locat amb morter adhesiu 69,95 2,34 163,68 
12.6 E9QG193E m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 

2,9 mm, de fusta de roure nacional envernissat, de llargària > 1900 mm, 
d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per 
post, amb unió per a encolar, col·locat sobre làmina de polietilè expandit 
de 3 mm de gruix 

192,80 33,34 6.427,95 

       
13 1.13   FUSTERIA     24.674,27 
       
13.1 1A222331 m2 Fusteria interior envernissada, amb porta de fulles batents de fusta de 

sapel·li, d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb 
bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla 
batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment 

49,00 103,21 5.057,29 

13.2 1A222NC2 m2 Fusteria interior envernissada, amb porta de fulles batents de fusta de 
sapel·li per a un buit d’obra aproximat de 100x245 cm, amb bastiment 
de base d’envà per a armari amb travesser inferior, folrat de bastiment, 
fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d’obra 

2,35 138,71 325,97 

13.3 E13RSP020 m2 Fusteria exterior per a finestres i/o balcons de fulles practicables 
d'alumini, inclòs premarc, tapajuntes interiors llisos. i farratges de 
penjar, muntada. 

77,00 153,54 11.822,58 

13.4 KAZGU003 u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre full batent 
de finestra o porta de fusta 

24,00 112,62 2.702,88 

13.5 KAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre 
i 40 cm de llargada col·locat sobre full batent de porta 

9,00 108,85 979,65 

13.6 KC171B14 m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 i 6 mm de gruix i cambra 
d'aire de 6 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre 
alumini o PVC 

78,84 48,02 3.785,90 

       
14 1.14   SERRALLERIA      2.445,12 
       
14.1 KB121AAE m Barana d'acer A/37-B, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 

100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada amb 
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

43,20 56,60 2.445,12 

       
15 1.15   INSTAL·LACIONS      162.284,90 
       
15.1 1.15.1  Partida alçada d'instal·lacions    162.284,90 

       
15.1.1 1.15.1.1   Electricitat     31.422,00 

15.1.2 1.15.1.2  Telecomunicacions   18.242,91 

15.1.3 1.15.1.3   Fontaneria     51.010,99 

15.1.4 1.15.1.4  Sistema de captació solar   10.598,01 

15.1.5 1.15.1.5   Gas     680,46 

15.1.6 1.15.1.6  Ventilació   1.706,00 

15.1.7 1.15.1.7   Sanejament     7.340,32 

15.1.8 1.15.1.8  Clima   17.909,25 

15.1.9 1.15.1.9   Contra incendis     23.374,96 
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13  REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
A continuació s’ha fet un resum de les panoràmiques realitzades de l’interior de Ca Mallada. Aquestes 

fotografies formen part d’un reportatge exhaustiu realitzat amb una càmera amb possibilitat de captures 

HDR i un trípode col·locat al mig de l’habitació. En cada una de les estances, s’han fet fotos cobrint un 

angle de 360º en el pla horitzontal (0º) i a +45º i a -45º en el pla vertical. Un cop realitzades, mitjançant 

el programa Photoshop, s’han ajustat les exposicions i finalment s’ha realitzat la panoràmica de 360º 

amb el programa Stitcher d’Autodesk. Aquest programa ofereix la possibilitat de guardar l’arxiu en 

format .mov i posteriorment al procés de renderitzat, obrir-lo amb el programa QuickTime amb el qual 

es pot interactuar com si s’estigués al mig de l’habitació. 

 

 
Planta soterrani – Estable 
 

 
 
Planta baixa – Garatge 
 

 
 

Planta entresòl – Paller 
 

 
 
Planta entresòl – Magatzem 1 
 

 
 
Planta entresòl – Magatzem 2 
 

 
 



“Ca Mallada”,“Ca Mallada”,“Ca Mallada”,“Ca Mallada”, rehabilitació i canvi d’ús 

 

51

Planta primera – Sala 1 
 

 
 
Planta primera – Lavabo 
 

 
 
Planta primera – Habitació de matrimoni 1 
 

 

Planta primera – Menjador vista des d’Habitació de matrimoni 1 
 

 
 
Planta primera – Menjador vista des del Foc 
 

 
 
Planta primera -  Rebost 
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Planta primera – Sala d’estar 
 

 
 
Planta intermitja – Assecador d’embotits 
 

 
 
Planta segona- Distribuïdor d’habitacions 
 

 
 
Planta segona – Habitació individual 2 
 

 

 
Planta segona - Vestidor 
 

 
 
Planta segona – Habitació individual 3 
 

 
 
Planta segona – Habitació de matrimoni 2 
 

 
 
Planta segona – Sala 2 
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Planta segona - Terrat 
 

 
 
 
Planta sota coberta – Golfes 
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14 CONCLUSIONS 
 
Un cop finalitzat aquest treball podem dir que ens ha servit per aplicar molts dels coneixements 

adquirits durant la carrera, a més a més pel seu caràcter multidisciplinari, em hagut de combinar  i 

aprofundir en les habilitats apreses en àmbits tan diferents com dibuix conceptual, instal·lacions, 

materials, diagnosi, estudis de viabilitat, pressupostos...i aplicar-los a un cas real com ha estat la 

rehabilitació i canvi d’ús de Ca Mallada. 

 

A part dels continguts propis de la titulació, també hem estat treballant nous coneixements a partir del 

disseny amb 3Dstudio Max o l’Stitcher programa per a realitzar panoràmiques de 360º que ens ha 

servit com a suport en la part gràfica i en la documentació de les patologies existents.  

 

Referent a l’aixecament realitzat cal dir que tot i les dificultats que ha suposat la complexitat de l’edifici i 

el seu estat ens ha permès conèixer en detall cada racó d’aquest, facilitant així el desenvolupament de 

la resta del treball.  

 

La proposta de canvi d’ús ha estat la part del treball on ens hem trobat més dificultats a l’haver 

d’encaixar moltes peces per tal d’adaptar les especificacions tècniques a l’edifici existent i a l’inversa. 

Aquestes dificultats ens van fer adonar que les solucions que a priori poden semblar les òptimes en 

conjunt pot ser que no siguin viables.  

 

Tal i com hem anat aprenent al llarg d’aquests darrers anys tot en la construcció és relatiu, ja que 

existeixen moltes solucions per a un únic problema. Per tant, el que cal sobretot és tenir criteri que ens 

ajudarà a adoptar les decisions adequades en cada moment. Ha estat gràcies a l’aplicació d’aquest que 

hem aconseguit un resultat que creiem factible. 

 

Per acabar, donar les gràcies a totes les persones que ens han ajudat i ens han donat suport durant el 

projecte i als propietaris de la casa que ens han facilitat el lliure accés a l’edifici.  
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