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RESUM 

El present projecte consta, com podem veure al títol del treball, en tres parts molt diferenciades. 

S’ha fet un aixecament acurat de tota la masia actual, i paral·lelament s’ha anat fent una extensa 

investigació de recerca per tal de conèixer una mica els orígens de la masia. Posteriorment a això, s’ha 

procedit a fer la remodelació de la masia per tal d’actualitzar-la al que serà una casa de vivendes rurals. 

Hem escollit canviar l’ús que se’n fa actualment, com a habitatge de pagès, per convertir-la en 

una casa rural degut a que no n’hi ha cap en aquest poble, Sant Pol de Mar, ni en els pobles propers. A 

més a més, creiem que funcionarà perquè el poble està ben situat turísticament ja que es troba a prop 

de Barcelona i és un poble coster. 

Per a dur a terme aquest projecte hem seguit els següents punts: 

1. Introducció: petit escrit que vam fer abans de començar a fer aquest projecte. Explica 

com va néixer aquest projecte i on ens agradaria arribar. 

2. Estudi històric: és la recerca de la història de la masia, ajudada amb fotografies i 

esquemes de les fases que s’han seguit al llarg de la història. 

3. Estat actual de la masia: explicació de com es troba actualment la masia, un reportatge 

fotogràfic, les seves patologies... 

4. Proposta d’intervenció: explicació de la proposta que nosaltres ens agradaria per fer a la 

masia, les nostres primeres intencions, com a hipòtesis dels objectius a assolir. 

5. Memòria descriptiva: explicació del que hem pogut assolir, després d’estudiar les 

diferents opcions, els criteris de disseny que s’han seguit, la normativa que s’ha aplicat, 

etc 

6. Memòria constructiva: gran explicació acurada de tots els passos que s’han de seguir 

per tal d’arribar a l’objectiu final. Aquest apartat és el que fa referència a la gran majoria 

de plànols. En aquest apartat també es parla de les noves instal·lacions que es duran a 

terme. 

7. Conclusions i agraïments: En aquest apartat mostrem totes les conclusions que hem 

arribat després d’haver realitzat el projecte, tots els problemes i dificultats que hem tingut 

al llarg del treball. També fem referència a tota la gent que ens ha ajudat a fer possible 

aquest projecte i a totes les ajudes externes que hem anat rebent. 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

This project contains three different points. It has been done a drawing plans of all the current 

conditions of the country house and at the same time, we tried to do a research works to know its origin. 

After that, it has been done a remodelling task in order to convert the country house in six different 

apartments. 

We decided to turn this country house into six different apartment due to there is no other 

country house like this around the village. Moreover, we think that it would be a successful business 

because the village is located at the seaside and near Barcelona what makes it a touristic place. 

We was following the next points: 

1. Introduction:  It’s a little text  we done after to do this project and we decided what points 

we wish to do. 

2. Historic study:  This point is the research of the history of this country house. We have 

photos and some sketches to explain the different stages of building in the history of this 

house. 

3. Current state of the country house: This point explain the current state of the country 

house, the different pathologies and other things. 

4. Offer to intervention: It’s an explanation about the things that we would have to do in the 

country house and some hypothesis about the aims that we will have in the future. 

5. Descriptive memory: It’s an explanation about the things that we could done after study 

the different options that we want and other topics like regulations. 

6. Constructive memory: It’s a very big and accuracy explanation about the steps to follow 

to give the aims that we want. This part of the project contains most of the planes of this 

work. We explain the new systems to. 

7. Conclusions and gratefully : In this part we write all the conclusions that we have make 

when we was doing the project. We speak about all the difficulties and problems that we 

have had. Moreover, we mention all this people that help us to do this project. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Ens vam plantejar fer el treball fi de grau conjuntament degut a les semblances i interessos que 

tenim en comú. Els dos volíem fer l’historia i remodelació d’un edifici antic, com per exemple una masia, 

fàbrica o qualsevol construcció antiga. Des del principi teníem clar quin seria l’edifici objecte d’estudi, la 

masia de Can Golinons. Aquesta masia situada a la petita vall de Golinons, al terme municipal de Sant 

Pol de Mar, pertany a la família de Guiu Jaén des de fa moltes generacions.  

Aquest projecte neix de moltes motivacions per parts dels components. Un dels motius d’aquest 

projecte és el fet que en el futur es pugui complir i dur a terme per part del seu propietari. Els llogaters 

actuals no suposen un problema per a nosaltres, ja que es mostren receptius a obrir-nos les portes dels 

seus habitatges perquè nosaltres puguem treballar en ells. 

A la vall De Golinons, podem trobar vàries edificacions i terrenys que cada un dels germans de 

la família Bordas va adquirir amb porcions iguals per herència de Mariano Bordas Piferrer. La més 

antiga i amb més interès arquitectònic pertany a Xavier Bordas. Aquesta masia ha estat la nostra 

elecció degut al seu interès arquitectònic i històric. 

La masia està dividida en quatre parts molt irregulars, unides perfectament entre si, per crear el 

conjunt de l’edifici. En Xavier Bordas (tiet de Guiu Jaén i fill de Mariano Bordas Pifarrer)  té la masia 

llogada a tres famílies. La part principal la té una família en règim de masovers, des de fa tres 

generacions. Està formada actualment per dos components, la Cristina i en Rafael. Aquesta parella 

seran rellevants  durant el transcurs de les investigacions, ja que la Cristina va néixer a la masia i ha 

viscut, en primera persona, l’evolució de tota la vall. 

Degut a que la masia es troba en un espai en perfecta harmonia amb la natura i, alhora, ben 

comunicat,  vam escollir transformar-la en cases rurals. Recentment hem  disposat d’informació que diu 

que en un futur proper, la vall de can Golinons formarà part del parc natural del Montnegre.   

Les dimensions del conjunt ens permetrà dividir la masia en quatre o cinc cases diferenciades 

entre si però amb equipaments d’oci comunitaris. La nostra idea és mantenir el caire rural del conjunt i 

alhora introduir totes les comoditats típiques d’un edifici actual. 
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2. ESTUDI HISTÒRIC 

 

2.1 Situació, entorn i emplaçament 

 

2.1.1 Situació geogràfica  

La masia de Can Golinons es troba a Sant Pol de Mar, al centre de la comarca del maresme. 

Comarca de forma allargada situada al peu de la serralada Litoral. La majoria dels pobles que hi podem 

trobar, entre els quals es troba Sant Pol de Mar, són pobles de costa amb platges llargues i de sorra 

gran. En aquestes platges hi arriben rieres, la majoria de les quals procedeixen de les muntanyes de la 

serralada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Pol de mar té una superfície de 7,5 km². Té una població de 5.102 habitants, 

aproximadament. Degut al gran creixement que ha experimentat el poble, des del 1900 ha crescut un 

75% en habitants. Aquest fet ha provocat que el centre històric de la vila sigui una petita porció del 

poble, tenint en compte que la majoria de la seva extensió està constituïda per urbanitzacions. 

Tradicionalment, l’activitat econòmica es basava en l’agricultura, i en especial al cultiu de vinyes. 

Avui en dia aquest sector està en decadència. Com a molts altres municipis que han pogut aprofitar-se 

del moviment turístic, Sant Pol ha anat adaptant les seves actuacions cap a aquest, construint hotels, 

segones residències i procurant estar atent a tota la demanda exterior que cada vegada s’està 

implantant més. Tot això ha fet que a l’estiu la població es quatripliqui.  

La masia està situada a uns 3 quilòmetres cap al nord del poble, a la vall de Golinons, cosa que 

fa que estigui bastant aïllada. Aquesta vall fa frontera amb el Montnegre. 

Fitxa de situació i emplaçament de  l’ immoble  

Nom:  Can Golinons 

Tipologia del edifici:  Aïllat 

Número de plantes:  PB+2 

Qualificació:  Residencial 

Comarca:  Maresme 

Municipi:  Sant Pol de Mar 

Límits municipals:  Entre Calella, Sant Cebrià i Canet de Mar 

Límits comarcals:  La Selva, el Vallès Oriental i el Barcelonès 

Taula 2.1 

2.1.2 Accesos i comunicacions 

A Sant Pol de Mar podem accedir-hi per diferents vies i amb mitjans de transport varis. Amb 

vehicle s’hi arriba per l’autopista C-32 (l’antiga A-19), sortida Sant Pol o bé per la carretera Nacional II, 

baixant pel passeig de la Riera i entrant al casc urbà (arribant des del sud), o passant per sota el pont 

de la Nacional II (arribant des del nord). També s’hi pot accedir per la carretera B-608 de Sant Cebrià 

de Vallalta. 

 

Figura 2.1: El Maresme a Catalunya 

 

 

Figura 2.2: Sant Pol de Mar al Maresme 

 

 

Figura 2.3: Situació de la Masia de Can Golinons a Sant Pol de Mar 
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Amb transport públic s’hi pot arribar amb la Renfe ja que està comunicat amb la línia de rodalies 

que passa per la costa (com podem veure en la figura 4). 

  

 

 

 

 

 

 Un cop arribem al poble, la manera d’anar fins a la masia és la següent: des de la Plaça 

d’Anselm Clavé (plaça situada just per sobre del túnel que travessa la N-II) agafem un camí amb una 

pujada considerable, que passa per un club de tennis. Anant per aquest camí, travessarem l’autopista i 

a partir d’aquí ja entrarem a un camí de sorra. Continuant per aquest camí sorrenc deixarem dos 

trencalls a l’esquerra i un a la dreta, aquest camí és el camí principal, camí que si anem seguint i anem 

deixant altres cases a la vista acaba just a la masia, a uns 3km de la plaça Anselm Clavé. Abans 

d’entrar a la masia, podem comprovar que hi ha una corba de 90º a la dreta. A partir d’allà comença la 

vall de Golinons (aquest recorregut el podem veure en la figura 2.5). 
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Figura 2.4 

Figura 2.5 
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2.1.3 Geografia 

Relleu 

A l’àmbit morfològic, la comarca es pot dividir en tres grans grups unitaris de relleu ben 

diferenciades que es distribueixen paral·lelament entre si. La serralada, la plana i la franja litoral.  

La serralada litoral està formada per suaus turons fortament modelats i està constituïda per 

diversos massissos: la Conreria, Sant Mateu, Céllecs, el Corredor i el Montnegre. De tots aquests, 

el derrer és el més destacat amb una alçada màxima de 762m. Els contraforts de la serralada, les 

falles tranversals i l’efecte erosiu d’alguna de les rieres han creat, en alguns punts, unes valls 

interiors força particulars. 

La plana concentra la majoria de les poblacions, l’activitat agrícola i industrial i la pràctica 

totalitat de les infraestructures que travessen la comarca. El seu origen és sedimentari i la seva 

amplada està en la qualitat de poder erosiu dels cursos de l’aigua, així a la part més septentrional 

de la comarca assoleix una amplada considerable a causa dels materials aportats a la Tordera. La 

franja litoral és la part més alterada de la comarca. Està farcida d’infraestructures que trenquen la 

seva dinàmica natural (via del tren, la N-II, ports, esculleres i espigons), i que com a conseqüència 

final ha portat a la regressió que pateixen avui les platges. 

El poble de Sant Pol, com ja s’ha dit anteriorment, està situat a nivell del mar i comparteix 

bàsicament els grups de franja litoral i la plana, però al nord del municipi parteix del final de la 

serralada litoral, creant valls, entre les quals trobem la vall de Golinons.  

Oficialment el poble es troba a 15m d’altitud. Cal dir, però (com podem apreciar a la figura 6) 

que el poble de Sant Pol de Mar és un dels pobles costaners del maresme amb més pendent.  

La vall de Golinons es troba a la zona de pendent més gran (20%), cosa que implica que 

gran majoria dels camps de conreu que envolta la masia siguin camps amb pendents i els fa més 

difícils de treballar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 
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2. HISTORICAL STUDY 

 

2.1 Situation and environment 

 

2.1.1 Geografical situation  

 

The country house Can Golinons is in “Sant Pol de Mar’’, in the center of the region of 

‘’Maresme’’. This region it’s so elongated and it’s in the starting in the coast range. Most of the villages 

of this region ( including Sant Pol de Mar) are seaside villages whit big beaches made of sand. In this 

beaches we can see some streams, all of them comes to the mountains of the range. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Pol de Mar has an area of 7,5 km². It has 5.102 citizens more or less. Currently, the 

population of this village is increasing a 75% since 1900. Nowadays, the center of the village is a small 

portion of the global village and this is a consequence of this increase of population. 

 

Tradicionally, the economical activity is based in agriculture, especially producing wine. 

Currently this sector is in decadence. They are a lot of village that take advantage this touristic 

movement. Sant pol is adapting his buildings in hotels, second homes and searching news ways to earn 

money. All this facts have done that in summer the population of the village increase in a 400%. 

 

The country house is at 3 kilometers in the north direction of the village, in the Golinons valley. 

We can imagine that we don’t have neighboring near the house. This valley is in the frontier with the 

Montnegre peak.  

 

Card of the situation and situation of property  

Name:  Can Golinons 

Type of bulding : Isolated 

Number of floors : PB+2 

Qualification : Residential 

Region : Maresme 

Town : Sant Pol de Mar 

Town limits : Between Calella, Sant Cebrià and Canet de Mar 

Regions limits : The Selva, the Vallès Oriental and the Barcelonès 

Table 2.1 

2.1.2 Aproach roads 

 

In San Pol they are different roads and we can go in many different transport. One way is by car. 

We can go for the motorway C-32 and take the exit of San Pol or just for the national road number II. 

Then we can go for the ‘’passeig de la riera’’ street. We have another alter way near the bridge of the 

national road II. The last way is for de road B-608. 

 

 

 

Figure 2.1: The Maresme in Catalunya 

 

 

Figure 2.2: Sant Pol de Mar in Maresme 

 

 

Figure 2.3: The situation of the country house of Can Golinons in Sant Pol de Mar 
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By the public transport we can arribe with Renfe because Sant Pol is in the ‘’Rodalies’’ line. This 

line has his route next to the coast ( we can see this way in the picture 4). 

 

 

When you arrive to the village, the way to go to the country house is the next one: from the 

Alsem Clavé house ( Square located just above the tunnel that crosses the N-II) we can take a way with 

a rise considerably near a tennis club. If you continue by the way you will arrive to a road sand. If You 

continue for this road ( approximately 3 kilometers) you will see the country house. This tour can be 

seen in figure 2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.4 
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2.1.3 Geography 

Relay 

At the morphological level, the region can be divided into three main groups of relay unit very 

differentiated which are distributed parallel to each other. The mountains, the plains and the coastal 

strip. 

The coastal mountain range consists in hills very modeleds and they are several massifs: la Conreria, 

Sant Mateu, Céllecs, el Corridor and Montnegre. The last one is the most prominent peak with a 

maximum height of 762 meters. They are a lot of streams that create by the erosive effects some 

valleys not commons.  

In the main plain is concentrated most of the population, agriculture activities, factories and all the 

infrastructure that cross the county. Its origin is sedimentary because they are a river ( Tordera) that 

transport materials. The coastline are the most altered region. They are a lot of infractusture that are 

broken the natural enviroment of this part of the region. This fact have some consequences, for 

example the decline suffered by the beaches currently. 

The village of Sant Pol, as we already mentioned, is located  at sea level and it share the 

basically groups of coastal plains. 

Officially the town is located 15m above sea level. It must be said, but (as we can see in Figure 6) the 

village of Sant Pol de Mar is one of the Maresme coastal towns with more pending. 

Golinons Valley is located in the area of slope about (20%), which implies that most of the fields 

surrounding the house are fields with slopes. This fact does that this area is very difficult to work (hard 

work). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.6 
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Geologia 

El Maresme pertany geològicament a les restes de l’antic massís catalanobalear que es va 

formar durant l’orogènia herciniana (350-248 milions d’anys). Aquest estava format per grans bosses de 

magma solidificat, granit a sobre del qual descansaven materials paleozoics (pissarres i roques 

calcàries). Com a resultat de l’orogènia alpina (60-15 milions d’anys) i del trencament i enfonsament del 

massís per unes fractures o falles en va resultar la serralada litoral formada majoritàriament per 

granitoides: granits i granodiorites, ja que l’efecte erosiu va fer desaparèixer gran part dels materials 

paleozoics. Les pissarres només es mantenen als punts més elevats del Montnegre i a les calcàries de 

Sant Pere de Riu i a Montpalau. L’elevada temperatura i humitat durant el quaternari (2 milions d’anys) 

va anar descomponent de manera diferencial els materials granítics i els va convertir en sauló que va 

formar un relleu sinuós caracteritzat per suaus turons que conjunten l’actual plana litoral.  

Així doncs, les muntanyes de tot el Maresme estan compostes de roques granítiques, l’alteració 

de les quals ha originat un tipus de sorra de gran importància en la formació de sòls fèrtils (sauló). La 

base de la muntanya (on trobem la masia) està formada per l’acumulació d’argiles i sorres procedents 

de les vessants superiors. 

Climatologia 

El Maresme posseeix un clima suau i benigne a causa, en bona mesura, de l’efecte amortidor 

del mar. Les pluges es concentren sobretot a la tardor i a la primavera, quan hi ha un gradient tèrmic 

considerable entre la pressa d’aire mediterrani i les entrades d’aire fred a la troposfera. Aquestes són 

sovint en forma de tempestes sobtades i produeixen danys de consideració a les rieres. La distribució 

de les precipitacions varia de manera clara amb l’altitud, establint-se un màxim al Montnegre amb uns 

800mm anuals. 

Pel que fa a les temperatures, aquestes presenten molt poca oscil·lació anual, a causa de la 

proximitat del mar i de la presència de la serralada Litoral que frena vents freds que provenen de 

l’interior. 

Hi ha tres factors que poden fer variar de manera considerable la temperatura i generar 

microclimes molt particulars: les inversions tèrmiques, les boires (celles de muntanyes) i l’orientació. 

Les inversions tèrmiques es produeixen al fons de les valls. 

Les boires de façana són importants als cims del Montnegre a causa de l’elevada humitat de 

l’aire. L’orientació també és molt important, sempre al vessant nord, l’obaga, les temperatures són més 

baixes que als vessants sud, solell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.7 

Figura 2.8 
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Vegetació 

La vegetació espontània de la zona està constituïda bàsicament per alzinars i surers. A les 

zones de vessants superiors de la serra del Montnegre i a les zones ombrívoles predominen els roures, 

principalment de roure africà. El fons de les valls està poblat per oms, verns, salzes i pins. Actualment 

també podem trobar plantacions de castanyers. A la resta de zones podem trobar alzines i pins 

alternats amb matolls i brucs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Situació administrativa 

Actualment la masia de Can Golinons és propietat de Xavier Bordas i Cornet, per herència 

directa del seu pare, Mariano Bordas i Piferrer.  

Mariano Bordas ho va heretar després de la guerra civil, l’any 1940, del seu pare Mariano 

Bordas i Flaquer que va rebre la finca de Golinons juntament amb una altra finca (Can Mascaró), com a 

pagament per a uns serveis prestats exercint d’advocat. Llavors, però, la finca de Golinons no tenia les 

45Ha actuals. Mariano Bordas i Piferrer, amb el pas dels anys, va anar adquirint petites finques per 

acabar complementant tot el fons de la vall. En aquells anys els masovers de la masia ja eren la família 

de la masovera actual, Cristina Agustí. 

Mariano Bordas Piferrer va deixar en herència la finca segregant les 45Ha en vàries parts per 

als quatre fills.  

Actualment la masia forma part d’una finca forestal de 7,5Ha catalogada tota ella de rústica amb 

valor paisatgístic especial.   

 

 

2.2 Evolució arquitectònica de la masia 

El Maresme és una de les quatre grans zones d’agricultura intensiva del litoral català. Sense ser 

avui dia una comarca eminentment agrícola, són coneguts els seus conreus i la capacitat dels pagesos 

en constant evolució per trobar nous conreus més rentables i adaptats a les característiques 

geogràfiques i climàtiques comarcals, com en aplicar noves tècniques per tal d’obtenir més productivitat 

i aprofitament dels recursos naturals que la zona ofereix i que cal aprofitar al màxim i de manera 

racional, ja que alguns, com l’aigua, són limitats i escassos. 

A causa d’aquesta evolució, les masies d’aquesta zona també han anat evolucionant 

paral·lelament a les necessitats de l’entorn i del camp. 

Als segles XVI, XVII i al segle XVIII en menor mesura, el cereal era el conreu bàsic de la zona. 

Cal dir però que durant el segle XVII i sobretot durant el segle XVIII es va substituir aquest conreu pel 

de vinya. Tota la documentació escrita que hi ha d’aquella època demostra que la vinya era el principal 

cultiu i, segons dades del 1778, es repartia d’aquesta manera, quedant Sant Pol entre Arenys i Sant 

Cebrià (veure taula 2). 

 

Figura 2.9 
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Població  Hectàrees conreades de vinya  

 Alella 295,54 

Premià 282,00 

Mataró 384,60 

Arenys 262,10 

St Cebrià de Vallalta 149,14 

Pineda 170,54 

Taula 2.2 

De tota manera, no va ser fins a finals del segle XIX quan la vinya va assolir les cotes més altes 

d’implantació a la zona degut a l’aparició, el 1865, de la plaga de la fil·loxera a Europa i que va afectar 

principalment a França. A causa d’aquest desastre, hi va haver un gran augment de preus que va 

provocar una gran demanda que motivà la plantació accelerada a les zones més altes del nostre país. 

A causa d’aquesta conjuntura econòmica, la vinya del maresme arribà a representar, el 1890, el 

35% de tota la superfície comarcal, arribant a comptabilitzar-ne 11.000H. 

Al 1882, ja es va detectar uns inicis de fil·loxera al Maresme. Això va provocar que totes les 

terres plantades durant aquests anys de glòria vinicultora, s’haguessin de replantar amb una nova 

soca, procedent d’Amèrica, més resistent. Aquesta nova plantació provocava que molts pagesos no 

poguessin pagar els impostos dels camps, fins al punt que masies i camps de la zona quedaven 

embargades i entraven a subhastes. Va arribar un moment que el desastre era tal que el 21 de juny del 

1885 es va aprovar una llei que deia que els pagesos que replantessin els camps amb la nova soca 

americana, quedarien exempts d’impostos, cosa que va fer que l’agricultura de la vinya es perdés però 

encara quedessin algunes zones, com ara Alella. 

La nostra masia, i els camps del seu voltant, doncs, no van ser cap excepció. Com encara 

podem comprovar, era una masia preparada per a la viticultura ja que disposava d’una premsa (l’estat 

actual d’aquest ja és bastant degradat) i també hem pogut investigar que unes de les habitacions 

antigament era un celler on s’hi trobaven les votes de vi durant la fermentació. Parlant amb el Rafael, 

l’actual masover, que quan era jove feia vi per consum propi i per al propietari de la masia (exercint de 

masover), ens ha pogut ensenyar que encara hi ha guardat, al pàrquing de carros, el carro amb el qual 

transportaven el raïm fins a l’espai situat al costat de la premsa, i des d’una gran finestra, l’introduïen 

directament a la premsa.  

També es pot comprovar encara avui dia que hi ha un “forn” per fer pujar el grau d’alcohol del vi. 

Posaven petites dosis de vi al forn perquè s’evaporés una mica l’aigua i després introduir aquesta dosi 

a una de les botes i així, controladament, obtenir un vi amb un grau més elevat. 

Cal dir també que antigament, per poder llaurar el camp, transportar el raïm, i com a transport 

propi des de les masies fins als pobles, es tenien cavalls i mules. Això implicava haver de tenir un gran 

carregament de palla per poder alimentar tot aquest bestiar, que juntament amb les vaques que es 

tenien, havien de menjar a diari. El que avui dia ocupa la pallissa i el “loft”, antigament era tot pallissa 

que, com bé indica el nom, es feia servir per emmagatzemar la palla, perquè se sequés i així després 

poder alimentar el bestiar. Per a donar l’aliment a aquest bestiar, es feia a través d’una “trampilla” 

situada a la pallissa i així, directament, podien tirar la palla. 

Pel que fa als hostatges per aquest bestiar, s’observa que el magatzem més gran que hi ha a la 

casa dels masovers, just per sota de la pallissa, era la cort, on a més a més dels cavalls i les mules, hi 

tenien vaques per a la llet. Encara avui dia es poden observar uns reguerots a terra pel qual s’intueix 

que s’evacuaven les orines i les aigües d’aquella cort. El fet que estigués posat just a sota de la pallissa 

ajudava a que totes les pudors ocasionades pel mateix bestiar no entressin a la casa, ja que les dues 

habitacions quedaven com “aïllades”. 

Cap als anys 60 la vinya va anar donant pas als conreus més intensius com són les hortalisses i 

les flors. Podem dir que a la vall de Golinons se substitueix el conreu de vinya pel de pèsols, tomàquets 

i patates, primerament conreades entre línies de ceps, i després, com explicarem posteriorment, quan 

ja s’acaben d’arrencar totes les vinyes, s’aprofiten els espais entremigs dels  hivernacles per als 

maduixots. 

Aquesta lenta desaparició de la vinya també fa que poc a poc es deixi d’utilitzar el que seria la 

premsa, i també el celler, degut a que la producció de vi va disminuir progressivament. Així doncs, el 

celler, a partir de l’any 1965, ja va passar a ser una part vivenda i l’altra va seguir sent un magatzem 

per a les poques botes de vi que es podien seguir fent i per altres estris. La premsa, en canvi, es va 

mantenir en desús fins al dia d’avui, tot i que encara podem observar la seva ubicació original. El 

pàrquing que antigament s’utilitzava per entrar el raïm, va passar a ser un mer pàrquing per estacionar 

carros de cavalls i també un taller on deixar-hi eines. 

Pel que fa al bestiar, en aquests moments encara s’utilitzava, tot i que ja es començava a 

disposar de maquinària mecànica. Això feia que la funció de la pallissa i la cort de sota seguís sent la 

mateixa, però, amb el conreu de la patata, s’havia de tenir un gran espai per poder emmagatzemar-les. 

Això va fer que part de la pallissa passés a ser també un espai on amuntegar caixes de patates i altres 

hortalisses que es poguessin conrear. 

El conreu d’hortalisses és un conreu més intensiu, on es realitzen dues o tres collites per unitat 

de superfícies durant un any. Aquest conreu, es va intensificar més encara amb la introducció de les 

tècniques del forçat, en especial protegint les plantes amb cobertes, generalment amb túnels, per tal de 
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poder oferir produccions fora de l’època normal a l’aire lliure i poder aprofitar preus millors als mercats. 

Això va significar que el paisatge rural que antigament eren camps llaurats canviés radicalment a 

camps amb túnels de color blanc, amb un augment de brutícia visual. 

Arribats als anys 70, amb la total desaparició de les vinyes, i vist que l’èxit en el cultiu 

d’hortalisses no era total, a causa de les característiques topogràfiques, es van començar a introduir el 

maduixot, ja que l’inconvenient de les pendents pel cultiu d’horta, es transforma en un avantatge si 

s’aprofiten tots els vessants que miren cap al sud o a ponent. Aquestes rasants són autèntics 

hivernacles naturals que fan possible l’obtenció de productes durant gairebé tot l’any, cosa afavorida 

encara més per l’augment de la utilització dels túnels de cultiu. A mesura que van anar passant els 

anys, es van anar introduint noves varietats de maduixot (unes varietats eren per cultivar en túnels i 

altres per cultivar a cel obert), fins al punt que es tenia un calendari molt ben diferenciat de producció 

de dues èpoques: de febrer a mitjans d’abril, el cultiu de “Aliso filada” (varietat forçada sota túnel) i de 

mitjans abril a finals de juny, hi havia el cultiu de “Tioga filada” (varietat d’aire lliure), deixant la resta 

dels mesos per plantació, filat i empallat. 

 

Figura 2.10 

Juntament amb aquest canvi de conreu, també es va arribar a un gran canvi en la manera de 

conrear. Aquest gran canvi va ser la utilització de tractors. El fet d’utilitzar tractors va significar la total 

desaparició del bestiar. Les vaques i la seva funció de subministrament de llet també van anar 

desapareixent per la feina que portaven i el poc rendiment que se’ls hi treia, ja que no era una 

producció industrialitzada. Amb aquesta desaparició, tant la pallissa com el magatzem de sota 

(habitació del bestiar), van deixar de tenir sentit. Això va fer que la pallissa fos, en el seu 100%, un 

magatzem per a les hortalisses i per als maduixots collits. Pel que fa a l’habitació del bestiar, va passar 

a ser també una habitació d’emmagatzematge de caixes i utensilis. 

Com es pot observar, amb el pas dels anys, les funcions de les estances han anat canviant, 

però en la gran majoria han anat deixant de tenir una funció específica, fins arribar a ser estances 

sense cap funció. Això és una de les raons per les quals, ja a l’any 2000, part de la pallissa, que ja era 

una estança mig abandonada esdevingués en un loft. 

 

2.2.1 Etapes constructives de la masia. 

Per poder fer  l’evolució arquitectònica de la masia, el que hem hagut de fer és preguntar als 

residents actuals (el Rafael i la Cristina), les persones més grans de les quals podem extreure 

informació. La Cristina ja hi vivia allà des de petita, però a causa de la seva malaltia, alzheimer, ens ha 

costat una mica anar reconstruint la història de la masia.  

També hem obtingut informació a través de la Núria Bordas i Xavier Bordas (fills de Mariano 

Bordas) que ens han proporcionat documents que consten en els annexes i que il·lustren la història 

dels arrandaments amb masovers i els canvis que hi ha hagut. 

Podem diferenciar vàries etapes (marcades amb colors als 1, 2, 3 i 4): 

Etapa cero:  sabem que la casa existia des de mitjans del segle XIX però no tenim dades fins el 

1929. El període entre aquestes dates l’anomenarem etapa cero. 

Etapa primera (1929-1959):  Durant aquest període la part de masoveria de la casa estava 

arrendada al pare de l’actual masovera, Enric Agustí. S’ocupava la vivenda del masover, que incloïa 

tota la zona vermella i, com hem explicat anteriorment, s’utilitzava la cort per als animals i la pallissa 

únicament per a la palla. A més, a sobre del celler, hi havia una porxada oberta sense accés interior 

(s’hi pujava repenjant una escala de mà a la paret) 

Del resta de la casa només existia la part senyalitzada amb groc i era utilitzada ocasionalment 

(a partir dels anys 40) per a la família Bordas.   

Etapa segona (1959-1967):  L’any 1957 Mariano Bordas es casa i decideix ampliar la casa per 

utilitzar-la com a casa d’estiueig familiar amb condicions. Per això amplia fent el mur de contenció, 
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l’escala, la terrassa i la part de vivenda senyalada amb color groc, al primer pis i al segon pis, eliminant 

el porxo de sobre el celler. La nova entrada és per a la terrassa tot i que es continua utilitzant l’entrada 

de baix.  

S’habilita un pàrquing sota de la terrassa d’ús comú. 

L’any 1962 es va fer arribar l’electricitat a la casa i a tota la vall. 

Etapa tercera (1967-2000):  L’any 1965 Mariano Bordas contracta un encarregat per cuidar-se 

del bosc i li adequa una vivenda per poder-hi viure amb la seva família (color verd). Aquesta vivenda 

consta de la planta baixa que, en la segona etapa, estava senyalitzada en groc més la meitat del celler, 

que com hem explicat anteriorment es va anar deixant d’utilitzar (l’altra meitat es manté com a 

magatzem amb una entrada lateral) i més un tros d’una habitació del masover que fa costat amb 

l’escala que puja des de la planta baixa. En aquest espai agafat a la casa del masover s’hi fa una 

habitació i un bany. 

Al mateix temps el balcó de la casa del masover passa a ser una capella annexada a l’habitació 

principal de la casa.  

També s’acaba d’estructurar l’ampliació del pis de dalt ja que a l’etapa anterior només s’havia 

fet com a golfes i ara es converteix en dues habitacions i un bany- safareig. 

A la terrassa s’hi construeix una petita coberta com a porxo.  

Per acabar també s’amplien els coberts dels tractors i es fa un petit magatzem darrere del 

pàrquing. 

Quarta i última etapa (2000 - actualitat):  Aprofitant que, a la pallissa es fa la teulada nova, s’hi 

fa el loft que hi ha actualment per tal de fer-lo servir ocasionalment com a vivenda d’estiu (color blau). 

També s’annexiona el magatzem que queda de l’antic celler a la vivenda de l’encarregat (color 

verd) 

Als del 1 al 7 podem veure contractes d’arrendament als masovers i altres documents que 

il·lustren les diferents etapes explicades amb els diferents canvis a la casa i canvis d’usos dels 

habitacles. 
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3. ESTAT ACTUAL DE LA MASIA 
 

3.1 Partició de la masia 

Com podem observar als plànols de l’estat actual de la masia, actualment aquesta disposa de 

quatre vivendes i un seguit de magatzems. Aquestes quatre vivendes, però, tenen unes superfícies 

molt diferenciades. 

Hi ha una vivenda principal , la del masover, que té unes superfícies molt grans a la planta 

baixa (cuina i menjador, distribuïdor...) i en canvi unes superfícies bastant reduïdes per a les estances 

de la planta primera (habitacions i lavabos). Cal dir, també, que aquesta vivenda consta de tots els 

magatzems annexos ja que formen part del masover. Són uns magatzems destinats a l’aparcament de 

tractors, l’emmagatzematge d’eines... Cal mencionar, també, que aquesta vivenda disposa d’una 

premsa la qual volem conservar.  

Vivenda 1  

D 1.1 Distribuïdor 14,39m² 

EP 1 Rebedor/magatzem 17,78m² 

C+M 1 Cuina/Menjador 16,94m² 

AP 1 Premsa 11,89m² 

EP 1.2 Rebost 1,98m² 

EG 1.1 Magatzem 57,11m² 

D 1.2 Distribuïdor 6,81m² 

CH 1.1 Bany 1,7m² 

H 1.1 Habitació 4,96m² 

H 1.2 Habitació 10,35m² 

H 1.3 Habitació 5,59m² 

H 1.4 Habitació 6,13m² 

H 1.5 Habitació 6,36m² 

CH 1.2 Lavabo 0,88m² 

TOTAL 162,87m² 

Taula 3.1 

La vivenda 2  és la vivenda que, com hem explicat en l’apartat de les etapes de la masia, 

pertanyia a la família Bordas. Actualment és una vivenda molt acollidora, destinada a uns llogaters, els 

quals hi viuen en ella. Consta d’una planta baixa amb una cuina, una sala d’estar i menjador, i una altra 

zona on podem trobar-hi dues habitacions. A la planta primera és on trobem el lavabo i una altra 

habitació. Es pot observar que tant la vivenda dos com la principal no disposen de lavabo a la planta 

baixa, cosa que ens farà haver d’instal·lar, en un futur, un lavabo a aquesta planta, o instal·lar-hi un 

ascensor. Aquesta vivenda disposa, també, d’un magatzem i d’un pàrquing compartit amb la vivenda 

tres. 

Vivenda 2  

C2 Cuina 5,64m² 

E+M 2 Menjador 22,52m² 

H 2.1 Habitació 17,65m² 

H 2.2 Habitació 19,05m² 

CH 2 Lavabo 2,35m² 

H 2.3 Habitació 7,75m² 

D 2 Distribuïdor 1,39m² 

TOTAL 76,35m² 

Taula 3.2 

La vivenda número 3  és la segona vivenda principal. És una vivenda força gran que 

actualment està llogada a dues famílies amb un total de 9 persones. És una vivenda que, com hem 

explicat a l’apartat de les etapes, disposa de dues parts bastant diferenciades ja que té una part de 

masia antiga i una part bastant més nova. Aquesta vivenda també disposa d’una terrassa al pis de baix, 

per on trobem l’entrada principal i d’una terrassa al primer pis. 

Vivenda 3  

D 3.1 Rebedor 1,69m² 

EP 3.1 Magatzem 2,47m² 

EP 3.1 Magatzem 2,15m² 

C3 Cuina 9,46m² 

D 3.2 Distribuïdor 16,97m² 

E+M 3 Sala/Menjador 22,05m² 

H 3.1 Habitació 16,80m² 

CH 3.1 Bany 3,35m² 

AP 3.1 Capella 4,43m² 

H 3.2 Habitació 4,94m² 

EP 3.2 Rebost 2,92m² 

D 3.3 Distribuïdor 14,99m² 

H 3.3 Habitació 7,56m² 
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CH 3.2 Bany 2,43m² 

H 3.4 Habitació 11,51m² 

H 3.5 Habitació 15,19m² 

H 3.6 Habitació 4,48m² 

CH 3.3 Safareig 4,47m² 

EI 3.3 Terrassa 8,12m² 

TOTAL 155,98m² 

Taula 3.3 

Per acabar podem trobar la vivenda 4 . És el que en apartats anteriors ho hem anomenat com a 

loft, ja que és una vivenda molt reduïda amb un conjunt de cuina/menjador/sala d’estar. És la vivenda 

més nova, però és la única que no disposa de llar de foc. També disposa d’una terrassa a l’entrada. 

Com a cosa estranya d’aquesta vivenda tenim que, per a accedir-hi s’ha d’entrar per un magatzem. 

Vivenda 4  

C+M+E 4 Cuina/Menjador/ Estar 12,24m² 

CH 4 Bany 2,64m² 

H4 Habitació 15,81m² 

TOTAL 30,69m² 

Taula 3.4 

Els magatzems i les zones exteriors de l’edifici, els posem tots a una taula perquè així no els 

comptarem com a superfície útil de cap vivenda. Ho farem així perquè actualment aquests magatzems 

estan sent utilitzats de manera comú entre tots els veïns. 

Magatzems  

EG 1.2 Taller 6,98m² 

EG 1.3 Taller 5,68m² 

EG 1.4 Taller 8,90m² 

EG 1.5 Pàrquing 47,68m² 

EG 1.6 Pàrquing 62,49m² 

EG 2.2/3 Pàrquing 52,99m² 

EG 2.1 Magatzem 15,55m² 

EG 1.7 Pallissa 32,88m² 

EI 4 Terrassa 8,5m² 

EI 3.1 Tarrassa 37m² 

EI 3.2 Porxo 24,96m² 

TOTAL 303,61m² 

Taula 3.5 

3.2 Descripció de l’edifici 

L’edifici objecte d’estudi té una forma bastant irregular. Com hem explicat als apartats anteriors 

és una masia que s’ha anat formant amb el pas dels anys. Això implica que no hi ha una única cota de 

forjats i que les plantes d’una vivenda no concorden amb les plantes d’una altra vivenda. Com es pot 

apreciar als plànols, hem considerat que l’edifici està format per tres plantes. La primera estaria 

constituïda per la planta baixa de les vivendes 1 i 2 i també hi trobaríem els pàrquings i un dels 

magatzems. 

A la segona planta hi trobem la segona planta de les vivendes 1 i 2, la primera planta de la 

vivenda tres i també la vivenda 4, però aquesta vivenda queda a una cota que es troba entremig del 

segon i el tercer pis dels plànols, cosa que farà que al tercer pis puguem veure també la vivenda 4 i el 

segon pis de la vivenda 3. 

En general, però, podem dir que la masia té una forma molt allargada ja que quasi podem dir 

que manté una relació de 4m de llarg per cada metre d’amplada, tenint en compte l’amplada superior a 

la zona de la vivenda 3. 
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3.3 Reportatge fotogràfic 

 

3.3.1 Fotografies 360º 

 

Figura 3.1 

 

 

Figura 3.2

 

Figura 3.3 

 

Figura 3.4 

 

Figura 3.5 

 

Figura 3.6 
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3.3.2 Fotografies entorn 

 

Figura 3.7 

 

Figura 3.8 

 

Figura 3.9 

 

Figura 3.10 
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Figura 3.11 

 

3.3.3 Fotografies interior 

 

Figura 3.12 

 

Figura 3.13 
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3.4 Patologies  

Hi ha molts tipus de patologies que poden afectar els edificis. Les estadístiques ens mostren 

que les patologies lligades a les fonamentacions són les que majors costos globals comporten. A més, 

tenen gran repercussió social, fet que les fa més notòries: per la complexitat pròpia de la seva 

reparació, perquè suposen una forta alteració, i perquè solen involucrar a finques annexes i fins i tot a 

poders públics. En el nostre cas això no passarà ja que és una edificació aïllada. 

Després de  visitar  l’edificació en nombroses vegades, s’han detectat diverses lesions les quals 

es poden agrupar en tres tipus diferenciats: lesions físiques, lesions mecàniques i lesions químiques. 

Pel que fa a les lesions mecàniques les podem diferenciar en despreniments (d’arrebossats, 

de plaquetes...), deformacions (vinclament, flexió...), esquerdes i fissures (en murs, revestiments...) i 

erosions (fregament, climatologia, accidental...) 

A les lesions físiques s’inclouen les humitats (de capil·laritat, de filtració, de condensació o 

accidental), les erosions (l’atmosfèrica per la pluja, pel vent...) o la brutícia (per deposat o per rentat 

diferencial). 

Per últim, les lesions químiques , que fan referència a les eflorescències (superficial o 

intersticial), a l’oxidació, a la corrosió (immersió, secat diferencial, parell galvànic...), a les erosions o 

que es refereixen directament a la fusta, als organismes, ja siguin factors abiòtics o factors biòtics, 

animals o vegetals, xilòfags o fongs respectivament. 

Al realitzar la inspecció de l'edifici amb el fi de determinar el seu estat, donarem més 

importància als elements estructurals com els mur de càrrega, sostres o coberta.  

 

L’estudi el podem considerar una pre-diagnosi. El grau d’inspecció no és exhaustiu perquè no 

han intervingut estudis pluridisciplinaris, ni hi ha hagut la possibilitat de realitzar testimonis, ni d’utilitzar 

els aparells específics de qualsevol tècnic. Tot i així, el bon coneixement de l’edifici, les converses amb 

el propietari i els masovers, els estudis organolèptics i els nostres coneixements adquirits, ens han 

pogut arribar a donar un diagnòstic amb molta seguretat, sense haver d’arribar a realitzar una diagnosi. 

Com a resultat de la inspecció realitzada, s’han recollit una sèrie de lesions o patologies que les 

hem agrupat en fitxes, conformades per a nosaltres segons hem cregut adient, seguint la següent 

forma: 

Localització de la lesió: Lloc de l’edifici on es troben les lesions o patologies. En un petit plànol 

podem observar les zones afectades indicades amb una textura, línia o cercle. 

Imatge: Adjuntem una fotografia a la fitxa que reflecteixi perfectament aquesta lesió, buscant les 

imatges més representatives. 

Descripció: Es descriu objectivament la lesió tal com la veiem, sense entrar en l’anàlisi de les 

causes que la provoca. 

Causa: Es descriu la causa que ha produït la patologia, tant sigui directa o indirecta, i la seva 

evolució en cas de no ser reparada. 

Diagnòstic: Una vegada analitzada la lesió i les causes que la provoca, diagnostiquem, 

valorant la gravetat (lleu, moderat o greu) i indiquem si s’ha d’actuar o no. En el cas de diagnosticar una 

intervenció, indiquem sobre on hem d’actuar (si a la causa, a la lesió, o en ambdós). 

Actuació: Solucions adoptades per a la reparació tant de les lesions com del causant de la 

lesió. 

Manteniment: En cas de necessitat d’un manteniment, definim quin seria el tipus i la 

freqüència. 

 Degut a les nombroses lesions existents a la nostre masia, hem realitzat un aixecament 

d’elements estructurals verticals i horitzontals. 

 Les estructures inclinades les considerarem estructures horitzontals. 

3.4.1 Lesions en elements estructurals verticals 

 Aixecament de lesions mecàniques  

A causa de les diferents etapes de construcció de la nostra masia, hem observat que haurem de 

distingir entre estructures verticals de fàbrica de maó i murs de pedra. En els dos tipus es valorarà la 

gravetat de les lesions davant la seguretat estructural. 

 

Fissures i esquerdes 

A diferència d’una esquerda, les fissures son obertures longitudinals que afecten la cara 

superficial d’un element. Diferenciarem entre dos tipus de fissures: aquelles que són reflex del suport i 

les fissures pròpies de l’element d’acabat. 

El primer grup de fissures, aquelles que són reflex del suport, són casuades perquè el suport 

s’ha fissurat i, per tant, també la capa adherida d’acabat. Per altra banda, el segon tipus de fissures són 
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degudes a les retraccions pròpies dels elements d’acabats com per exemple els arrebossats o 

enguixats 

En el plànol de patologies hem utilitzat un tipus de simbologia per identificar les esquerdes de 

forma més clara i entenedora. Els diferents símbols són els següents 

 

 

 

 

 

A la fitxa número 1 (que es troba al annex 8) podem apreciar un model de totes les fitxes 

corresponents a fissures o esquerdes. Degut a la gran quantitat d’esquerdes diferents, només hem 

representat un tipus d’esquerda però en els plànols de patologies es poden apreciar totes les altres. 

 Seguidament, passem a representar gràficament alguna de les esquerdes més singulars de la 

nostre masia.  

Aquesta esquerda travessa (figura 3.14) la totalitat de la paret 

que separa els dos magatzems. Podem veure que l’esquerda té 

un recorregut seguint una línia de 45 graus. Podem observar 

que l’esquerda segueix el recorregut de les juntes del ciment. 

Això és provocat perquè la resistència del morter ha sigut 

inferior a la de la fàbrica de maó i, per tant, s’ha trencat per 

aquesta part. 

 

 

En la següent figura 3.15 podem observar diverses fissures a la capa d’acabats. Si ens fixem 

detingudament, observem dues fissures totalment paral·leles entre elles, amb una separació d’uns 25 

cm. Coincideixen amb el recorregut del forjat ja que aquest és el causant d’aquesta fissura mitjançant 

moviments horitzontals de retracció-contracció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despreniments 

El despreniment és la separació d’un material, revestiment o element del suport al qual està 

fixat, per la manca d’adherència al mateix o discontinuïtat del suport. A la majoria dels nostres casos, 

aquesta falta d’adherència dels arrebossats i enguixats més antics pot estar produïda per la penetració 

de l’aigua al seu interior, o si són més nous, degut a una mala aplicació o a la utilització d’un morter 

inadequat. Si parlem de revestiments de façana podem dir que és un revestiment continu exterior de 

morter de cal que s’ha aplicat directament a la capa de suport, sense cap escardat de la superfície. 

També cal dir que, a la part més nova, els problemes de despreniments són menys greus degut a que 

la capa d’acabat és un arrebossat de morter sobre una superfície perfectament regular escardada. 

En la figura 3.16 podem observar el despreniment 

de la capa d’acabat d’una de les finestres de la part més 

antiga de la casa. Observem que aquest s’ha produït a la 

zona de la llinda. Podem veure que la llinda és molt 

antiga i de fusta. L’adherència a la fusta, com podem 

observar, és dolenta. 

Durant molts anys, la capa d’acabat en aquest 

punt s’ha mantingut perfectament. Per tant, podríem dir 

que la fallida de les seves prestacions ha sigut a casua 

de la seva vida útil. 

Esquerda vertical en planta. 

Esquerda inclinada en planta. La fletxa sòlida ens indica el començament  

de l’esquerda i la fletxa buida per dins el punt on finalitza. Al costat de les 

fletxes trobarem uns números que ens indicaran les cotes d’inici i final. 

Figura 3.14 

Figura 3.15 

Figura 3.16 
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En la figura 3.17 podem observar la capa d’acabat 

totalment inexistent degut a una fallida provocada per 

l’esgotament de la seva vida útil. Podem apreciar que la 

paret és de pedra sense escardar ni regularitzar. 

 

 

 

 

 

En el cas de la figura 3.18 el despreniment no  

ha sigut de tota la capa  d’acabat, sinó només de la 

pintura. Veiem que tota la pintura està escantellada a la 

part superior de la façana sud, incloent tota la cornisa.  

Aquesta pintura ens consta que no és molt 

antiga. Per tant, no s’ha produït l’escantella de la pintura 

per un esgotament de la seva vida útil. La causa pot ser 

que aquesta pintura no és la més adient per a la 

situació on es troba. Hauríem d’haver escollit una 

pintura plàstica resistent a l’aigua.  

 

A la fitxa número 2 (annex 8) podem veure un model de totes les fitxes corresponents a 

despreniments de la capa d’acabat a les façanes. Degut a la gran quantitat de despreniments, hem 

escollit un dels més singulars. Com ja hem dit anteriorment, en els plànols de patologies es poden 

apreciar tots els altres. 

 

 

 

 

3.4.2 Lesions en elements estructurals verticals 

Aixecament de lesions físiques 

Humitats 

 Les humitats per capil·laritat 

 Les humitats per capil·laritat, apareixen a les zones baixes de les parets quan absorbeixen 

l’aigua del terreny a través dels fonaments i elements verticals de construcció. Tenint en compte que la 

nostra masia es troba al mig del camp i entre camps de cultiu, el nivell d’absorció d’aigua del terreny és 

considerable. Les causes que originen les humitats ascendents de les parets poden ser diverses. 

En primer lloc, per filtració d’aigua de pluja que origina una humitat ocasional i inconstant. 

En segon lloc per ascendència del nivell freàtic del terreny que provoca una humitat constant i 

afecta els murs estructurals segons si els materials són més o menys absorbents.  

I en tercer lloc, per filtracions accidentals que provoca humitats puntuals que desapareixen quan 

es repara l’avaria. Amb una diagnosi correcta es poden determinar les causes que han provocat les 

humitats i proposar les solucions més efectives. 

Els efectes d'aquest tipus d’humitat depenen de les característiques constructives de l'edifici, 

però es poden distingir aquelles que ocasionen efectes a curt termini i aquelles que n’ocasionen a llarg 

termini. Els efectes a curt termini són les taques d'humitat a l’interior i exterior de parets, humitats de 

condensació, ambient humit a l’interior de locals... A llarg termini els efectes són aparició 

d’eflorescències, degradació i aparició d'esquerdes en arrebossats i enguixats tant a l'interior com a 

l’exterior de les parets i disgregació interna dels materials de la paret quan l'aigua continguda a la paret 

es gela. 

 Cal dir que la nostra masia està habitada i, per tant, les diferents estances estan 

permanentment ventilades. Això provoca que, a l’interior de la masia, no existeixin humitats importants. 

En la figura 3.20 podem observar la degradació de l’arrebossat a la part inferior de la façana 

nord degut a les nombroses humitats per capil·laritat. Les causes d’aquestes humitats les podem 

associar a la tipologia del terreny que fa pendent cap a la façana nord i, quan plou, l’aigua s’acumula a 

aquesta part del terreny. Degut a que és la façana nord, el sol no penetra en aquest pati interior i fa 

més difícil l’evaporació d’aquest aigua. 

Figura 3.17 

Figura 3.18 
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Les humitats de filtració 

Les humitats de filtració són aquelles produïdes quan la humitat penetra a l'interior a través de 

tancaments de façana i coberta quan aquests elements estan degradats. Apareixen a les cares interiors 

i exteriors de les parets de forma puntual o generalitzada.  

Els efectes de les humitats de filtració són molt variats i depenen d’un seguit de factors que 

arriben sempre vinculats a la intensitat de la filtració i a la seva durada. 

Algun dels efectes produïts per aquest tipus d’humitat poden ser taques d’humitat, 

despreniments i bombaments d’enguixats produïts per la filtració de l’aigua de la pluja. Normalment, el 

focus més important de filtracions és la coberta, però cal dir que les cobertes de la nostra masia han 

estat mantingudes en bon estat. La nostra coberta està constituïda per teules àrabs. En alguns punts hi 

ha teules trencades però no afecten a la impermeabilització d’aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la figura 3.21 s’aprecia el forjat de biguetes de fusta de la part inferior d’un dels lavabos de la 

masia, que pertany a la part de masia més antiga.  

La capa de pintura està totalment desadherida degut a les humitats per filtracions procedents de 

la dutxa del pis superior. Si tenim en compte que el forjat és de fusta, la patologia pot arribar a ser greu. 

En canvi, a la figura 3.22, observem una part de la coberta de la part més antiga de la masia en 

la qual es filtra l’aigua periòdicament, cada cop que plou. 

 

La brutícia  

La brutícia és la capa o pel·lícula fina que es forma a la superfície dels materials de construcció 

per diversos motius. Es tracta d’una modificació 

superficial del material que no implica 

necessàriament processos de degradació o 

deteriorament. 

La brutícia depèn de la porositat del 

material (a més porositat més brutícia) i de la 

porqueria de l’ambient. La brutícia pot ser per 

dipòsit o per rentat diferencial, que és l’acció 

Figura 3.20 

Figura 3.21 

Figura 3.22 

Figura 3.23 
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combinada de brutícia amb aigua canalitzant-se sempre pel mateix lloc. Afecta, sobretot, a les façanes i 

a la coberta. 

En la figura 3.23 podem observar l’antiga quadra de la masia. Es pot apreciar que la brutícia a 

l’ambient abunda. Ho podem veure plasmat a les parets i al sostre. 

 

En la figura 3.24, podem veure la façana 

sud dels magatzems observem que la coberta 

d’aquesta part està constituïda per uralita. Si ens 

fixem a la paret, el pas de l’aigua l’ha tacat en 

forma de ratlles perfectament aliniades al 

recorregut que segueix l’aigua a la coberta al 

caure. 

 

 

 

Aixecament de lesions químiques 

 

Els organismes vegetals 

 

Parlem d’organismes vegetals quan podem apreciar vegetació a les juntes de morter de calç de 

les parets i paraments horitzontals. 

Aquests organismes provoquen que les juntes dels 

morters es trenquin per fer passar les seves arrels. El 

trencament de les juntes fa que puguin aparèixer humitats a 

l’interior de la vivenda. 

En la figura 3.25 podem observar el pati interior de la 

masia. Com ja podem intuir, el grau d’humitat en aquest 

emplaçament és molt alt. Degut a aquestes humitats, els 

elements vegetals es reprodueixen ràpidament pels paraments 

horitzontals i verticals. En aquest cas es tracta de petites 

plantes d’uns 10cm d’alçada i amb arrels poc importants. La 

totalitat de la superfície del pati i un sòcol d’uns 40cm estan 

recoberts de morsa, alterant totalment la superfície. 

En l’escala exterior de la façana est que podem observar a la figura 3.26, veiem que tant les 

plantes trepadores com l’heura s’han apropiat de tota la superfície de l’escala. Degut a que la fotografia 

va ser feta a l’hivern només podem apreciar les 

arrels de la planta. Si observem els passa-mans 

de la barana, podem veure que les arrels 

penetren en les juntes, trencant-les parcialment o 

en la seva totalitat. La invasió d’heura 

s’expandeix per a una bona part de la façana est. 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Lesions en elements estructurals horitzontals 

La nostra masia té diversos tipus de forjats tot i que dominen els forjats de fusta. L’estat de 

conservació varia segons la data d’execució. Bàsicament podem distingir entre quatre grans grups de 

forjats: 

• Forjat de fusta amb volta catalana de maó ceràmic amb entalla a la biga. 

• Forjat de fusta amb rajola ceràmica recolzada a les bigues de fusta. 

• Forjat de biguetes metàl·liques IPN amb volta catalana de maó ceràmic. 

• Forjat de biguetes de formigó pretensat amb subestructura ceràmica. 

L’antiguitat dels forjats provoquen que les patologies s’estenguin per bona part de la masia.  

Seguidament passem a exposar les diferents patologies que hem detectat. 

Aixecament de lesions mecàniques 

Les deformacions 

Les deformacions són un tipus de lesions mecàniques que impliquen un canvi de forma dels elements 

constructius en qüestió, ja sigui causat pel pas del temps o per la pròpia constitució de l’element 

constructiu. 

Figura 3.24 

Figura 3.25 

Figura 3.26 
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La flexió en els sostres 

La fusta és un material flexible que si està treballant per sobre de les seves possibilitats, ens 

avisa que alguna cosa no va bé, gràcies a la flexió. 

 La flexió dels sostres de la part més antiga de la masia és considerable i preocupant. Si passem 

per sobre dels forjats de la primera planta observem que la fletxa dels forjats s’aprecien amb un cop 

d’ull.  

En la figura 3.27 no podem observar la fletxa 

d’un forjat però es poden veure les nombroses peces 

de “rasilla” trencades degut als moviments del forjat i al 

desgast del temps. S’aprecien les diferents tonalitats de 

les peces d’acabat ja que en diverses vegades s’ha 

canviat alguna de les zones afectades.  

Al trobar-nos a sobre dels forjats afectats, podem 

comprovar que, saltant lleugerament, els forjats es 

mouen notablement. 

Clivelles 

S’anomena clivella tota fissura o esqueixament longitudinal que talla els anells de creixement 

més o menys perpendicularment. 

A les peces sotmeses a flexió serà molt important la posició de les clivelles. Si la seva direcció 

és vertical i divideix la peça en dos ens trobarem amb dues bigues de secció equivalent a la primera, 

amb el mateix cantell que l’original: en aquest cas, la variació de les característiques serà mínima.  

Si la direcció de la clivella és horitzontal i afecta tota la peça, ens trobarem amb una biga 

formada per dos elements, la suma de la secció dels quals és la mateixa però formada per dues peces 

sobreposades, de cantell inferior al total i sense una trava entra si. Per tant, les deformacions podrien 

ser més grans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta figura 3.28 pertany al forjat de la cuina de la part de la masia més antiga. Les bigues 

han estat pintades periòdicament. Podem observar que s’aprecien clivelles horitzontals importants. 

Aquest tipus de clivelles, com ja hem dit abans, afecten a la resistència de les biguetes. 

Aixecament de lesions físiques   

Les humitats 

 Podem dir que les humitats en estructures com la que s’està estudiant són molt perjudicials. 

Hem trobat humitats de diverses formes i magnituds: per filtració i per condensació. Hi ha humitats que 

afecten els forjats de fusta i, d’altres, que afecten les biguetes de formigó. Cal dir que les més 

preocupants són aquelles que formen part de la fusta. 

 Les humitats de filtració  

 Les humitats de filtració són aquelles que es produeixen quan les humitats penetren a l’interior a 

través de tancaments de façana i coberta, quan aquests elements estan degradats. 

 Aquestes humitats apareixen a les cares interiors i exteriors de les parets, i superiors i inferiors 

de sostres de forma puntual. Si aprofundim en les causes, podem dir que hi ha causes directes i 

causes indirectes. Aquestes dues tipologies de causes influencien en l’edificació provocant les humitats 

per filtració. 

 Les causes directes són les degradacions patològiques d’elements compositors de l’edifici que 

fan que penetri l’aigua de la pluja, com per exemple, els materials porosos, permeables o fissurats; 

encrostats o bufats dels revestiments exteriors; defecte d’unió entre la fusteria i l’obra; esquerdes o 

fissures en l’estructura de les parets,  i degradació de les cobertes de l’edifici. 

Figura 3.27 

Figura 3.28 
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 D’altra banda, les causes indirectes són provocades bàsicament per la manca de manteniment 

dels elements on es localitza aquest tipus d’humitat. Un exemple clar serien els revestiments (en els 

paraments verticals) i de la coberta (en els paraments verticals i els paraments inclinats). 

 Aquest tipus de lesions es troben bàsicament a la part antiga de la masia degut a la seva 

antiguitat i a les condicions de manteniment de les teules de la coberta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la figura 3.29, corresponent al safareig que hi ha a la segona planta de la part est de la masia, 

s’observen les diverses humitats que hi ha al forjat degut a les filtracions d’aigua . El forjat és de 

biguetes de formigó pretensat. Si haguessin sigut de fusta, com a la planta inferior, la gravetat de les 

patologies hauria sigut més elevada. 

Aixecament de lesions químiques 

 Els organismes: Factors biòtics  

Els organismes animals 

 

Les lesions de factor biòtic de tipus d’organismes animals que s’han trobat a l’edificació són 

isòpters i coleòpters. 

Els isòpters , o més vulgarment coneguts com a tèrmits, fan els nius a terra, on troben una 

atmosfera humida que els hi és imprescindible, i també una temperatura moderada i quasi constant. A 

partir del centre de la colònia construeixen galeries per arribar a la superfície del terra i de les fustes 

que s’alimenten. 

Per arribar a les fustes que els serveixen d’aliment (el duramen i l’albeca de la major part de les 

frondoses i coníferes), els tèrmits obrers són capaços de perforar materials tous (guix) i sobrepassar 

materials més durs mitjançant túnels i ponts d’un material fosc format per saliva, excrements i terra. 

Els símptomes que permeten detectar un atac de tèrmits són l’existència de construccions 

terroses a la superfície dels material durs i de camins dissimulats en el guix o recobriments de parets 

que a vegades es limiten a uns forats de 2mm de diàmetre. 

Els coleòpters, o insectes de cicle larvari, 

es caracteritzen perquè a les primeres fases de la 

seva vida, en què s’anomenen larves, presenten, 

tan pel que fa a la forma com al comportament i la 

manera d’alimentar-se, diferències molt notables 

respecte als adults reproductors, que s’anomenen 

imagos, els quals viuen unes setmanes, el temps 

just per apariar-se i reproduir-se. 

Les larves s’alimenten de fusta fent 

galeries, mentre que els orificis són fets per joves 

adults que després de completar el cicle larvari 

surten a l’exterior per apariar-se i afectar altres 

fustes. Els tipus d’insecte més freqüents són el 

corc gros i el corc petit. 

El corc gros està molt estès i ataca a 

l’albeca de les coníferes. Per tant, espècies 

d’arbres no duraminitzades com l’avet pot ser 

totalment destruït, mentre que les espècies que 

tenen duramen, com ara els pins o els cedres es 

veuen atacades a l’albeca. Les femelles, després de ser fecundades, ponen els ous a les clivelles de la 

fusta i, quan els ous oclusionen, surten les petites larves i s’alimenten de la fusta. Les larves poden 

arribar a assolir una llargària entre 20 a 22 mm i un diàmetre de 6 mm i perforen galeries de secció 

ovalada, orientades generalment en sentit de la fibra, que omplen de serradures a manera que 

avancen. La durada del cicle vital està comprès entre els 2 i 12 anys, depenent de la temperatura i del 

valor nutritiu de la fusta. 

Figura 3.29 

Figura 3.30 
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Les larves passen per un estat de pupa abans de transformar-se en insecte, el qual sortirà a 

l’exterior per reproduir-se per mitjà d’orificis ovalats entre 5 i 7 mm de diàmetre. 

Els símptomes que permeten detectar l’atac és mitjançant els orificis de sortida dels insectes 

adults, per inflaments de la superfície (que es corresponen amb la presència de galeries separades de 

l’exterior per una fina pel·lícula de fusta) i, finalment, per l’observació interna de galeries finament 

estriades i plenes de serradures molt compactades. 

Els corcs ataquen l’albeca d’espècies 

frondoses i coníferes i, fins i tot, al duramen, si 

presenta podriment encara que sigui molt feble. Els 

corcs adults assoleixen una llargada entre 3 i 5mm i 

són de color bru negrós. Les femelles fecundades 

ponen els ous a les superfícies rugoses de la fusta, a 

les clivelles i, fins i tot, en antics orificis de sortida. Al 

cap de dues o tres setmanes surten les larves, 

blanques i arquejades, que perforen les galeries. El 

cicle vital d’aquests insectes és de tres o més anys. 

Després de l’estat de pupa, els adults surten de la 

fusta i perforen orificis circulars d’entre 2 i 3mm de 

diàmetre. El símptoma que permeten detectar l’atac és l’aparició de nombrosos munts de serradures. 

La presència d’insectes s’ha detectat als sostres de la sala de calderes de la planta baixa i a la cuina 1 

de la planta primera. 

 

 

Podriment tou 

El produeixen fongs que apareixen a les fustes en 

contacte amb el terra, en zones humides o en condicions 

d’elevada humitat permanent. 

Aquests tipus de fong ataquen la cel·lulosa de la paret 

secundària de la cèl·lula, la qual cosa dóna a la fusta, quan el 

grau d’humitat és elevat, una consistència tova, semblant a la 

que presenta un formatge fresc. 

Un cop la fusta s’asseca es produeixen clivelles 

superficials en forma de petits cubs que, quan es desprenen, 

deixen veure fusta sana o poc atacada. 

 

La corrosió del ferro 

 

La corrosió es defineix com un deteriorament d’un material a conseqüència d’un atac 

electroquímic pel seu entorn. De manera més general, podem entendre com a tendència que tenen els 

materials a buscar la seva forma més estable o de menor energia interna. 

Sempre que la corrosió estigui originada per a una reacció electroquímica (com per exemple 

l’oxidació), la velocitat a la qual té lloc dependrà, en alguns casos, de la temperatura, de la salinitat del 

fluid en contacte amb el metall i de les propietats dels metalls, en el nostre cas ferro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la nostre masia conviuen els forjats que combinen biguetes de fusta amb les de ferro. Podem 

observar que l’oxidació de les biguetes s’expandeix per la totalitat dels elements estructurals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31 

Figura 3.32 

Figura 3.33 Figura 3.34 
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4. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
 

4.1 Estudi de mercat 

Hem realitzat un estudi de mercat analitzant els punts forts que ens ofereix la nostra masia 

tenint en compte la morfologia d’aquesta i la seva ubicació. 

 En primer lloc, cal dir que el poble de Sant Pol de Mar està envoltat de zones amb una àmplia 

oferta turística gràcies a la seva platja i a la seva situació a la serralada litoral. 

 Actualment a Sant Pol de Mar hi ha diversos tipus de turisme que conviuen perfectament entre 

ells. Podem trobar el turisme de càmping, degut a que hi ha dos càmpings, el Kanguro i la Maresme. 

Tot seguit, al nucli urbà es troben petits hostals com per exemple l’hostal Pancheta o la casa Tarano. 

També cal dir que a fora del nucli urbà podem trobar hotels com per exemple l’hotel Gran Sol.  

 Seguidament esmentarem els punts forts dels quals disposem amb la nostra masia i el seu 

entorn: 

• La seva ubicació privilegiada dins del parc del Montnegre i el corredor, catalogada com a zona 

de gran valor paisatgístic. 

• Gran valor arquitectònic, respectant l’estil rural típic català, amb forjats de fusta i revoltó, que fan 

molt acollidors els espais tan interiors com exteriors. 

• Vistes privilegiades des de les quals podem observar el parc natural del Montnegre. 

• Aquesta casa és l’únic allotjament rural de tota la zona. Tenint en compte que el turisme és el 

motor de l’economia de Sant Pol de Mar, les reserves estan assegurades. 

• Oferta variada de cases rurals  ja que disposem de cases de 4, 5 i 6 persones. Per tant, es 

poden ofertar allotjaments a famílies variades. 

• Adaptabilitat total per a persones amb mobilitat reduïda. 

• Gran amplitud de les seves estances i d’espais comuns per permetre deixar els cotxes, motos o 

fins i tot animals. 

• Ben comunicada amb accessos perfectament adaptats. 

• Gran oferta cultural al poble gràcies a les nombroses festes populars de la zona. 

• Gran oferta gastronòmica gràcies a restaurants amb gran reconeixement internacional, com el 

Restaurant San Pau, a mans de la cuinera Carme Ruscalleda. 

Després d’analitzar tots els punts forts de la masia i d’investigar el mercat en el qual ens volem 

introduir, hem extret una sèrie de conclusions que ens seran molt útils a l’hora de decidir si dur a terme 

el projecte o no. 

Aquestes conclusions extretes de l’estudi són les següents: 

• Hi ha molta demanda d’allotjaments rurals a Sant Pol de Mar que actualment no s’està 

aprofitant per manca d’oferta. 

• El mercat del turisme rural està en expansió contínua.  

• Hi ha molt turisme a la zona, i per tant, molts clients potencials. 

• La gastronomia de la zona és excel·lent. 

• La ubicació de la masia és totalment verge i sense massificar. És ideal per a desconnectar i 

relaxar-se.  

• Perfecte adaptació de la masia per a satisfer totes les necessitats pròpies del turisme rural. 

 

4.2 Necessitats i exigències del nou edifici  

 

4.2.1 Serveis  

La nostra intenció és donar-li a la masia el màxim de serveis possibles. La primera idea és 

disposar la masia del següent: 

• Vivendes: unes vivendes còmodes per poder-hi fer vida, però sempre tenint en compte que 

degut a la situació de la masia els inquilins faran molta vida fora de les vivendes. 

• Zona d’oci comú: La intenció és fer una zona d’oci comuna, a on actualment hi ha els porxos 

amb els tallers, i agafar també alguna part del pàrquing gran que hi ha actualment pels carros i 

els tractors. 

• Pàrquings: Volem facilitar una zona de pàrquing. La primera idea és seguir amb els antics 

pàrquings. Als pàrquings actuals dels carros hi haurà una part que s’agafarà per fer l’espai d’oci 

comú, però la resta seguirà sent pàrquing. Si se seguís veient que és poc es pot asfaltar una 

zona i posar un petit cobert per ubicar-hi els cotxes. 

 

4.2.1 Criteris de disseny  

La idea principal per fer les vivendes és intentar seguir al màxim l’estil actual de la masia. La 

idea principal és poder fer-hi unes 5-6 vivendes, totes elles amb uns menjadors-sales d’estar grans, les 
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cuines més aviat petites, habitacions estàndards i banys com es pugui. Pel funcionament que se li vol 

donar a la casa (en la qual els clients passaran bona part del dia fora), es vol crear la zona principal 

gran, i centralitzar molt el flux de la gent dins el menjador de casa.  

També volem intentar dividir bastant la zona de nit amb la zona de dia, ja que si és un lloc on hi 

van famílies amb nens puguin deixar els nens dormint i la resta seguir parlant sense problemes. 

Totes les vivendes volem que tinguin una zona d’emmagatzematge bastant a prop de l’entrada 

per tal d’ubicar-hi els estris com jocs de platja, o altres. 

Residus 

La nostra intenció és crear un evocador de residus orgànics en forma de caldera de biomassa i 

així també podem aprofitar totes les deixalles vegetals que ens deixa el bosc. Amb això podem 

aconseguir reciclar aquest tipus de residus i alhora estalviar en energia. Prèviament s’haurà de mirar 

l’espai que necessita aquesta caldera, els requisits...  

Per a la resta de residus no es vol crear cap espai comú ja que a 2km de la vivenda, en direcció 

cap al poble hi ha els contenidors de reciclatge. Si establim un espai comú de reciclatge hauria d’haver 

un encarregat de buidar els contenidors.  

Adaptabilitat 

Es vol adaptar totes les vivendes per a persones discapacitades. La intenció és que totes les 

vivendes tinguin accés des de la cota del terra, Tot i així hi haurà una zona, el primer pis de la vivenda 

3, que s’haurà d’instal·lar un ascensor.  

L’adaptabilitat de dins les vivendes les farem complint amb les normatives. Atés que hi haurà 

zones que les volem mantenir el més fidel possible a la masia actual, haurem d’adaptar les portes 

actuals a les que ens marca la normativa. 

Eficiència energètica 

La nostra intenció és que la masia sigui pràcticament autosuficient. Això ens implicarà, a part de 

les calderes de biomassa, instal·lar plaques solars o algun sistema d’obtenció d’energia més. Les 

plaques es volen posar a la coberta. 

Calefacció 

Es vol fer instal·lació de calefacció a tota la masia ja que actualment cap de les vivendes té 

calefacció. La calefacció la farem funcionar amb la caldera de biomassa. 
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5. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

 

5.1 Emplaçament 

La masia de Can Golinons es troba situada a l’interior de Sant Pol de Mar, a la comarca del 

Maresme. La masia està envoltada de quatre camins i pateix un desnivell de nord a sud. Com podem 

veure al plànol d’emplaçament està envoltada per camps de cultiu en dues de les quatre façanes. 

També disposa d’una zona amb una bassa, un tancat per a les gallines i unes gàbies per a conills. 

 

5.2 Descripció del projecte 

 

5.2.1 Serveis 

 

5.2.2 Criteris de disseny 

Per tal de redistribuir les vivendes s’han seguit uns criteris d’acord amb la idea que teníem dels 

possibles inquilins d’aquestes. Totes les vivendes tenen unes característiques bastant típiques d’una 

vivenda rural, ja que aquestes vivendes van encarades a fer molta part del dia al menjador. Hem seguit 

el decret 55/2009 que parla sobre les condicions d’un habitatge tant de nova construcció com 

d’habitatges preexistents. Nosaltres em optat per considerar el nostre habitatge com habitatge de nova 

construcció a causa del gran canvi que li donem.  

Per tal d’aconseguir la major comoditat (cal dir que per a modificar el mínim l’estructura original 

en algun cas no s’ha pogut reflectir aquesta idea) hem fet unes vivendes que consten del següent: 

• Sala d’estar i menjador:  És l’estança principal i on volem que els clients facin la major 

part de la seva estada. Totes elles tenen una taula per a menjar amb un mínim de 

cadires igual al número de llits. També consten d’una zona de descans amb uns sofàs, 

una tauleta i, en algun cas, una llar de foc.  

A totes les sales d’estar i menjadors hi ha la possibilitat, tal com ens marca el decret 55, 

d’inscriure un cercle de 3m de diàmetre i, en tots ells, el contacte amb la façana és de 

més de 2m. 

• Cuina: En general són cuines força petites, però sempre dins dels límits que ens marca 

el decret 55. En els casos que la cuina està segregada del menjador, la seva superfície 

és superior a 6m² (menys en el cas de la vivenda 3, que hem aprofitat la cuina ja 

existent). Com també ens marca la norma, totes les cuines tenen una superfície lliure 

d’1,20m entre parament verticals. 

• Habitacions dobles:  Totes les vivendes disposen de, com a mínim, una habitació doble. 

Són habitacions que disposen d’un llit de matrimoni o dos llits individuals. Disposen, 

també, d’unes tauletes als costats dels llits i d’armaris disposats per a emmagatzematge 

personal.  

 

5.3 Particions del nou edifici. 

La nova distribució consta de sis vivendes: una vivenda per a tres persones, tres vivendes per a 

quatre persones, una per a sis i una per a set. Aquestes vivendes han intentat seguir una mica amb les 

divisions ja existents. Les superfícies d’aquestes són les següents.  

 

Vivenda 1 

És una vivenda per a quatre persones formada amb dos dels antics magatzems. Per a 

major comoditat, hem volgut que disposi d’una cuina americana i, així, tenir un menjador-sala 

d’estar de majors dimensions. Disposa d’un bany suficient gran amb bidet i plat de dutxa. Les 

quatre places estan distribuïdes en una habitació doble de matrimoni i una doble amb llits 

individuals. 

Vivenda 1  

S-C 1 Cuina americana i menjador 30,01m² 

H 1.1 Habitació 12,05m² 

H 1.2 Habitació 15,55m² 

CH 1.1 Lavabo 9,50m² 

TOTAL 67,56m² 

Taula 5.1 

Vivenda 2 

És la vivenda de més places (set) i està formada per l’antiga vivenda principal. Disposa 

de dos nivells. Al nivell inferior, trobem una cuina segregada, una sala d’estar-menjador des 

d’on podem pujar al nivell superior i, per temes de mobilitat, també hi ha una habitació individual 

i un lavabo. D’aquesta manera no ens cal instal·lar un ascensor o una cadira per salvar el 

desnivell. A la sala d’estar hi podem trobar l’antiga llar de foc, cosa que la fa molt acollidora. 

Al nivell superior hi trobem tres habitacions dobles més i dos lavabos, de diferent mida. A 

aquest pis podem comprovar que se li ha afegit el pis de dalt de l’antiga vivenda 2. 
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Vivenda 2  

E-M 2 Sala d’estar i menjador 27,48m² 

C2 Cuina 10,49m² 

H 2.1 Habitació 6,00m² 

CH 2.1 Lavabo 7,09m² 

H 2.2 Habitació 15,36m² 

H 2.3 Habitació 12,00m² 

H 2.4 Habitació 11,10m² 

CH 2.2 Lavabo 3,28m² 

CH 2.3 Lavabo 5,31m² 

TOTAL 98,11m² 

Taula 5.2 

 

Vivenda 3 

És la vivenda formada per la planta baixa de l’antiga vivenda 2. S’ha mantingut la cuina 

tal com estava, i també la sala d’estar-menjador, tot i que al treure l’escala ha quedat bastant 

més gran. Disposa de dues habitacions, una de matrimoni i l’altra amb llits individuals i dos 

lavabos, tot i que un d’ells només és accessible des de l’habitació de matrimoni. Aquesta 

vivenda també disposa de l’antiga llar de foc al menjador i d’una porta principal amb gran 

finestral, cosa que la fa molt lluminosa. 

 

Vivenda 3  

CH 3.2 Lavabo 2,72m² 

EM 3 Sala d’estar amb menjador 24,40m² 

C 3 Cuina 5,68m² 

H 3.1 Habitació 11,54m² 

H 3.2 Habitació 12,17m² 

CH 3.1 Lavabo 5,21m² 

TOTAL 61,72m² 

Taula 5.3 

Vivenda 4   

És la vivenda formada per l’antiga planta baixa de la vivenda 3 amb una diferència. S’ha 

segregat la part de l’escala d’aquesta per tal que sigui un espai per a accedir a la vivenda 6, 

disposada a sobre de la 4.  

La vivenda 4 disposa de cuina americana i d’una gran sala d’estar-menjador amb molta 

lluminositat ja que hi ha molta superfície de llum. És la segona vivenda més gran ja que té 

capacitat per a sis persones, distribuïdes en dues habitacions de matrimoni i una habitació 

doble de llits individuals. Una de les habitacions de matrimoni té accés directament a la terrassa 

per a un gran finestral. 

Vivend a 4 

S-C 4 Cuina americana amb sala d’estar 32,00m² 

H 4.1 Habitació 10,80m² 

H 4.2 Habitació 12,08m² 

H 4.3 Habitació 10,25m² 

CH 4.1 Lavabo 4,94m² 

CH 4.2 Lavabo 5,00m² 

TOTAL 75,07m² 

Taula 5.4 

 

Vivenda 5 

És la vivenda formada per l’antic loft però amb una nova distribució. És una vivenda amb 

distribució per a quatre persones. Aquesta disposa d’una sala d’estar-menjador de grans 

dimensions i, per raons de distribució, una cuina bastant reduïda que l’hem volgut ajuntar a la 

sala d’estar i així poder complir amb la normativa. Té dues habitacions, una de matrimoni i una 

de dos llits individuals. Només disposa d’un lavabo. 

Vivenda 5  

S-C 5 Cuina americana amb sala d’estar 43,48m² 

H 5.1 Habitació 10,80m² 

H 5.2 Habitació 11,24m² 

CH 5 Lavabo 4,93m² 

TOTAL 70,45m² 

Taula 5.5 

Vivenda 6 

Com hem dit anteriorment és, la vivenda formada per la zona de l’escala i el pis de dalt 

de l’antiga vivenda número 3. És la vivenda més petita de les sis ja que només té una capacitat 

per a tres persones. Disposa de cuina americana i d’una gran sala d’estar-menjador. Les dues 

habitacions que té, tant la de matrimoni com la individual, són de dimensions grans. Té un 

lavabo, sense plat de dutxa, i un altre de més gran equipat amb una banyera. Aquesta vivenda, 
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a diferència de les altres, disposa d’una terrassa pròpia. Per accedir-hi, per temes de mobilitat, 

hem instal·lat una cadira salva escales, de la casa Vàlida. 

Vivenda 6  

S-C 6 Cuina americana amb sala d’estar 26,95m² 

H 6.1 Habitació 17,60m² 

H 6.2 Habitació 8,18m² 

CH 6.1 Lavabo 4,62m² 

H 6.2 Lavabo 2,43m² 

TOTAL 59,78m² 

Taula 5.6 

5.4 Accessibilitat 

Cal remarcar que per a adaptar totes les vivendes a tots els tipus de públic, hem seguit els criteris 

de disseny del decret 55 d’habitabilitat (posteriorment resumit). Cada vivenda té adaptada, com a 

mínim, una estança de cada (cuina, bany i habitació). Pel que fa a les cuines, hem tingut en compte 

que es pugui inscriure un cercle de 1,2m de diàmetre lliure de l’afectació del gir de les portes entre els 

paraments i/o l’equipament fix d’aquesta. Pel que fa als lavabos, a les vivendes que n’hi ha més d’un, 

almenys  a un se l’hi pot inscriure un cercle de 1,2m, igual que a la cuina. 

Les portes d’accés als habitatges i a les dels espais practicables (als espais que considerem 

adaptats) tenen una amplada mínima de pas de 0,8m i una alçada lliure mínima de 2m. Tots els espais 

de circulació tenen una amplada mínima de 1m i permeten la inscripció, davant de les portes d’accés a 

espais practicables, d’un cercle de 1,2m. 

Com a mínim, una de les habitacions s’hi permet la inscripció d’un cercle de 2,6m per poder ser 

practicable. 

A la vivenda 2, l’única formada per dues plantes, hem habilitat, a la planta baixa, una habitació, un 

bany i la cuina i, així, no hi ha la necessitat d’instal·lar un ascensor o una cadira salva-escales per tal 

d’accedir al pis de dalt. 

Per accedir a totes les vivendes podem veure que, a la vivenda 1, la 2 i la 3, s’accedeix des del 

nivell 0. A la vivenda 4 i a la 5 es pot accedir, també, sense la necessitat de salvar cap escala donant la 

volta per darrere el pàrquing, accedint així per rampes.  

Finalment, la vivenda 6, sí que té la necessitat de salvar unes escales. Això ens obliga a instal·lar 

un mecanisme perquè una persona discapacitada pugui remuntar-les. Per solucionar aquest problema 

hem optat per instal·lar una cadira PEC SP, de la casa “Valida sin barreras”. Com podem veure al 

catàleg a l’annex 9  és una cadira que es pot instal·lar sense la necessitat de fer grans obres i la podem 

fixar directament a l’escala actual. Per assegurar-nos la possibilitat d’aquesta cadira vam contactar amb 

l’empresa, la qual ens va fer un pressupost (annex 10) i ens van comunicar que l’escala que hi ha 

actualment és totalment vàlida per poder-hi instal·lar aquesta cadira ja que l’amplada mínima que 

demana el fabricant és de 70cm, i pel que fa al replà superior, el més just, no hi ha cap problema 

perquè, com s’aprecia a una de les fotografies del catàleg, la cadira hi arriba sense sobrepassar-lo, 

cosa que fa que el replà queda augmentat. Així doncs, les escales per accedir a la vivenda 6 se 

salvaran amb aquesta cadira salva-escales. 

5.5 Normativa 

 
5.5.1 Normativa aplicada en el projecte  

Resum decret 55 d’habitabilitat 

Article 1:  Objecte 

Aquest decret regula les condicions d’habitabilitat que han de tenir els habitatges al territori de 

Catalunya, amb independència que tinguin o no protecció oficial o no, diferenciant: 

a) Habitatges de nova construcció, concepte en el qual s’inclouen els d’obra nova i els 

resultants de la reconversió d’una edificació existent o d’obres de gran rehabilitació. 

Aquests habitatges han de complir, com a mínim, les condicions d’habitabilitat previstes a 

l’annex 1. 

b) Habitatges usats o preexistents, que han de complir, com a mínim, les condicions 

d’habitabilitat que es determinen a l’annex 2. 

 

Article 2:  Coordinació amb el planejament urbanístic i amb les ordenances edificatòries 

municipals 

Sense perjudici del que preveu aquest decret, tots els habitatges han de complir, també, les 

condicions que s’estableixen a la resta de les normes sectorials aplicables. 

 

Article 4: Estàndard de superfície per persona i llindar màxim d’ocupació dels habitatges 

 

Taula 5.6 
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Per saber de quin tipus d’obra estem parlant ens hem d’adreçar a les disposicions addicionals 

següents: 

• Primera: Règim de les condicions d’habitabilitat en el cas d’obres de gran rehabilitació 

A l’efecte del que preveu l’apartat 1.a) de l’article 1 d’aquest decret, les obres de gran 

rehabilitació per a les quals s’aplicarà l’annex 1 són només aquelles que comportin 

l’enderrocament d’un edifici salvant-ne únicament les façanes, tot i que en aquests supòsits no 

s’exigirà el compliment de l’apartat 2.7 de l’annex 1 esmentat, referit a l’alçada lliure entre 

forjats. A la resta d’obres de gran rehabilitació, segons resulten definides a l’article 3.h) de la Llei 

18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, se’ls aplicarà l’annex  

 

• Segona: Règim de les condicions d’habitabilitat en el cas d’obres de reconversió a ús 

d’habitatge 

1.  Els edificis que reconverteixin el seu ús original al d’habitatges en més del 50% de la 

seva superfície sobre rasant han de complir l’annex 1, excepte el seu apartat 2.7. 

2. Els edificis que reconverteixin el seu ús original al d’habitatges en superfície sobre 

rasant igual o menor al 50% han de complir els apartats 1 i 3 de l’annex 1. 

 

 

• Tercera: Divisió d’habitatges preexistents 

En cas de divisió d’un habitatge usat o preexistent, un dels habitatges resultants pot complir 

l’annex 2, però ha de tenir, en qualsevol cas, una superfície útil mínima de 40 m². La resta ha de 

complir els apartats 1 i 3 de l’annex 1. 

 

Annex 1: Condicions d’habitabilitat dels habitatges de nova construcció 

 

Apartat 3: Condicions d’habitabilitat exigibles als habitatges  

 

3.1 Habitabilitat i ocupació. 

Tots els habitatges han de ser aptes per a l’ocupació de dues persones, i han de constar, com a 

mínim, d’una estança, una cambra higiènica i un equip de cuina; admetre directament la instal·lació 

d’un equip de rentat de roba; preveure una solució per a l’assecat natural de la roba, i tenir una 

superfície útil interior no inferior a 40 m². 

3. Cap espai de l’habitatge no pot servir d’accés obligat a qualsevol local que no sigui 

d’ús exclusiu del mateix habitatge. 

4. Les cambres higièniques no poden servir de pas obligat a la resta de peces que 

integrin l’habitatge. 

3.4  Accessibilitat. 

1. Els habitatges han de ser, com a mínim, practicables, i han de complir les condicions següents: 

a) Que a la cuina (C) es pugui inscriure un cercle d’un metre i vint centímetres de diàmetre 

(1,20 m), lliure de l’afectació del gir de les portes, entre els paraments i/o l’equipament fix 

d’aquesta. 

b) Que es garanteixi l’accés als aparells que integrin la dotació mínima higiènica 

(dutxa/banyera, vàter i rentamans) de manera que permetin la inscripció, entre 0 i 0,70 m 

d’alçada, d’un cercle d’un metre i vint centímetres (1,20 m) de diàmetre, lliure de l’afectació 

del gir de les portes. 

c) Que la porta d’accés a l’habitatge i les dels espais practicables tinguin una amplada mínima 

de pas de 0,80 m i una alçada lliure mínima de 2 m. 

d) Que els espais destinats a la circulació tinguin una amplada mínima d’un metre (1 m) i 

permetin la inscripció d’un cercle d’un metre i vint centímetres (1,20 m) davant les portes 

d’accés als espais practicables. 

 

2. Els habitatges d’una habitació han practicable. Pel que fa a habitatges com a mínim dues 

habitacions han de tenir la condició de practicables. En el cas que l’habitatge es desenvolupi en 

diferents nivells, han de ser practicables, com a mínim, l’accés, una cambra higiènica, la cuina, 

un espai d’ús comú i una habitació. 

3. Les portes d’accés als espais interns de l’habitatge que no siguin practicables han de tenir una 

amplada lliure mínima de pas de 0,70 m i una alçada lliure mínima de 2 m. 

4. L’amplada lliure mínima de les escales interiors d’un mateix habitatge serà de 0,90 m. 

Disposaran de baranes no escalables de 0,90 m d’alçada. 

 

3.5  Alçada mínima habitable. 

L’alçada lliure entre el paviment acabat i el sostre ha de ser com a mínim de 2,50 m. En el cas 

de cambres higièniques, cuines i espais de circulació, aquesta alçada no serà inferior a 2,20 m. En el 

cas de cobertes inclinades, el valor mitjà de l’alçada mínima no ha de ser inferior a 2,50 m. 

 

3.6  Façana mínima. 

1. Tots els habitatges han de disposar, com a mínim, d’una façana oberta a l’espai lliure exterior a 

l’ediici, 
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3.7 Espais d’ús comú. 

1. La superfície mínima del conjunt d’espais que integren la zona d’ús comú –sala d’estar (E), 

menjador (M) i cuina (C)– es determina en funció del nombre d’habitacions, de conformitat amb 

el quadre següent: 

 

 

Taula 5.7 

 

2. Quan la cuina sigui segregada, la seva superfície mínima ve determinada en funció del nombre 

d’habitacions, d’acord al quadre següent: 

 

 

 

Taula 5.8 

 

4. L’espai que contingui la sala d’estar (E) i/o el menjador (M) ha de permetre la inscripció entre 

paraments d’un cercle de diàmetre de tres metres (3m). En aquest espai, el contacte amb la 

façana serà d’una amplada mínima de dos metres (2m), sense que s’admetin estrangulacions 

en planta inferiors a un metre i cinquanta centímetres (1,50 m). 

5. A la cuina, l’espai lliure entre el taulell de treball i la resta d’equipament o paraments ha de tenir 

una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m). 

6. En el cas que l’espai de la cuina s’integri a la zona del menjador (M) o de la sala d’estar-

menjador (EM), la superfície vertical oberta que relacioni aquests espais no ha de ser inferior a 

tres metres i mig quadrats (3,50 m²). 

 

3.8 Habitacions. 

1. Les superfícies útils de les habitacions es determinen d’acord amb el quadre següent: 

 

 

 

 

Taula 5.9 

 

 

 

 

 

Taula 5.10 

Les habitacions poden reduir-se fins a un 10% la seva superfície útil, sempre que 

aquesta reducció es compensi amb un increment de superfície igual en la resta d’habitacions 

del mateix habitatge. 

2. Com a mínim, en una de les habitacions amb superfície igual o superior a 9m² s’hi ha de 

permetre la inscripció d’un cercle de 2,60 m de diàmetre i, a la resta, es podrà inscriure un 

cercle de 2 m de diàmetre. 

 

3.9 Ventilació i il·luminació natural. 

1. Els espais d’ús comú i les habitacions han de tenir ventilació i il·luminació natural directa des de 

l’exterior mitjançant obertures d’una superfície no inferior a 1/8 de la seva superfície útil 

comptabilitzada entre 0 i 2 m d’alçada respecte el paviment. 

2. A l’efecte del càlcul de la superfície de ventilació i il·luminació, els espais intermedis tenen la 

consideració d’espais exteriors. 

 

3.10 Espais per a l’emmagatzematge. 

1. Tots els habitatges han de disposar, com a mínim, d’una superfície destinada a 

l’emmagatzematge personal i general, d’acord amb el quadre següent: 

 

 

 

 

 

Taula 5.11 

2. Per tal que una superfície tingui la condició d’espai destinat a l’emmagatzematge personal, ha 

de disposar d’unes dimensions no inferiors a 0,55 m de fons, una amplada de 0,50 m, i una 

alçada d’1,50 m. 

3. Perquè una superfície tingui la condició d’espai destinat a l’emmagatzematge general ha de 

disposar d’unes dimensions no inferiors a 0,30 m de fons, una amplada de 0,40 m i una alçada 

d’1,50 m. 

4. Els espais destinats a l’emmagatzematge es poden situar fora de les habitacions, i les seves 

superfícies es comptabilitzaran amb independència de les superfícies dels espais on s’ubiquin. 
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3.11 Cambres higièniques. 

1. Tots els habitatges han de disposar, com a mínim, d’una dotació d’aparells destinats a la 

higiene, d’acord amb el quadre següent: 

 

 

 

 

Taula 5.12 

3.12 Espai per rentar la roba. 

1. Tots els habitatges de dues o més habitacions han de disposar d’un espai reservat a la 

rentadora de roba, d’una superfície mínima d’1,40m². Aquest espai ha de comptar amb 

ventilació a l’exterior mitjançant una obertura o ventilació forçada estàticament o mecànicament. 

Si la rentadora de roba s’integrés a la zona de la cuina, la superfície mínima d’aquesta 

s’incrementarà en un metre quadrat. 

2. Si la rentadora de roba s’integrés a una cambra higiènica tindrà la consideració de dotació ixa a 

efectes del compliment de les condicions d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. 

 

3.13 Estenedor. 

1. A tots els habitatges s’ha de preveure una solució per a l’assecament natural de la roba. 

4. Els estenedors podran ser col·lectius, coberts o descoberts, i protegits de vistes des de l’espai 

públic. 

 

3.15 Dotació/equip. 

Tots els habitatges han de disposar de: 

a) Els serveis d’aigua freda i calenta, evacuació d’aigües i electricitat, d’acord amb la 

normativa vigent. 

b)  Un equip higiènic que estigui format, com a mínim, per un rentamans, un vàter i una 

dutxa. 

c) Un equip de cuina que estigui format, com a mínim, per una aigüera i un aparell de 

cocció, i que disposi d’un sistema especíic d’extracció mecànica sobre l’aparell de cocció 

connectat que permeti l’extracció de bafs i fums ins a la coberta. 

d) La instal·lació completa per a un equip de rentat de roba. 

e) Un porter electrònic o sistema similar que faciliti l’entrada i permeti la comunicació 

interactiva des de l’accés a l’ediici amb qualsevol habitatge. 

f) Un sistema d’accés als serveis de telecomunicacions de manera que l’habitatge pugui 

disposar, com a mínim, dels serveis especiicats a la normativa que regula les 

infraestructures comunes de telecomunicacions. 

 

ANNEX 2: Condicions d’habitabilitat en els habitatges usats o preexistents 

5. Peces 

5.1 La sala és un espai d’ús comú que haurà de disposar d’una superfície útil no 

inferior a 10 m², sense cap estrangulament en planta inferior a 1,40 m, admetre la inscripció d’un 

quadrat que mesuri 2,40 x 2,40 m i no contenir cap aparell higiènic. Si conté l’equip de cuina, la 

superfície útil mínima serà de 14 m². La sala haurà de disposar d’una obertura en façana a 

l’espai públic, pati d’illa o pati de parcel·la, directa o a través d’una galeria, de manera que entre 

0,80 m i 2m d’alçada tingui, com a mínim, una superfície de 0,80 m², i no podrà fer-se, en cap 

cas, a través de la sala la ventilació obligatòria de cap altra peça. Si l’obertura és al pati de 

parcel·la, aquest no tindrà una superfície en planta inferior a 4 m². 

5.2 Les habitacions hauran de tenir una superfície útil no inferior a 5 m² i admetre la inscripció d’un 

quadrat que mesuri en planta 1,80 x 1,80 m. 

 

6. Equip 

L’equip mínim del qual ha d’estar dotat un habitatge perquè sigui habitable ha de complir els 

requisits següents: 

6.1 Tenir una instal·lació d’aigua freda i calenta que: 

a) Estigui en bon estat. 

b) Com a mínim, serveixi a la pica de la cuina, a un lavabo i a una dutxa o banyera. 

c) Si el subministrament és per a captació pròpia o per a aforament, que disposi d’un 

dipòsit de reserva de 200 litres. 

d) Permeti un consum seguit de 50 litres d’aigua a una temperatura de 40ºC i amb un cabal 

de 10 litres per minut. 

6.2 Disposar d’un sistema d’evacuació d’aigües residuals de manera que: 

a) Estigui en bon estat. 

b) Connecti amb tot l’equip que el requereixi. 

c) Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic. 

d) Si al el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, que connecti amb aquesta i, 

si no n’hi ha, que les aigües brutes no s’aboquin a l’exterior si no es depuren prèviament. 

6.3 Si l’habitatge està situat a un nucli urbà o té la possibilitat d’estar connectat 
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a una xarxa exterior de subministrament d’energia elèctrica amb condicions econòmiques 

similars a les d’un habitatge situat al nucli urbà, ha de disposar d’una instal·lació interior que: 

a) Tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada peça. 

b) Tingui un endoll per a cada aparell d’equip obligatori. 

c) Tingui dos endolls a la sala i a la cuina, i un a les habitacions. En cas que la sala 

contingui l’equip de cuina, ha de disposar, com a mínim, de quatre endolls. 

d) No impliqui un risc per a les persones ni pertorbacions en el funcionament normal 

d’altres instal·lacions. 

6.4 Disposar d’un equip higiènic, entès com els aparells higiènics que, amb la dotació d’aigua 

corrent corresponent i el desguàs, estan destinats a la higiene i a l’evacuació del cos humà, de 

manera que: 

a) Estigui format com a mínim per un lavabo, un vàter i una dutxa en bon estat. 

b) El vàter ha d’estar inclòs en una cambra higiènica independitzada. 

c) La dutxa ha de tenir impermeabilitzat el seu sòl i els seus paraments fins a una alçada 

de 2,10 m. 

d) La cambra higiènica tingui una ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un conducte en 

el qual s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser 

activada estàticament. 

6.5 Tenir instal·lat un equip de cuina de manera que: 

a) Estigui format, com a mínim, per una pica i un aparell de cocció elèctric o de gas. 

b) Estigui en una mateixa peça. 

c) La peça on estigui inclòs no contingui cap aparell de l’equip higiènic. 

d) La peça on estigui inclòs tingui una ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un 

conducte en el qual s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la 

ventilació pot ser activada estàticament. 

6.6 Tenir instal·lat o admetre directament la instal·lació d’un equip de rentat de roba de manera que, 

en l’espai previst, hi hagi, com a mínim, una presa d’aigua freda, un desguàs i una presa de 

corrent. 

 

 

Resum decret 313/2006 que regula els establiments de turisme rural 

 

Article 1: Establiments de turisme rural 

1.1 Són establiments de turisme rural aquells que presten allotjament als usuaris turístics en 

habitacions o vivendes rurals, d’una manera habitual i a través d’un preu. 

1.2 Aquests establiments estan situats en el medi rural, fora o dins de nuclis de població de menys 

de 1.000 habitants, integrats en edificis pre-existents anteriors a 1950 i respecten la tipologia 

arquitectònica de la zona, la qual es tracta de potenciar afavorint la seva rehabilitació i 

conservació, evitant, així, les noves construccions. 

1.3 No poden ser considerats com a establiments de turisme rural aquells ubicats en pisos, 

considerats com a vivendes independents en un edifici de vàries plantes, en règim de propietat 

horitzontal. 

1.4 Els establiments de turisme rural es classifiquen en els dos grups següents: 

A) Cases de pagès o establiments d’agroturisme. 

B) Allotjaments rurals. 

 

Article 3: Modalitats de cases de pagès 

Les cases de pagès es classifiquen en les modalitats de masia, masoveria, casa de poble 

compartida i casa de poble independent. 

1. Masia: S’entén per masia la vivenda unifamiliar fora del nucli urbà, situada a una explotació 

agrícola, ganadera o forestal, que comparteix el pagès o pagesa amb els usuaris turístics i a on 

es presta el servei d’allotjament en règim d’habitacions i com a mínim esmorzar. 

2. Masoveria: És aquella vivenda unifamiliar, fora de nucli de poblacions i ubicada en la mateixa 

explotació on es troba la vivenda en la qual viu el pagès o pagesa. Es lloga en règim de vivenda 

rural, és a dir, la casa sencera. 

 

 

Article 6: Identificació 

6.1 A efectes d’informació dels usuaris, els establiments de turisme rural han d’estar 

convenientment senyalitzats amb el distintiu que inclou les característiques per les quals es 

regula. 

6.2 Aquest distintiu d’identificació, se situarà al costat de la porta d’accés a l’establiment. 

6.3 Els establiments del grup de cases de pagès, s’autoritzaran afegint ‘’Establiment 

d’agroturisme’’. 

 

Article 10: Modificacions 

Qualsevol modificació de la capacitat, del número de les habitacions o de qualsevol altre 

element estructural de l’allotjament haurà de respectar la tipologia de la vivenda i haurà de ser 

autoritzada pels serveis territorials de la secretaria de comerç i turisme. A les comarques de Barcelona, 
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a més també haurà de ser autoritzada per la subdirecció General d’Ordenació de turisme de forma 

prèvia a la seva realització. 

 

Article 13 : Requisits tècnics de les cases de poble independents i les masoveries. 

Les cases de poble independents i les masoveries han de complir com a mínim; a més a més 

dels requisits tècnics de les lletres a), b), d) i e) de l’article anterior, els següents requisits: 

a) La superfície útil mínima de la sala d’estar-menjador serà de 18m² fins a sis places, 

s’incrementarà 1m² més per cada persona i haurà de tenir seients confortables per a cada 

persona. 

b) La cuina disposarà d’aigua freda i calenta i, com a mínim de dos focs, microones o forn, 

pica, elements auxiliars, paraments i utensilis necessaris per a la preparació d’aliments i 

nevera. 

c) Rentadora i estris de neteja 

d) Serveis higiènics. Han de disposar, com a mínim, d’un lavabo complet per cada quatre 

places. Alçada mínima de 2,1m. Tots els elements sanitaris disposaran d’aigua freda i 

calenta. La superfície mínima dels banys serà de 2,50m². 
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6. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

 

6.1 Enderrocs  

Després d’haver analitzat l’estat actual de l’edifici, els únics canvis a nivell d’enderroc que es 

realitzaran són els marcats als plànols. Podem trobar que hi ha enderrocs totals i enderrocs parcials 

(com serien els casos d’obrir forats de finestres o de portes). 

6.1.1 Enderrocs totals 

Entre aquests enderrocs trobem els enderrocs d’antigues divisòries  que, a causa de la reforma, 

ja no tindran cabuda. Per a dur a terme l’enderroc tindrem en compte sempre fer-ho de dalt a baix, i mai 

enderrocant gran superfície al mateix temps i que pugui ocasionar un gran impacte a l’estructura de la 

masia. Degut a que no tenen cap tipus de càrrega estructural, l’enderroc es podrà fer sense cap mena 

d’estintolament. 

Dins dels enderrocs totals també podem apreciar que s’haurà d’enderrocar alguna paret de 

càrrega . Aquest tipus d’enderroc el farem apuntalant degudament les biguetes que es recolzen a 

aquesta i seguirem els mateixos passos que en l’enderroc d’una paret divisòria. 

També trobarem el cas d’enderroc total de forjat . Aquest enderroc és a causa l’estat deplorable 

en què es troba aquest actualment i, per aquesta raó, hem decidit fer-lo de nou ja que no sortiria a 

compte reparar-lo. Per fer aquest enderroc tindrem en compte que, en primer lloc, es desmuntarà 

l’entrebigat i es deixaran les bigues de fusta per donar estabilitat a les parets que formen l’estructura de 

l’edifici. Posteriorment, retirarem les bigues. Aquestes les haurem de tallar per un extrem assegurant-

les prèviament perquè no caiguin i, posteriorment, anar baixant-les amb cura de no patir despreniments 

greus.  

Per acabar, trobem dos enderrocs de cobertes amb dues causes diferents. D’una banda, 

perquè actualment es troba a un nivell inferior que la resta, i el nostre objectiu és redreçar-la i posar-la 

al mateix nivell. Per això hem decidit enderrocar-la i fer-la de nou. De l’altre banda, perquè actualment 

es troba en molt mal estat i hem cregut convenient fer-la de nou. El procediment d’enderroc serà anar 

desmuntant les capes que disposa aquesta coberta. Primerament traurem les teules (que s’intentaran 

conservar al màxim per a col·locar-les seguidament a la coberta nova) per evitar despreniments 

d’aquestes. Després anirem despullant les bigues fins que, finalment, només ens quedi treure 

aquestes. 

6.1.2 Enderrocs per portes 

Aquesta modalitat d’enderroc l’hem diferenciat de les altres perquè no es tracta d’enderrocar la 

paret sencera de dalt a baix. Quan parlem d’enderroc per porta ens referim a enderrocar obrint un pas 

fins a una alçada entre 2 i 2,1 metres (depenent de la porta que si posarà). 

6.1.3 Enderrocs per finestres 

A l’igual que els enderrocs per a la col·locació de portes, aquest tipus d’enderroc tampoc es 

tractarà d’enderrocar tota la paret al complert. Enderrocar per a col·locar una finestra es tracta d’obrir 

un forat a 1m d’alçada o a 1,2 metres, depenent d’on es trobi la finestra. 

Cal dir que per dur a terme tots aquests treballs primerament ens assegurarem de tenir la 

seguretat col·lectiva i individual necessària. 

 

6.2 Sanejament horitzontal  

El sanejament a realitzar a tota la masia serà el marcat per les fitxes patològiques ja que és a 

través d’aquestes que es pot seguir el diagnòstic de cada patologia. Cada zona del plànol d’intervenció 

està degudament explicada als plànols de patologies. 

 

6.3 Estructura  

Pel que fa a l’estructura diferenciarem, com es pot apreciar al plànol, dos tipus d’estructura. Una 

serà la de col·locació d’una jàssera per tal de substituir una antiga paret de càrrega, i l’altra serà la de 

reconstrucció de l’antic forjat. 

Pel que fa a la col·locació d’una nova jàssera  ho farem aprofitant l’apuntalament que havíem 

fet a l’hora d’enderrocar i així simplement caldrà col·locar aquesta jàssera. Hem optat per jàsseres 

metàl·liques de dimensions segons càlcul. 

Pel que fa a la reconstrucció de nous forjats el farem mitjançant biguetes de formigó pretesat. 

L’entrebigat el salvarem amb revoltons ceràmics. Sobre d’aquest col·locarem una armadura de 

repartiment i una capa de compressió. Posteriorment, l’apartat de paviments, veurem l’acabat que 

col·locarem. 
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6.4 Coberta  

Pel que fa a les cobertes, com ja hem explicat anteriorment, n’hi ha dues. Una és una coberta 

inclinada tipus porxo o pèrgola , que la farem amb bigues de fusta (degudament envernissades) i 

teula àrab recolzada sobre una subestructura de plaques ceràmiques encadellades. L’altre coberta a 

realitzar serà una coberta inclinada amb 

cambra calenta a la part inferior . Això ens 

implicarà la col·locació d’un aïllament tèrmic en 

aquesta. Aquest aïllament el farem utilitzant 

panells de poliestirè extruït de superfície 

acanalada per tal de garantir la fixació de les 

teules simplement mitjançant el morter. 

Aquests panells aniran fixats al suport 

mecànicament amb espigues a casa panell i a 

sobre d’aquest ja col·locarem les teules àrabs. 

 

6.5 Tancaments exteriors  

La major part de les nostres intervencions en els tancaments exteriors es limitarà a netejar i, 

posteriorment, a rejuntar amb morter M-80 les zones afectades de les juntes dels actuals tancaments 

de maçoneria (indicades als plànols de patologies). Tot i així, com podem apreciar al plànol 

d’intervenció en els tancaments, també hem de realitzar algun tancament nou, homogeneïtzant-los al 

màxim amb els antics tancaments.  

Per aconseguir aquesta igualtat hem optat per a realitzar les parets de tancament de nova 

construcció amb maó de gero que es revestirà exteriorment amb pedra del país formant cambra d’aire, i 

que serà amorterat amb ciment Pòrtland. A l’interior de la cambra es col·locaran mantes rígides de 

llana de roca per aconseguir un millor aïllament tèrmic en aquesta zona. L’interior de la paret anirà 

enguixat o, en algun cas, el deixarem sense enguixar ja que posteriorment anirà el revestiment de 

cartró-guix. 

 

 

6.6 Divisions interiors  

Com s’aprecia al plànol de intervenció en divisòries interiors, tenim gran quantitat de divisòries 

de nova construcció. Per realitzar aquest treball podem diferenciar dos tipus de divisòries. Les 

divisòries continuació d’una antiga paret (en molts casos de tapiar antics forats de portes) i les 

divisòries completament de nova construcció. 

Pel que fa a tapiar les continuacions de les antigues parets  ho farem mitjançant maó calat i 

enguixant perquè quedi el màxim homogeneïtzat. Cal dir que, posteriorment, pintarem totes les parets, 

cosa que farà que quedi totalment uniforme.  

Pel que fa a les divisòries interiors totalment de nova construcció  les farem mitjançant 

estructures d’alumini i amb panells de cartró guix. Aquest mètode ens permet instal·lar-hi ja l’aïllament 

acústic entre placa i placa i passar-hi les instal·lacions. Com podem observar a la figura, el muntatge 

serà amb sec i de manera molt ràpida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 

Figura 6.2 
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6.7 Revestiments  

Quan parlem de revestiment també podem diferenciar dos tipus. Revestiments de parets 

(majoritàriament triat en cas de revestir una paret amb mal estat visual) i revestiment en fals sostre (en 

totes les cambres higièniques i cuines). 

Pel que fa al revestiment de parets (sense comptar els banys i cu ines) el farem mitjançant 

un aplacat de cartró-guix directament amorterat sobre la paret. Com que a causa del guix de l’antiga 

paret (maçoneria) l’aïllament tèrmic i acústic ja és el correcte, no caldrà posar-hi cap panell aïllant. 

El revestiment en banys i cuines  seran diferents que els anteriors. Aquest paraments 

s’enrajolaran fins a una alçada de 2 metres i el pany de paret que resti fins el sostre s’enguixarà i, 

posteriorment, es pintarà. 

El revestiment en fals sostre  serà l’utilitzat en totes les cuines i les cambres higièniques de la 

masia. Per sobre d’aquest fals sostre podrem passar totes les instal·lacions d’aquestes estances. El 

farem també mitjançant cartró-guix. Utilitzarem una estructura d’alumini per crear un sostre continu que 

posteriorment pintarem. 

 

6.8 Pintures  

Pel que fa a les pintures hem decidit que es pintarà la totalitat de l’interior de la masia i els 

exteriors que, passada la remodelació, es necessiti.  

Les parets interiors, diferenciant els banys i les cuines, les pintarem seguint el següent 

procediment: 

Primerament netejarem les parets antigues amb una esponja amb detergent per a treure les 

possibles impureses que puguin ocasionar posteriorment despreniments de la pintura. Feta ja aquesta 

neteja, procedirem a pintar amb una pintura plàstica d’acabat mat de color blanc trencat. Els sostres 

d’aquestes parets també es pintaran igual, sempre i quan no tinguem les bigues de fusta vistes. 

Com ja hem dit, el pintat de banys i cuines serà de tipus diferent. Aquests dos tipus d’estances 

aniran enrajolades amb peces ceràmiques fins a una alçada d’1,5 metres i pintades amb un esmalt 

sintètic fins al sostre, així ens assegurem que les parets quedin impermeabilitzades i difícilment puguin 

sortir taques per humitats. Les portes d’aquestes estances aniran també envernissades.  

Pel que fa a les bigues de fusta que deixem a la vista, com és el cas de la vivenda 3 i la 4, i les 

portes interiors (sense tenir en compte les que són de bany o de cuina) les pintarem amb un protector 

de fusta de porus obert que contingui substàncies hidrofugants, fungicides i insecticides. Pintant amb 

aquest tipus de protector ens permetrà donar-li més capes sense haver de fer-li cap tractament per 

treure el vernís abans. 

Les parets exteriors que puguin quedar malmeses i que no tinguin un acabat de maçoneria les 

pintarem amb una pintura plàstica de més qualitat que la feta servir a l’interior, mai aplicada en dies 

plujosos o molt humits. 

 

6.9 Fusteria  

Pel que fa a la fusteria, tant finestres com portes, hem decidit fer-la tota nova. La gran majoria 

de finestres estan en mal estat, i hem decidit que per mantenir-ne menys d’un 20% del total, les 

canviarem al complert per tal d’estalviar energia a l’hora de climatitzar l’interior.  

Referint-nos a les finestres, les dimensions de les quals podem veure reflectides als plànols 

d’intervenció en fusteria, seran d’alumini marró, de manera que ens assegurem una llarga vida útil. Pel 

que fa a la vidrieria s’ha decidit col·locar vidre climalit 4/8/4 a totes les finestres, diferenciant dos tipus 

d’acabat: a les finestres del bany la lluna de 4 interior anirà tractada a l’àcid per la part que queda dins 

la cambra, mentre que la resta totes dues llunes seran incolores. 

Per altra banda, a les portes trobarem tres tipus diferents: les portes corredores també seran 

d’alumini marró essent aquestes les més eficaces. Les portes exteriors les farem de fusta de castanyer 

envernissada, i les portes interiors seran de fusta de roure i aniran pintades, com hem dit anteriorment, 

amb un protector de fusta, per a garantir la màxima vida útil.  

 

6.10 Paviments  

Pel que fa als paviments, també s’hauran de canviar tots. L’acabat que es vol posar en totes les 

estances, exceptuant els banys, serà de gres tipus rústic, col·locat a junta oberta amb morter adhesiu.  

Els banys aniran enrajolats amb semi-gres esmaltat, també col·locat a junta oberta i morter adhesiu. 
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6.11 Instal·lacions  

 

6.11.1 Aigua freda, ACS  

La nostra masia està dividida en sis vivendes totalment diferents. Per tal d’identificar-les, 
numerades del 1 al 6. 

Després de fer els esquemes d’aigua calenta i freda, de l’ instal·lació interior, hem calculat el 
consum de cada vivenda. 

Caudal instantani mínim per a cada aparat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons el CTE (Salubritat), a través de la taula 2.1 obtenim els caudals instantanis mínims amb 
els quals hem de dimensionar la nostra instal·lació. 

 

 

 

Coeficients de simultaneïtat 

Per tal de no sobre-dimensionar la instal·lació i no encarir el cost d’execució, hem aplicat uns 

coeficients de simultaneïtat tenint en compte que és molt poc provable que tinguem el 100% de la 

instal·lació treballant alhora.  

El coeficient que hem aplicat a la instal·lació d’aigua calenta ha sigut la lògica. Si un bany téuna 

dutxa, un bidet, un wc i un lavabo com a molt tindrà un consum d’aigua calenta de la dutxa i el lavabo, 

tenint en compte que es trobin dues persones dins de l’estança. És molt poc provable que hi hagi una 

tercera persona al bidet o al wc. Per això tindrem en compte el consum simultani d’aquests dos 

sanitaris en comptes de tots. 

En canvi, el coeficient aplicat pel dimensionat de l’aigua freda ha sigut més normalitzat. 

Mitjançant la fórmula:  

� =
1

√� + 1
 

K= Coeficient de simultaneitat d’aigua freda      N= Número de sortides d’aigua 

 

 

Resum dels consums d’aigua de les vivendes 

Vivenda 1 
                  

  

Tipus 

d'habitació 
Aparells 

Consum d'aigua  Total consum  Total consum 

amb coef. de 

simultaneïtat 

Aigua freda 

dmᶟ/s 

Aigua calenta 

dmᶟ/s 
A. freda ACS 

Lavabo 

Bidet 0,1 0,065 

0,55 0,23 

0,389 0,35 

Wc 0,15 0 

Dutxa 0,2 0,1 

Lavabo 0,1 0,065 

Cuina 

Rentadora 0,2 0,15 

0,55 0,35 
Rentavaixelles 0,15 0,1 

Pica 

(rentamans) 0,2 0,1 

 

 

 

Taula 6.1 

Taula 6.2 
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Vivenda 2 

Tipus 

d'habitació 
Aparells 

Consum d'aigua  Total consum  Total consum 

amb coef. de 

simultaneïtat 

Aigua freda 

dmᶟ/s 

Aigua calenta 

dmᶟ/s 
A. freda ACS 

Lavabo gran 

Bidet 0,1 0,065 

0,55 0,23 

0,534 0,515 

Wc 0,15 0 

Dutxa 0,2 0,1 

Lavabo 0,1 0,065 

Cuina 

Rentadora 0,2 0,15 

0,55 0,35 
Rentavaixelles 0,15 0,1 

Pica 

(rentamans) 0,2 0,1 

Lavabo planta 

baixa 

Wc 0,15 0 

0,45 0,165 Dutxa 0,2 0,1 

Lavabo 0,1 0,065 

Lavabo petit 

Wc 0,15 0 

0,45 0,165 Dutxa 0,2 0,1 

Lavabo 0,1 0,065 

 

 

 

Vivenda 3 

Tipus 

d'habitació 
Aparells 

Consum d'aigua  Total consum  Total consum 

amb coef. de 

simultaneïtat 

Aigua freda 

dmᶟ/s 

Aigua calenta 

dmᶟ/s 
A. freda ACS 

Cuina 

Rentadora 0,2 0,15 

0,55 0,35 

0,417 0,35 

Rentavaixelles 0,15 0,1 

Pica 

(rentamans) 0,2 0,1 

Lavabo petit 
Wc 0,15 0 

0,25 0,065 
lavabo 0,1 0,065 

Lavabo gran 

Wc 0,15 0 

0,45 0,165 Dutxa 0,2 0,1 

Lavabo 0,1 0,065 

 

 

 

 

 

Vivenda 4 

Tipus 

d'habitació 
Aparells 

Consum d'aigua  Total consum  Total consum 

amb coef. de 

simultaneïtat 

Aigua freda 

dmᶟ/s 

Aigua calenta 

dmᶟ/s 
A. freda ACS 

Cuina 

Rentadora 0,2 0,15 

0,55 0,35 

0,474 0,4 

Rentavaixelles 0,15 0,1 

Pica (rentamans) 0,2 0,1 

Lavabo hab. 

doble 

Wc 0,15 0 

0,5 0,18 Dutxa 0,2 0,1 

Lavabo 0,15 0,08 

Lavabo 

menjador 

Wc 0,15 0 

0,45 0,215 Banyera <1,4m 0,2 0,15 

Lavabo 0,1 0,065 

Vivenda 5 

Tipus d'habitació Aparells 

Consum d'aigua  Total consum  Total 

consum amb 

coef. de 

simultaneïtat  

Aigua freda 

dmᶟ/s 

Aigua calenta 

dmᶟ/s 
A. freda ACS 

Cuina 

Rentadora 0,2 0,15 

0,55 0,35 

0,378 0,35 

Rentavaixell

es 0,15 0,1 

Pica 

(rentamans) 0,2 0,1 

Lavabo  

Wc 0,15 0 

0,45 0,165 Dutxa 0,2 0,1 

Lavabo 0,1 0,065 

Taula 6.3 

Taula 6.4 

Taula 6.5 

Taula 6.6 
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TOTAL AIGUA FREDA= 2,642 l/s 

TOTAL AIGUA CALENTA SANITÀRIA = 2,38 l/s 

 

Materials 

Pel transport de l’aigua, tant la calenta com la freda, utilitzarem canonades de la marca 

UPONOR. Aquestes ens garanteixen les característiques del metall i del plàstica ja que són unes 

canonades multicapes que ens asseguren el transport de l’aigua calenta amb un llarg recorregut sense 

perdre temperatura.  

Hem optat per aquesta solució degut a que tenim grans distàncies a recórrer per l’exterior i 

necessitem una pèrdua de temperatura mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa 

Especificacions tècniques 

Tot i que totes les vivendes tenen un únic comptador d’aigua degut a que només existeix un 

propietari, hem desdoblat la instal·lació en molts punts per tal de preveure que, si tallem l’aigua d’una 

estança, no es quedi tot l’habitatge sense aigua. Per exemple, a la cuina de la vivenda 5 hi ha un 

desdoblament de l’aigua freda i calenta per si hem de tallar l’aigua només de la cuina.  

A la vivenda 2, degut a que l’habitatge té dues plantes, hem dividit el circuit en dos amb dues 

claus d’abonat (una per planta). 

Com a norma general hem respectat que cada vivenda tingui la seva instal·lació, sense passar 

tubs de les altres vivendes per zones privades, tot i que només tenim un propietari. 

 

6.11.2 Caldera de biomassa  

Tipus de biomassa utilitzable per climatització 

 Les aplicacions tèrmiques amb producció de calor i aigua calenta sanitària són les més 

comunes dins del sector de la biomassa. Tot i així, cal dir que també es pot utilitzar per a la producció 

d’electricitat. La biomassa pot alimentar un sistema de climatització (calor i fred) de la mateixa manera 

que si es realitzés amb gas, gasoli o electricitat. 

 La producció tèrmica es pot realitzar mitjançant: 

• Estufes, normalment de pellets o llenya, que escalfen una única estança i normalment 

actuen simultàniament com a elements decoratius. 

• Calderes de baixa potència per a vivendes unifamiliars o construccions de mida reduïda. 

• Calderes dissenyades per un bloc de pisos o edifici de vivendes que actuen com a 

calefacció centralitzada. 

• Centrals tèrmiques que escalfen diversos edificis o instal·lacions (district heating) o grups de 

vivendes. 

 

En el nostre cas utilitzarem una caldera de biomassa dissenyada per un conjunt 

de vivendes que actuarà com a calefacció centralitzada. 

 Les calderes de biomassa poden subministrar, a l’edifici de calefacció, o de calefacció i aigua 

calenta sanitària, i la seva fiabilitat és equiparable als sistemes habituals de gas o gasoli. 

Vivenda 6 

Tipus d'habitació Aparells 

Consum d'aigua  Total consum  Total consum 

amb coef. de 

simultaneïtat 

Aigua freda 

dmᶟ/s 

Aigua calenta 

dmᶟ/s 
A. freda ACS 

Cuina 

Rentadora 0,2 0,15 

0,55 0,35 

0,45 0,415 

Rentavaixelles 0,15 0,1 

Pica 

(rentamans) 0,2 0,1 

Lavabo petit 
Wc 0,15 0 

0,25 0,065 
lavabo 0,1 0,065 

Lavabo gran 

Wc 0,15 0 

0,55 0,265 
Banyera 

>1,40m 0,3 0,2 

Lavabo 0,1 0,065 

Taula 6.7 

Figura 6.3 
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 El desenvolupament del mercat de la biomassa ha provocat que en l’actualitat existeixi una gran 

varietat de biocombustibles sòlids susceptibles a ser utilitzats en sistemes de climatització d’edificis. Del 

gran número de tipus de biomassa comercial emprats comunament per a sistemes de calefacció, 

extraurem els següents: 

• Pelets, produïts de forma industrial. 

• Astilles, provinents de la indústria de la primera i segona transformació de la fusta o de 

tractaments silvícoles i forestals (cultius energètics de llenya o netejes forestals,etc). 

• Residus agroindustrials, com per exemple els pinyols d’oliva, peladures de fruits secs, 

pinyes, etc. 

• Llenya, que pot produir-la el propietari usuari o obtenir-la en el mercat. 

La següent taula representa algunes de les característiques dels biocombustibles més utilitzats: 

 

 

 

 

 

 

Degut a que nosaltres disposem d’espais coberts (antics magatzems) per emmagatzemar molta 

quantitat de biomassa, hem optat per utilitzar residus agroindustrials com a combustible. 

 

Residus agroindustrials 

Els residus agroindustrials adequats per a l’ús com a combustible en calderes de biomassa són 

bàsicament els que provenen de les indústries de la producció d’oli d’oliva i olives, de les alcoholeres i 

el raïm, i dels fruits secs. 

En general, els proveïdors acostumen a reduir el grau d’humitat mitjançant processos d’assecat 

amb l’objectiu d’augmentar el poder calorífic inferior. Normalment són combustibles econòmics i de 

bona qualitat, tot i que en alguns casos cal estar atents a les diverses qualitats de la biomassa. Per 

exemple, es recomana que els pinyols d’oliva estiguin nets sense cap tipus de pell, per reduir les feines 

de manteniment i millorar l’operació. 

 

 

 

 

 

 

 

Logística del subministrament de la biomassa 

Per arribar fins a la nostra masia realitzarem un procés logístic en el qual intervenen totes les 

operacions següents: pre-tractament, transport, distribució i emmagatzematge. 

Totes les propietats conferides al biocombustible durant la seva producció han de mantenir-se 

durant el seu tractament, transport, emmagatzematge i manipulació per a garantir una combustió 

òptima. Haurem d’evitar accions innecessàries que modifiquin les seves característiques. A continuació 

descriurem alguna d’elles. 

 

 

 

Transport i subministrament 

Degut al gran volum de biocombustible que necessitarem per a satisfer les demandes 

energètiques optarem per emmagatzemar  la matèria en sitges. L’espai per a nosaltres no és un 

problema.  

El transport del combustible el farem a través de camions cisterna. Existeix una àmplia gamma 

de camions cisterna utilitzats per a càrregues que flueixen, com per exemple líquids, grans o pinsos per 

a animals. Partint d’aquests sistemes, s’han desenvolupat camions cisterna específics per biomassa.  

Taula 6.8 

Taula 6.10 

Taula 6.11 

Taula 6.9 
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Aquestes cisternes equipades amb sistemes pneumàtics de subministrament s’utilitzen amb èxit  

per a la distribució de pellets y pinyols d’oliva. Inclouen sistemes per a mesurar el pes i així calcular 

exactament la quantitat de combustible subministrat. Combinat 

amb un repartiment de combustible freqüent i programat, 

aquest sistema converteix l’ús de pellets de fusta o pinyols 

d’oliva en un sistema tan net i pràctic com el petroli. Aquests 

sistema és el més ràpid i econòmic, tot i que a Espanya 

encara no està generalitzat. 

A més, si estan equipats amb equips de succió mecànica, 

els camions cisterna poden buidar sitges. Això és interessant 

per situacions especials, com per exemple en el cas que la sitja 

estigui taponada i sigui necessari buidar-la per procedir a 

una neteja a fons. 

 

 

 Característiques de les mànegues 

Les mànegues amb les quals s’emplenen les sitges de biomassa provinents del camió estan 

dividides en sis trams aproximadament, independents i acoblables entre si. Tot i que el 

subministrament ha de ser capaç de subministrar la biomassa a més de 30m de distància, es recomana 

evitar l’ús de mànegues de més de 20-30 metres ja que a mesura que s’utilitzen les mànegues més 

llargues (fins a 40 metres) l’emplenat es va complicant cada cop més.  

Tot i que l’existència de sitges d’emmagatzematge en altura no és habitual, els sistemes 

pneumàtics poden carregar fins a 5 metres d’altura. 

Les mànegues disposen d’un diàmetre d’11cm i són del tipus Storz A (similars a les dels 

bombers). Degut a la seva rigidesa i diàmetre, el radi de curvatura de les mànegues és molt gran. És 

per això que es fa necessari  un espai suficientment gran per fer les connexions adients. A més, han de 

ser de material antiestàtic per prevenir càrregues electrostàtiques. 

Seguidament, observem un detall constructiu de com ha de ser la connexió de les mànegues i 

les sitges. 

Per al procés d’emplenat sense pols s’ha d’instal·lar un equip de succió amb un filtre antipols i 

ha de tenir la capacitat adient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Temps de càrrega i descàrrega 

El temps aproximat de càrrega i descàrrega d’un camió complert de 15 tones és de 30 minuts 

per a cada procés, més 20 minuts de preparació. 

Capacitat 

Existeixen cisternes de tots els volums, tot i 

que les més típiques se situen entorn els 20-25m. 

El seu pes acostuma a superar les 16 tones la 

seva alçada oscil·la entre els 3,5 i els 4 metres.  

 Cisterna 

La cisterna disposa de vàries boques de 

sortida per buidar el camió de manera homogènia, 

evitant la formació de muntanyes. A més a més, el 

camió disposa de tantes boques d’entrada 

suficients per  a garantir un repartiment homogeni. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 

Figura 6.5 

Figura 6.6 



Història, aixecament i remodelació de la masia de Can Golinons                                            53 

 

Elecció del subministrament segons la caldera 

A la segënt taula podem observar les diferents classificacions de sistemes d’emmagatzematge, 

mida de les calderes, consum,etc. En color blau observem l’opció que hem triat.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

A continuació escollirem el tipus d’emmagatzematge que instal·larem a la nostra masia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degut a que hem optat per un sistema d’emmagatzematge amb una sala adaptada, procedirem 

a explicar les característiques tècniques d’aquest tipus de magatzem. 

 

Emmagatzematges d’obra 

Els emmagatzematges d’obra són sales d’obra nova o sales existents adaptades per a l’ús de 

sitges de biomassa. La seva característica més important és la manca d’humitat, ja que aquesta fa que 

la biomassa augmenti de volum i no tingui part de les seves propietats com a combustible. Si no es pot 

garantir la no presència d’humitat és preferible escollir un emmagatzematge prefabricat de tipus sitja 

flexible o dipòsit subterrani. 

En el cas de combustibles de granulometria petita com astilles o pinyols d’oliva existeixen sitges 

d’emmagatzematge específics que inclouen sistemes automàtics d’alimentació de la caldera.  

Per tot això es recomana que la porta d’accés al magatzem sigui de la següent manera: 
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Característiques de la sala d’emmagatzematge  

• Estanquitat a la pols per evitar la filtració de partícules a l’habitació. 

• En cas de subministrament pneumàtic a la sitja, la porta haurà de situar-se sota el nivell de les 

toveres ja que el combustible s’emmagatzema preferentment al  costat oposat. Si l’emplenat és 

per a descàrrega directa (el nostre cas) la porta estarà situada al costat oposat a la trapa de 

càrrega per la mateixa raó. 

• Dispositius interiors de contenció per evitar la sortida de la biomassa a l’obrir la porta. 

Acostumen a ser diversos llistons de fusta un sobre de l’altre, que es poden desmuntar fins a 

veure l’alçada de la biomassa emmagatzemada.  

 

Hem optat  per fer un parament horitzontal inclinat a dos costats. Col·locarem dos falsos terres 

inclinats per tal que la biomassa emmagatzemada caigui per gravetat fins al cargol sense fi que 

transporta el combustible a la caldera o fins al sistema d’alimentació pneumàtica que permet que la sitja 

estigui situada a 30 metres de la caldera. 

 El cargol sense fi, en colze, consta també d’un cargol rígid d’extracció, (el qual està a la sitja 

pròpiament dit) i d’un altre cargol elevador que salva l’alçada entre el final del cargol i l’entrada de 

biomassa a la caldera. 

 És recomanable fer unes rampes d’inclinació d’entre 30 i 45 graus per facilitar el buidat de les 

sitges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dimensionat de la sitja 

A l’hora de dissenyar la mida d’una sitja d’emmagatzematge hem de tenir en compte factors tan 

diversos com la càrrega tèrmica a cobrir, el tipus de combustible escollit, l’espai disponible, la mida del 

camió de recàrrega o la fiabilitat del subministrament, entre d’altres. 

En el nostre cas, que ja existeix la sala d’emmagatzematge, es recomana adaptar el sistema de 

subministrament de combustible a la sitja existent o sala. 

D’aquesta manera, aprofitem l’espai existent i evitem les despeses que provoquen construir una 

sitja nova. En el nostre cas, la sitja està limitada per la sala que disposem. Si el volum de la sala és 

reduït respecte les necessitats de les instal·lacions, es recomana aprovisionar la sala d’un terra 

horitzontal 

Hem de tenir en compte que es recomanen quantitats d’emmagatzematge per superar els 

següents supòsits: 

• Una temporada de funcionament de la instal·lació, així només és necessari recarregar la 

sitja un cop a l’any. 

• 1,5 vegades el volum del camió de subministrament: d’aquesta manera és possible  

recarregar la sitja amb un camió complet abans que s’acabi el combustible. 

• Dues setmanes de consum màxim de combustible: aquest és el volum mínim exigit pel 

RITE per a edificis de nova construcció. 

 

El volum total que acumula una sitja segons aquests supòsits depèn directament de la densitat 

de la biomassa  escollida pel sistema de calefacció i ACS. Utilitzarem la següent taula per obtenir una 

primera aproximació sobre el volum de la sitja necessària per cobrir la demanda d’energia tèrmica per a 

una temporada sencera o per a dues setmanes (el mínim).  

 

 

 

 

 

 
Figura 6.8 
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Com a estimació, per 1kw de potència instal·lada són necessaris al voltant de 200-250kg de 

pinyols d’oliva anuals, que equivalen a uns 900kWh. 

*Considerem que una temporada d’hivern són 1.500 hores. 

Disposem d’una sala d’obra de 8,9m² i 3 metres d‘alçada lliure. Per tant, tenim un volum estimat 

d’acumulació de biomassa de 26,7mᶟ. 

 

 

 

 

 

 

 Sistema de càrrega de la sitja 

Per les característiques de la nostra sala d’emmagatzematge hem optat per un sistema de 

descàrrega pneumàtica.  

A la nostra sala d’emmagatzematge construirem una entrada frontal pneumàtica. Aquest 

sistema és el més còmode i net. Podem emplenar sitges situades a 40 metres (tot i que a partir dels 20 

metres el procés d’emplenat es complica). En el nostre cas, tindrem uns 8-10 metres de recorregut fins 

arribar a la sala.  El conductor del camió instal·la i desinstal·la el sistema de descàrrega en menys de 5 

minuts i el propi camió està equipat amb un sistema de pesat per a garantir el subministrament exacte 

de la quantitat demandada. 

 

 

 

Alimentació de combustible de la sitja a la caldera 

En el nostre cas instal·larem un Cargol sense fi ja que tenim espai suficient i és el sistema més 

eficient. 

Cargol  sense fi 

Els cargols sense fi són sistemes mecànics que condueixen el combustible per tota la longitud 

del dipòsit que alimenta directament la caldera. Si està situat en canal, com és el nostre cas, en una 

sitja amb dos costats inclinats, la biomassa entra a dins del cargol i, al girar, es desplaça pel seu 

interior.  
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Finalment, després d’escollir el sistema d’alimentació, el tipus de caldera, el tipus de sitja i altres 

aspectes tècnics, el nostre sistema de caldera de biomassa més un dipòsit, queda de la següent 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus de caldera escollida 

 El  biocombustible principal que utilitzarem seran els pinyols d’oliva tot i que, degut a què la 

masia disposa de boscs propis, preveiem que també es podria arribar a utilitzar residus de les neteges 

d’aquests. Per això hem decidit instal·lar una caldera de biomassa mixta.  

 Caldera mixta 

La caldera mixta ens permet un ús alternatiu de dos combustibles, amb la possibilitat de canviar 

d’ús si les condicions econòmiques o de subministrament d’algun dels combustibles ho requereix. El 

seu rendiment és molt elevat, al voltant del 93%, i són calderes totalment automàtiques. 

Dimensionament de la caldera 

La caldera haurà de produir aigua calenta per la calefacció i ACS. La producció majoritària 

d’aigua serà per a la calefacció d’uns circuit capaços d’aclimatar sis vivendes (aproximadament 28 

radiadors), com veurem en el apartat següent de calefacció.  

L’aigua de la calefacció que produirem estarà al voltant dels 80-90ºC de temperatura. Aquesta 

producció serà bàsicament durant el hivern. Cal dir que a part d’aquest consum, també tenim la 

producció d’aigua calenta sanitària (2,38 l/s) tot l’any. Durant l’hivern, l’aigua calenta sanitària 

s’escalfarà indirectament amb l’aigua de la calefacció en el dipòsit d’inèrcia instal·lat (veure figura 6.13) 

i, durant l’estiu, aquesta s’escalfarà majoritàriament amb les plaques solars instal·lades a la coberta. 

Ventilació de la sala de caldera 

Ventilació natural directa per orificis 

La ventilació natural directa de l’exterior la podem realitzar per les sales del costat o directament 

de l’aire lliure, com és el nostre cas. Les obertures mínimes seran de 5cm per cada Kw de potència 

tèrmica nominal. Col·locarem més d’una obertura en diferents parets i alçades per tal de crear corrents 

d’aire per a afavorir la renovació de l’aire interior. 

 

Combinació de la biomassa amb l’energia solar 

La combinació d’una caldera de biomassa amb un sistema d’energia solar tèrmica és una opció 

particularment atractiva que pot subministrar totes les necessitats de calefacció i aigua calenta sanitària 

de la instal·lació.  

Degut a que l’energia solar no és constant necessitaren un sistema auxiliar per a recolzar la 

creació d’energia. La substitució d’una caldera convencional per una caldera de biomassa, ens 

permetrà reduir les emissions de gasos contaminants. 

A més d’avantatges ecològics (cobrir la demanda energètica amb energia renovable), aquesta 

solució permet la reducció dels costos de climatització i ACS de la nostra masia. Durant l’època d’estiu, 

la instal·lació solar pot proporcionar el 100% de l’energia demandada i la instal·lació de biomassa pot 

romandre tancada. 

En el nostre sistema utilitzarem 

l’energia de la biomassa i l’energia solar 

conjuntament. Per dur a terme aquest 

sistema haurem d’instal·lar dos dipòsits 

acumuladors, un per a l’energia solar i 

l’altre per a la caldera de biomassa.  

 

Figura 6.12 

Figura 6.13 
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En el nostre cas, l’aigua de retorn de la calefacció no s’emmagatzema a l’acumulador del 

sistema solar ja que aquest tindrà aigua calenta sanitària. Per evitar que es barregi l’aigua calenta 

sanitària i l’aigua del circuit de calefacció a l’acumulador solar disposarem d’un intercanviador. Per 

aquest intercanviador passarà l’aigua de retorn de calefacció precalentada i s’emmagatzemarà al 

dipòsit d’inèrcia. L’aigua calenta sanitària passarà de l’acumulador solar al dipòsit d’inèrcia on 

s’escalfarà a través d’un intercanviador per evitar que es barregi amb l’aigua de calefacció. 

La distribució de calefacció i ACS es realitzarà de manera independent i procurant posar 

intercanviadors individuals d’aigua calenta sanitària o d’acumuladors centralitzats d’ACS que estiguin 

connectats a la caldera de biomassa. 

 

6.11.3 Energia solar (Segons CTE HE-4 i el decret d’ecoeficiència) 

Es tracta d’un edifici aïllat, de dues plantes d’alçada amb 6 vivendes, sense soterranis ni locals. 
Farem els càlculs segons la CTE HE 4 i el decret d’ecoeficiència. 

Els passos a seguir per arribar a la superfície de captació solar i al volum d'acumulació d’ACS 

són els següents: 

1. Demanda diària d'aigua calenta sanitària per a la persona en els habitatges, Ddp. 

2. Nombre de persones, P. 

3. Demanda diària d’ACS de l'edifici, Dd.  

4. Zona climàtica. 

5. Contribució solar mínima, CS.  

6. Demanda d’ACS anual de l'edifici, Dóna. 

7. Demanda energètica anual per a l'escalfament de ACS, EACS.  

8. Determinació de la normativa més exigent. Demanda energètica anual a cobrir amb energia 

solar, EACS solar.  

9. Àrea de captadors solars, A CAPTADORS solars.  

10. Volum d'acumulació d’ACS escalfada per energia solar, VACS solar. 

 

6.11.4 Demanda diària d'aigua calenta sanitària per a la persona en els habitatges, Ddp. 

 

 

 

 

Decret d’Ecoeficiencia: Demanda diària d’agua calenta sanitària per persona a 60 ºC  

Usos  litres ACS/dia persona a 60°C  

Habitatges uni i plurifamiliares 28  

 

7.11.4 Nombre de persones, P. 

CTE HE 4: Número mínim de persones per habitatge 

Nombre de 

dormitoris 

1  
2  3  4  5  6  7  més de 7  

Nombre de 

persones  
1,5  3  4  6  7  8  9  

Nombre de 

dormitorios  

 

Decret d’ecoeficiència: Número mínim de persones per habitatge 

Nombre de 

dormitoris 

únic 

espai  
1  2 3  4  5  6  7  8 o més  

Nombre de 

persones  
1  2  3  4  6  7  8  9  1,3 x n  

 

Normativa Persones per 

habitatge 

Núm. Habitatges Persones 

CTE HE 4 3-7 6 40 

Decret d’ecoeficiència 3-7 6 40 

 

8.11.4 Demanda diària d’ACS de l'edifici, Dd.  

Dd = Ddp x P  

Dd  demanda diària d’ACS a 60 ºC en litres/dia 

Ddp  demanda diària d’ACS a 60 ºC per persona en litres/persona i dia 

P 
nombre de persones que ocupen l'edifici, considerant sempre una ocupació plena 

dels habitatges. CTE HE 4: Demanda diària d'aigua calenta sanitària per persona a 60 ºC 

Usos  litres ACS/dia persona a 60°C  

Habitatges unifamiliars 30  

Habitatges plurifamiliares 22  

Taula 6.16 
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9.11.4 Zona climàtica 

CTE HE 4: Zones climàtiques de Catalunya i decret d’ecoeficiència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTE HE 4: (esquerra) La zona climàtica és la II, corresponent a la província de Barcelona. 

Decret d’ecoeficiència: (dreta) La zona climàtica és la III, corresponent a la comarca del Maresme. 

 

10.11.4 Contribució solar mínima, CS.  

Una vegada definida la demanda diària d’ACS total de l'edifici (616 litres/dia segons CTE HE 4 

zona II i 784 litres/dia segons decret decoeficiència zona III). Es pot determinar la contribució solar 

mínima exigida pel CTE HE 4 i el decret d’ecoeficiència a partir de les taules següents, suposant que la 

font energètica del suport serà una caldera de biomassa 

CTE HE 4: Contribució solar mínima en %. Cas general  

Demanda total d’ACS de 

l’edifici en litres /dia a 60ºC 

Zona climàtica segons CTE HE 4 

 

 I II III IV V 

50-5.000 30 30 50 60 70 

5.000-6.000 30 30 55 65 70 

6.000-7.000 30 35 61 70 70 

7.000-8.000 30 45 63 70 70 

8.000-9.000 30 52 65 70 70 

9.000-10.000 30 55 70 70 70 

10.000-12.500 30 65 70 70 70 

12.500-15.000 30 70 70 70 70 

15.000-17.500 35 70 70 70 70 

17.500-20.000 45 70 70 70 70 

> 20.000 52 70 70 70 70 

 

Decret d’ecoeficiència: Contribució solar mínima en %. Cas general  

Demanda total d’ACS de 

l’edifici en litres /dia a 60ºC 

Zona climàtica segons decret d’ecoeficiència 

 

 II III IV 

50 - 5.000 40 50 60 

5.001 - 6.000 40 55 65 

6.001 - 7.000 40 65 70 

7.001 - 8.000 45 65 70 

8.001 - 9.000 55 65 70 

9.001 - 10.000 55 70 70 

10.001 - 12.500 65 70 70 

> 12.500 70 70 70 

 

 

 

 

Normativa  Ddp  P  Dd  

CTE HE 4  
22 litres ACS/persona i 

dia  
28 persones  616 litres/dia  

Decret de 

ecoeficiencia  

28 litres ACS/ persona i 

dia  
28 persones  784 litres/dia  

Taula 6.22 
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11.11.4 Demanda de ACS anual de l'edifici, Dóna. 

 

Fórmula: 

Dóna = Dd x 365 dies/any 

Dóna Demanda anual d’ACS a 60 ºC de l’edificio en litres/any  

Dd Demanda diària d’ACS a 60 ºC del edificio en litres/dia  

Normativa  Dd  Dies/any  Da  

CTE HE 4  616 litres/dia  365 dies/any  224.840 litr es/any 

Decret ecoeficiencia  784 litres/dia  365 dies/any  286.160 litr es/any 

 

 

12.11.4 Determinació de la normativa més exigent. Demanda energètica anual a cobrir amb 

energia solar, EACS solar. 

EACS = Da x ∆T x Ce x δ 

EACS= Demanda energètica anual d’ACS de l’edifici en KWh/any(2)  

Da= Demanda anual d’ACS a 60 ºC de l’edifici en litres/any 

∆T = Salt tèrmic entre la temperatura de l’acumulació de l’aigua solar i la temperatura de la xarxa 

d’agua potable: ∆T = TªACS – Tª RED  (TªACS és igual a 60ºC segons CTE  i decret d’ecoeficiència i 

Tª RED segons CTE a partir UNE 94002:2005 (3))  

Ce = Calor específic de l’aigua  (0,001163 KWh/ ºC kg) (4)  

δ = Densitat de l’aigua (1 Kg/litro)  

 

Capital de 

província  
Altitud  

Tª agua de la 

xarxa  

Barcelona  18 m  13,75 ºC  

Girona  75 m  12,91 ºC  

Lleida  155 m  13,08 ºC  

Tarragona  51 m  14,91 ºC  

 

Normativa  
Dóna 

 

TªACS 

 Tª 

RED  
∆T  

Ce  
δ  

EACS  

CTE HE 4  224.840 60 ºC  13,75 46.5 ºC  0,001163 1 12.159,23 

l/any  ºC  KW·h/ ºC 

kg  

Kg/l  KWh/any  

Decret 

d’ecoeficiència  

286.160 

l/any 

60 ºC  13,75 

ºC  

46,5 ºC  0,001163 

KW·h/ ºC 

kg  

1 

Kg/l  

15.475,38 

KWh/any 

 

 

13.11.4 Determinació de la normativa més exigent. Demanda energètica anual a cobrir amb 

energia solar, EACS solar. 

A partir del valor de la demanda energètica anual d’ACS (12.159,23 KWh/any segons CTE HE 4 

i 15.475,38 KWh/any segons el decret d’ecoeficiència) i aplicant els valors de contribució solar, CS, (del 

30% segons el CTE HE 4 i 50% segons el decret d’ecoeficiència), es determina el valor més restrictiu i, 

per tant, aquell que s'haurà d'aplicar en el càlcul final de l'àrea de captadors solars.  

EACSsolar = E ACS x CS 

EACSsolar  = Demanda energètica anual d´aportació d´energia solar exigida per ACS en KWh/any   

EACS = Demanda energètica anual d’ACS en KW·h/any  

CS = Contribució solar mínima: en % (valor más restrictiu del CTE HE 4 i del decret d’ecoeficiència  

amb el d’Ordenança municipal corresponent)  

Normativa  EACS  CS  EACSsolar  

CTE HE4  12.159,23 KWh/any  30%  3.647,7 KWh/any  

Decret d’ecoeficiència  15.475.38 KWh/any  50%  7.737,5 KWh/any  

 

Per tant, la normativa més restrictiva és la del decret d’ecoeficiència. 

 

14.11.4 Àrea de captadors solars, A CAPTADORS solars. 

L'àrea necessària de captadors solars és en funció de la demanda energètica a cobrir amb 

energia solar, de la radiació solar rebuda i del rendiment de la instal·lació. 

A captadores solares = EACSsolar / I× α×δ×r 

Taula 6.25 
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La irradiació solar (I) és la corresponent a la població on se situa l'edifici i s'ha extret de l’Atlas 

de Radiació Solar de Catalunya. Els valors (coeficient de reducció per orientació i inclinació de la 

irradiació rebuda i coeficient de reducció per ombres de la irradiació rebuda) són igual a 0,8 ja que hem 

fet que els captadors solars s'orientin a sud amb una inclinació igual a la coberta del 30%, cosa que 

farà que aquests no estiguin en la posició més optima que podrien estar però sí la posició amb menys 

impacte visual. Es pren el valor de 1 en el rendiment mig anual de la instal·lació (r). 

 

A CAPTADORS solars = 7.737,5 KWh/any / 760,42Kwh/m² any ×1×0,8×1= 12,72 m² ≈ 7col·lectors 

(1 col·lector ≈ 1X2 m)  

Per 0,72m²  possarem una placa més d’energia solar. Tenint en compte que les plaques solars 

se situen a la façana principal de l’edifici, hem decidit instal·lar les plaques amb una inclinació del 30% 

tot i baixant el rendiment en un 20%. La inclinació ideal és a 45⁰ però degut a què la coberta té una 

inclinació de 30%, per motius (estètics, per tal de que no sobresurtin de la coberta), les hem col·locat 

enrassades amb la coberta. 

Cada col·lector té una superfície de 2m² i el nombre final de col·lectors serà de set, amb una 

superfície total instal·lada de 14m². 

 

15.11.4 Volum d'acumulació de ACS escalfada per energia solar, VACS solar. 

L'aigua escalfada per la instal·lació solar s'ha d'emmagatzemar en un o més dipòsits específics.  

El volum del dipòsit pot determinar-se en funció de la superfície de captació, considerant el 

desfasament que normalment es produeix entre el període de captació i emmagatzematge i el de 

consum. Segons el CTE HE 4, el volum d'acumulació d'aigua escalfada per a la instal·lació solar ha de 

garantir la següent relació: 

50 < V/A < 180 V: volum d’acumulació en litres   

ACAPTADORS SOLARS INSTALADOS :   suma de les superfícies útils del captadors en m
2
 instal·lats  

V > A x 50 = 10 x 50 = 700 litres 

V < A x 180 = 10 m2 x 180 = 2520 litres 

Per tant, el volum d'acumulació s'ha de situar entre 700  i 2.520 litres segons el CTE HE4. 

Per tant, hem de col·locar un acumulador  solar de 1.500 litres en total. 

Finalment, el dipòsit d’acumulació ha de poder arribar a temperatures de 50ºC segons el CTE 

HE 4 (12). 

V acumulador solar (litres)  Diàmetre (mm)  Alçada (mm)  Pes (Kg)  

100  520  1.000  50 + 100  

150  520  1.250  70 + 150  

200  550  1.600  85 + 200  

300  660  1.600  125 + 300  

500  720  1.700  150 + 500  

750  750  1.945  170 + 750  

1.000  950  2.250  189 + 1.000  

1.500  1.360  1.850  375 + 1.500  

2.000  1.360  2.300  440 + 2.000  

  

6.11.3 Evacuació 

Normativa 

La xarxa d’evacuació d’aigües fecals ha estat dissenyada seguint les directrius de la CTE HS 

(Salubritat) i els següents reglament: 

• El Decret 130/2003 “Reglament dels serveis públics de Sanejament” al seu article 6.1.c, 

especifica que caldrà la instal·lació d’un sifó general en cada edifici amb una canonada de 

ventilació entre l’escomesa del clavegueró i el sifó general de l’edifici. 

• El Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’Ecoeficiència en els edificis, vigent a Catalunya, obliga a fer la xarxa de sanejament 

separativa fins al límit més proper entre aquesta i la xarxa pública de sanejament (article 3.1). 
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 Criteris de disseny 

L’instal·lació ha d'assegurar la perfecta evacuació tant dels desguassos d'aigües pluvials en 

coberta com els desguassos d'aigües residuals de les cuines i banys. 

El sistema de recollida d'aigües elegit serà un sistema separatiu, és a dir, que la recollida de les 

aigües pluvials es realitzarà mitjançant baixants independents als baixants que recullen les aigües 

residuals de l'edifici amb escepcions 

Degut a que estem treballant a sobre d’un edifici ja existent, hem intentat respectar alguns dels 

baixant instal·lats, tenint en compte que s’han fet algunes reformes recentment. De totes maneres, 

molts dels baixants actuals discorren per la façana posterior i considerem que no és una bona solució 

constructiva. 

Les aigües pluvials, actualment es recullen a través de canelons i baixants que van a parar 

directament al terreny. Degut a que la masia està situada en mig de la natura, rodejada d’un terreny 

amb vegetació amb una lleugera baixada, l’aigua no anirà canalitzada al clavegueram. 

 

Materials 

Per a la realització d'aquesta instal·lació necessitarem principalment canonades, que seran de 

policlorur de vinil (PVC), sent el seu diàmetre diferent en cada aparells i en cada derivació. Com a 

norma general, els baixants seran de ø110. 

En general utilitzarem aquest material tant per a conduccions de derivacions, baixants i 

col·lectors com per als sifons serà de PVC (policlorur de vinil). 

Els canelons i els baixants de la recollida d’aigües pluvials serà d’alumini. 

 

Càlcul d’unitats de descàrrega i diàmetres 

 

Vivenda 1 
                

  

Tipus d'habitació Aparells 
Unitats de 

descàrrega 
Diàmetre  

      

      

Lavabo 

Bidet 2 32       

Wc 4 110       

Dutxa 2 40       

Lavabo 1 32       

 

Cuina 

Rentadora 3 40       

Rentavaixelles 3 40   UD Diàmetre 

Pica (rentamans) 3 40 TOTAL 18 110 

Vivenda 2 
              

              

Tipus d'habitació Aparells 
Unitats de 

descàrrega 
Diàmetre  

      

      

Lavabo Gran 

Bidet 2 32       

Wc 4 110       

Dutxa 2 40       

Lavabo 1 32       

Cuina 

Rentadora 3 40       

Rentavaixelles 3 40       

Pica (rentamans) 3 40       

Lavabo P.baixa 

Wc 4 110       

Dutxa 2 40       

Lavabo 1 32       

Lavabo petit 

Wc 4 110       

Dutxa 2 40   UD Diàmetre 

Lavabo 1 32 TOTAL 33 110 

 

 

 

               

Vivenda 3 
              

              

Tipus d'habitació Aparells 
Unitats de 

descàrrega 
Diàmetre  

      

      

Cuina 

Rentadora 3 40       

Rentavaixelles 3 40       

Pica (rentamans) 3 40       

Lavabo petit 
Wc 4 110       

lavabo 1 32       

Lavabo gran 

Wc 4 110       

Dutxa 2 40   UD Diàmetre 

Lavabo 1 32 TOTAL 21 110 

 

               
 

Taula 6.30 

Taula 6.31 

Taula 6.32 



62                        Història, aixecament i remodelació de la masia de Can Golinons 

 

 

Vivenda 4 
              

              

Tipus d'habitació Aparells 
Unitats de 

descàrrega 
Diàmetre  

      

      

Cuina 

Rentadora 3 40       

Rentavaixelles 3 40       

Pica (rentamans) 3 40       

Lavabo hab. 

Doble 

Wc 4 110       

Dutxa 2 40       

Lavabo 1 32       

Lavabo menjador 

Wc 4 110       

bañera <1,4m 3 40   UD Diàmetre 

Lavabo 1 32 TOTAL 24 110 

 

 

 

 

 

 

 

Vivenda 5 
              

              

Tipus d'habitació Aparells 
Unitats de 

descàrrega 
Diàmetre  

      

      

Cuina 

Rentadora 3 40       

Rentavaixelles 3 40       

Pica (rentamans) 3 40       

Lavabo  

Wc 4 110       

Dutxa 2 40   UD Diàmetre 

Lavabo 1 32 TOTAL 16 110 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Vivenda 6 
              

              

Tipus d'habitació Aparells 
Unitats de 

descàrrega 
Diàmetre  

      

      

Cuina 

Rentadora 3 40       

Rentavaixelles 3 40       

Pica (rentamans) 3 40       

Lavabo petit 
Wc 4 110       

lavabo 1 32       

Lavabo gran 

Wc 4 110       

bañera >1,40m 3 40   UD Diàmetre 

Lavabo 1 32 TOTAL 24 110 

 

 

Unitats de 

descàrrega Diàmetre 

TOTAL 

COLECTOR 
136 110 

 

 

6.11.5 Calefacció 

Normativa 

La xarxa d’evacuació d’aigües fecals ha estat dissenyada seguint les directrius de la CTE HS 

(Salubritat) i els següents reglament: 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de juliol, per  al qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiqus en els Edificis (RITE). 

 Criteris de disseny 

En la nostre masia, tenim 6 vivendes per calefactar mitjançant radiadors d’alumini. Hem escollit 

un sistema de calefacció monotubular de radiadors d’aigua a alta temperatura ja que les altres opcions 

no satisfeien les nostres necessitats. L’altre opció estudiada va ser la de instal·lar bombes de calor però 

Taula 6.33 
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degut a que tenim una caldera de biomassa per produir energia de forma ecològica, vam desestimar 

aquesta opció a causa de que la font d’energia és l’electricitat. 

A continuació definirem el tipus d’instal·lació de calefacció: 

• Caldera: Caldera de biomassa preparada per a la producció d’aigua calenta sanitària i 

calefacció. 

• Grau de centralització: Caldera centralitzada per a totes les vivendes. 

• Emissors: Radiadors d’alumini de la marca ‘’ROCA’’ model “DUBAL” de potencies 

variables segons càlcul. 

• Fluid caloportant: Aigua a alta temperatura. 

• Distribució: Monotubular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materials 

Per a la realització de l’instal·lació, utilitzarem tub Uponor i els radiadors seran d’alumini. 

Especificacions tècniques 

Per a la realització de l’instal·lació de calefacció hem distribuït els radiadors amb un sistema 

monotub. Com a norma general, totes les vivendes tenen un anell de 5 radiadors com a màxim. La 

vivenda 2 i 4 estan equipades amb 2 anells degut a que les necessitats dels espais en han fet instal·lar 

més de 5 radiadors. En general, tenim 8 anells ( 4 vivendes amb 1 anell i 2 vivendes amb 2 anells).  

Hem passat els tubs empotrats al terra seguint formes sinusoïdals i aprofitan les obertures de 

les portes per tal de no traspassar parets. En alguns casos, traspassarem parets de càrregues 

mitjantjant un passa-murs.  

 

 

6.11.6 Electricitat 

Especificacions tècniques 

La masia, actualment disposa d’una instal·lació elèctrica. Cal dir però, que aquesta instal·lació es 

troba en molt males condicions i, tenint en compte que gran majora de les distribucions variarà, em 

decidit fer-la de nou. 

Actualment l’electricitat arriba a la masia de manera aèria seguint el camí principal, cosa que no 

canviarem. Aquesta connexió és una connexió de baixa tensió (230/400V) amb tres fases  un neutre. 

Criteris de disseny 

La nostra masia disposa de 6 vivendes per les quals volem subministrar corrent i a part li afegim 

també el subministrament a tot l’espai comú (pàrquings, sala de calderes...). Per a dur a terme aquesta 

instal·lació em decidit, per comoditat a l’hora del muntatge i perquè totes les vivendes tenen un mateix 

propietari utilitzar un sistema amb un sol comptador. Aquest estarà situat al interior del pàrquing que hi 

ha just al costat de la sala de calderes. Abans d’arribar a aquest comptador, primerament hi haurà la 

caixa general de protecció. 

Un cop el cable elèctric surti del comptador, ja anirà a les caixes de comandament i protecció 

situades a l’entrada de cada vivenda. Cal remarcar que hi haurà una caixa de comendament i protecció 

situada just al costat del comptador per tal de controlar tota la instal·lació tant de les llums com de les 

preses de corrents comuns, 

Sortint ja de la caixa de comandament i protecció hi haurà 5 circuit per a cada vivenda. Com 

s’especifica en els plànols, el circuit seràn els següents: 

• C1: destinat al enllumenat general. 

• C2: destinat a les preses generals i al frigorífic. 

• C3: destinat per a la presa de la cuina i el forn. 

• C4: destinat a la presa de la rentadora i del rentavaixelles. 

• C5: destinat a les preses en zones humides. 

Normativa 

Tota la nova instal·lació d’electricitat s’ha fet seguint la següent normativa: 

• El Reglement electrònic de Baixa Tensió (R.B.T). 

• El REAL DECRET 842/2002 del 2 d’agost, el qual s’aproba el reglement bàsic de baixa 

tensió. 

Figura 6.15 
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• Còdi Tèncic de l’Edificació: Estalbi energètic. 

 

6.11.7 Telecomunicació 

A l’hora de realitzar l’instal·lació de telecomunicacions ens trobem en el dubte si instal·lar una 

parabòlica individual per a cada vivenda o una sola antena per a totes elles. Finalment em decidit 

instal·lar només una parabòlica ja al ser d’un mateix propietari no existeixen diferències entre 

habitatges.  

Aquesta parabòlica la instal·larem a la coberta de la vivenda sis en el vessant de la terrassa per 

poder-hi accedir fàcilment en cas d’avaria. 

Un cop instal·lada l’antena parabòlica derivarem sis preses per al subministrament de cada 

vivenda. Al interior de les vivendes i situat al costat de les caixes de comandament i control d’electricitat 

col·locarem els punts d’accés als usuaris (PAU) i des d’aquests punts portarem totes les comunicacions 

que es vulgui al resta de la vivenda. 

Al tenir llibertat per passar els cables por on vulguem no hem hagut de tenir en compte una gran 

infraestructura. 
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7. CONCLUSIONS 

Quan vàrem començar a realitzar el projecte ens vam adonar de la complexitat d’aquest degut a 

les magnituds de la masia i al fet de que no disposàvem de cap plànol, croquis ni cap informació per tal 

de facilitar-nos el treball d’aixecament. Cal dir que els primers dies realitzant l’aixecament varen ser un 

petit fracàs degut a que pesàvem moltes hores amb un rendiment mínim, degut a la complexitat de la 

masia, i moltes vegades amb plànols incomplerts. A mesura d’anar agafant experiència vam anar 

optimitzant el temps de treball amb resultats. 

Un dels grans problemes ha sigut limitar el projecte i tenir clar fins a on arribar ja que els dos 

components del  treball teníem la necessitat de tenir la feina ben acotada i definida per tal de poder 

valorar el temps emprat en cada tasca. No volíem tenir molts temes oberts i cap d’acabat. També 

voliem organitzar el treball al llarg del temps per tal de treballar regularment durant els sis mesos que 

ha durat aquest projecte. Cal remarcar que aquesta tasca s’ha assolit a la perfecció ja que finalment el 

projecte ha sigut ampliat en diverses ocasions amb temes que inicialment no teníem pensats. 

Un dels aspectes positius a remarcar d’aquest projecte és el fet de que mirant altres defenses 

de projectes semblant al que teníem en ment (cosa molt recomanable) vam fer un recull dels punts que 

crèiem més interessants. Gràcies a això hem aprés a fer una pàgina web, una maqueta, renders i fotos 

de 360º interactives entre altres coses. 

Fins l’últim mes de realitzar el projecte no érem conscients del gruix del treball que estàvem 

realitzant. Això ens ha fet tenir una certa angoixa ja que hem estat bastants mesos treballant sense 

poder apreciar la magnitud del que estàvem fent. 

Al ser un treball compartit, hem tingut moltes dificultats a l’hora d’unificar feina i comunicar-nos. 

Cal dir que hem pogut resoldre aquestes dificultats de manera satisfactòria ja sigui reunint-nos 

periòdicament i mitjançant altres mitjans com ara el Google Docs, Skype, Whatsapp o el TeamSpeaker.  

Amb el treball acabat, podem dir que estem molt satisfets de la feina feta i hem gaudit molt fent-

lo. Pràcticament tots els objectius marcats inicialment han pogut portar-se a terme. 

Per acabar podem dir que ens ha agradat molt poder treballar en una construcció situada a la 

natura. Ens ha permès poder gaudir de l’entorn en els temps de descans, com ara els dinars. 

 

 

7. CONCLUSIONS 

When we began to do the project, we discover the complexity of this project when we know the 

magnitudes of this country house and the fact that we did not have any plan, sketch or any information 

to make the works of drawing plans easier. It must be said that  the first days doing the drawing plans, 

we had a small failure because we were working a lot of hours with a minimum yield due to the 

complexity of the country house and often we done incomplete plans. As we went to pick up experience 

we were optimizing the time of work and the results. 

One of the biggest problems that we had was the fact of to take a limit in the range of the project. Booth 

of the components of the project  didn’t want to have many open issues and not finish task at the last 

time. We also wanted to organise their work over time to work regularly during the six months that has 

lasted this project. We want to say that this task has been achieved to perfection since then the project 

has been extended on several occasions with issues that had not initially intended. 

One of the positive aspects of this project is that we saw a lot of interesting things in other exposures 

that the students exposes projects like this project. We made a collection of points we thought 

interesting. Thanks to this, we have learned to make a webside, a model, a render and photos 360º, 

among other things. 

Until the last month of the project we are not aware of the work that we were doing. This fact has 

made us a certain anxiety as we have been working several months without appreciate the magnitude 

of what we were doing. 

This is a share project and we had many difficulties to unify work and communicate. It must be said that 

we could resolve these difficulties in a satisfactory manner with informatic programs like Skype, 

Teamspeak or whatsapp. 

Whit the work ended, we can say we are very satisfied with the work done and we enjoyed doing it. All 

the projects were able to be carried out. 

Finally, we can say that we liked a lot of working in a building located in nature. It has enabled us to 

enjoy the environment in times of rest, such as lunches. 
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llogaters de la masia per obrir-nos les portes de casa seva sense cap tipus d’impediment. En tot 

moment hem disposat de les claus de totes les vivendes per tal d’entrar i sortir amb llibertat.  Ens estem 

referint a la Clara Roca i a la seva família, al Jordi Puigdefàbregues, a l’Asia Bordas, i en especial al 

Rafel i a la Cristina. El Rafel i la Cristina ens han acollit molt amablement tots els dies que hem estat 

treballant per la masia fins el punt de convidar-nos a dinar conjuntament productes de les terres de la 
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Javier García i Rodríguez. Sense ell aquest treball no hagués estat possible ja que ens ha ajudat 

sempre que ho hem necessitat.  
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