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RESUM 
 
El present projecte té com a objectiu primer l’elaboració de l’aixecament gràfic de Casa Millan, una 

casa unifamiliar del segle XIX ubicada a la vila d’Espluga de Serra, dins del municipi de Tremp. 

El segon objectiu del projecte és elaborar una proposta de distribució i reforma per a convertir l’immoble 

en un allotjament rural. 

El tercer i darrer objectiu del estudi és elaborar la reforma segons criteris de sostenibilitat. 

 

L’aixecament ha estat elaborat a partir d’un estudi in situ del conjunt edificat existent, prenent a peu de 

camp totes les dades imprescindibles (mesura de cotes) i documentació necessària (recull fotogràfic i 

anàlisis del entorn). Aquesta informació ha estat la que a posteriori s’ha traslladat en suport gràfic.  

Per a l’elaboració de la proposta de reforma s’han analitzat les normatives vigents que afecten al tipus 

d’establiment i actuació arquitectònica i constructiva que es presenta. A partir d’aquí s’han estudiat 

nombroses propostes fins arribar a triar una de satisfactòria que compleix tots els requisits i objectius 

del projecte. 

 

L’estudi previ de l’edifici i de la seva reforma es tradueix i plasma en una sèrie de plànols que 

conformen el nucli base del projecte. 

 

El tipus de projecte fa més adequat parlar de resultats obtinguts que no pas de conclusions. Així, el 

resultat de l’estudi és la mateixa documentació, concretada en l’aixecament de l’estat actual i en la 

proposta de reforma.  

Per un altre costat, l’estudi serveix per analitzar i restudiar els sistemes d’autoconstrucció autòctons de 

la zona del Prepirineu occidental català.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
La voluntat de poder realitzar algun tipus d'estudi i/o treball sobre Casa Millan neix a la primavera de 

2007, quan conec el lloc i la vila d'Espluga de Serra. El indret hem resulta especial, segurament per la 

seva aparent antiguitat, doncs hom queda transportat a un tipus de vida molt allunyada de la 

quotidianitat urbana. És per això que a l'hora de plantejar una proposta per a PFC el primer que hem ve 

al cap és reformar Casa Millan. 

Els objectius eren relativament assumibles: arranjar un immoble que considero digne de ser preservat i 

desentranyar el tipus de construcció que s'intueixen només entrar-hi. 

 

La geometria del immoble i la topografia irregular del solar i L'entorn més immediat, aspectes que d'inici 

ja intuïa dificultosos i que han estat laboriosos a l'hora de plasmar sobre plànols, no hem fan enrere a 

l'hora de triar aquest com a treball per al meu PFC; ans al contrari, el que podria plantejar-me com una 

dificultat s'hem converteix en un repte. A més, amb la tria de Casa Millan com a PFC pretenc 

desmarcar-me dels tipus d'edificis com masies típicament catalanes o recintes industrials, molt més 

freqüents en projectes d'aquest tipus. 

 

A partir d'aquí, la primavera de 2008 engego amb ganes i entusiasme el meu PFC, treball que pretenc 

finalitzar abans d'un any. No obstant, això no ha estat possible fins ara, i la seva execució m'ha portat 

massa temps i problemes.  

Coincidint amb l'inici del projecte entro a treballar mitja jornada com a becari al departament d'estudis 

de la constructora COMSA, pel que només destino les tardes a l'execució del PFC. Més endavant, a la 

tardor del mateix 2008, curso les assignatures que se'ns oferiren per a poder obtenir la nova titulació 

d'Enginyeria en Edificació, per la qual cosa hem veig obligat a aturar el PFC. 

Al començament del 2009 el volum de feina a COMSA passa a ser mol elevat, coincidint amb un intent 

de revitalització del sector de la construcció. És així com, ja com a empleat, incremento la meva 

jornada laboral a vuit hores diàries. Aquests dos factors fan que el temps que destino al PFC sigui molt 

reduït, perdent tota la continuïtat necessària per elaborar una bona feina. 

Finalment, al setembre de 2009 re-emprenc el PFC amb ganes, ja que m'adono que no puc allargar 

més la seva presentació si vull poder dedicar tot el meu temps a l’exercici professional. D'aquesta 

manera, de setembre a novembre de 2009 són moltes les hores que dedico a la feina i al projecte. A 

part, el grau d'exigència al treball i el grau d'autoexigència en el PFC són massa elevats, provocant-me 

un col·lapse impossible de redreçar. És així com emmalalteixo i hem veig obligat a aturar per complert 

el PFC que havia d'entregar al febrer de 2010. La malaltia també hem fa estar tres mesos de baixa i 

dos mesos per reincorporar-me a COMSA. 

Els problemes de salut es van solucionant molt a poc a poc, tant que avui en dia encara no estic 

plenament recuperat. No obstant, l'ultimàtum de l'escola la primavera de 2011 m'obliga a fer un esforç i 

intentar tornar a engegar un PFC que, tot i estar molt avançat, encara necessita d'hores de feina.  

Finalment, cap contratemps s'esdevé aquesta vegada i el sacrifici té com a recompensa el treball que 

ara presento. 

 

Per a l'execució de la primera part del projecte, és a dir, l'aixecament de Casa Millan, he comtat amb la 

complicitat del propietaris, fet que m'ha facilitat la feina. Aquests també m'han permès conèixer l'indret 

de La Terreta, imprescindible per comprendre el tipus de construcció que he treballat. 

Altrament, l'obtenció de dades històriques sobre l'immoble i l'elaboració d'una proposta de distribució 

han estat tasques més costoses del que preveia. 
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2. INFORMACIÓ PRÈVIA 

2.1. LOCALITZACIÓ 

Espluga de Serra 32 

Espluga de Serra 

TREMP 

 

 

2.2. OBJECTE DEL TREBALL 

L’objecte del treball que es presenta és realitzar la rehabilitació d’un habitatge unifamiliar i els seus 

antics espais d’ús agrícola i ramader per a convertir l’immoble en una casa de turisme rural.  

El treball consisteix en l’estudi de l’immoble, les seves característiques constructives i les seves 

patologies per poder plantejar una proposta de canvi d’ús que s’adapti a les sol·licituds de les noves 

necessitats i a les normatives tècniques vigents.  

 

 

2.3. EMPLAÇAMENT 

El immoble objecte de rehabilitació, en endavant Casa Millan, es troba emplaçat a la vila d’Espluga de 

Serra, nucli habitat ubicat a 1.189 m d’altitud que forma part del municipi de Tremp (Pallars Juçà).  

 

 
F.2.3.-01: mapes comarcals 

Espluga de Serra, juntament amb els pobles de Aulàs, Castellet, Els Massos de Tamúrcia, Orrit, 

Sapeira, Torogó i Torre de Tamúrcia, forma el paratge de la Terreta, espai enclavat entre les serres de 

Gurp, Castellet i Sant Jervàs del  Prepirineu de Catalunya, i el riu Nogera Ribagorçana.   

 

Espluga de Serra, en l’actualitat, és una vila de 45 habitants censats, amb una escola inaugurada 2007. 

El poble disposa de tots els serveis comuns (aigua, llum, electricitat, telecomunicacions, xarxa de 

sanejament) així com enllumenat públic. 

El poble queda comunicat per camins parcialment asfaltats a les viles de Torre de Tamúrcia i Castellet. 

 

La vila d’Espluga de Serra disposa de l’interés turístic que li atorga el fet de formar part de la Ruta de la 

Vall dels Voltors i de la xarxa de senders que comunica amb la Xarxa Natura 2000. 

 

 
F.2.3.-01: vista panoràmica d’Espluga de Serra 

 

El tipus d’edificacions originals de la vila i dels nuclis veïns són cases aïllades de murs de pedra com a 

elements portants verticals i estructures horitzontals de bigues de fusta i entarimats o forjats de volta 

ceràmica. 

Les cobertes, a una o dues aigües, són de teules àrabs que descansen sobre rastells i bigues de fusta.  

Majoritàriament els edificis existents daten de més d’un segle d’antiguitat i són mostres precises de 

sistemes d’autoconstrucció. Per altra banda, els immobles es composen per diferents cossos annexats 

o superposats on anteriorment es desenvolupaven els treballs del camp, sempre al voltant o davant 

d’un espai obert que actuava com a era.  

 

 

TREMP 

PALLARS JUSSÀ  

Espluga de Serra  

Espluga de Serra  

TREMP 
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2.4. DOCUMENTACIÓ HISTÓRICA 

Referències històriques de la vila  

El topònim d’Espluga de Serra fa referència a una antiga cova utilitzada com ha refugi natural: la gran 

bauma o cova, spelunca de la Serra de Camporan, on, segons la tradició, hi hagué el primer poblament 

del terme. Antigament el poble rebia el nom d’Espluga Trasserra, degut al fet que aquest poble es troba 

just després de traspassar la serra partionera entre el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça. 

 

A l’edat mitjana formava part del pagus de Viu de Llevata i la seva església romànica fou donada al 

monestir de Lavaix. Al segle XI s’integrà en el comtat de Pallars Jussà com a fruit de les convinences 

entre els dos comtes pallaresos. Aquesta integració antiga és una de les causes que expliquen el fet 

que, malgrat l'adscripció geogràfica clarament ribagorçana, Espluga de Serra hagi estat quasi sempre 

relligat amb el Pallars Jussà. No obstant, i de forma circumstancial, amb motiu de les lluites nobiliàries 

contra Pere II, el castell d’Espluga fou propietat del veguer de Ribagorça, Ramon de Molina.  

El 1381, sota el domini de Ramon Claramunt, el poble figurà en el fogatge amb 6 focs (aproximadament 

30 habitants). Al segle XVII estigué sota un domini senyorial no precisat i a la fi de l’antic règim (1831) 

era dels marquesos de Gironella. 

 

Ja en l’edat moderna, concretament a l’entrada del segle XX, a Espluga de Serra es comptabilitzen 51 

edificis i uns 80 habitants, segurament en el període de major demografia de la vila. 

Al 1970 la vila perd l’estatus de municipi i és integrada a Tremp, així com tots els pobles que abans en 

depenien i que ara formen La Terreta. 

 

   
F.2.1.-24, -25, -26: antic escut del municipal; esg lèsia d’origen romànic, campanar de l’esglèsia 

 

 

 

Referències històriques de Casa Millan  

L’edifici data oficialment de 1892, malgrat que se’n desconeix la data exacta de construcció. 

L’emplaçament de l’immoble, estratègicament ubicat sota l’església de Santa Maria d’Espluga de Serra 

i a tocar de les restes de l’antic Castellet, ambdós d’època romànica, fa plausible que l’edifici actual 

s’aixequés sobre una edificació més antiga.  

 

Les característiques arquitectòniques també fan possible que l’actual immoble sigui el resultat de 

diferents ampliacions, ja que es fàcilment distingible tres tipus de construccions. En primer lloc, i en 

dues etapes diferents, s’aixecaria el que hem anomenat Casa (cos nord-est), doncs part de la seva 

estructura s’assenta i s’adapta sobre el terreny, inclús excavant-se part de la superfície útil dins la roca 

calcària típica de la zona. No obstant, existeixen diferències entre l’extrem oest i l’est com l’alçada de 

forjat o sostre de planta baixa, la presència d’un mur de maçoneria d’aproximadament 60cm de gruix o 

els tipus de coberta que fan provable la construcció de la casa en dues etapes diferents. En segon lloc, 

s’hauria construït el que hem anomenat Galliner (cos oest) i s’hauria delimitat la Era a partir del mur 

que salva el desnivell entre aquesta i el camí que accedeix a aquets Galliner de la cota inferior. Per 

últim, s’hauria aixecat el Cobert, delimitant de nou la Era, però en aquesta ocasió per l’extrem sud-est.  

En actuacions de reforma actuals (segle XXI) s’ha modificat l’accés a l’era.  

 

Històricament l’immoble ha estat propietat de la família Millan, naturals de la vila. En l’actualitat els 

propietaris són la família Pagès, hereva de la pròpia Millan. 

 

El conjunt edificat, tal i com el coneixem avui en dia, ha estat un espai residencial, agrícola i ramader. 

Com la resta de vivendes del segle XIX i principis del segle XX de les viles de l’entorn, a Casa Millan no 

només s’hi residia, sinó que s’hi criaven petites explotacions de gallines (consum propi) i ovelles. 

També s’hi establien ases que s’empraven per al transport. A part, l’actual Era i espai sense urbanitzar 

s’aprofitava com a zona de conreu.  

Així doncs, els espais de planta baixa del conjunt eren emprats per al resguard dels animals i per a 

l’emmagatzematge d’eines. En canvi, l’espai de planta primera era d’ús residencial. 
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3. ESTAT ACTUAL 

3.1. CARACTERÍSTIQUES EDIFICI EXISTENT 

Casa Millan resta ubicat en un solar de geometria irregular de 749 m² segons referències cadastrals.  

Amb una superfície construïda total de 458 m² segons referències cadastrals i 354 m² segons dades 

preses in situ, l’immoble està format per els següents elements: 

 

 
F.3.1.-01: plànol general de cossos 

 

En l’actualitat l’ús de l’immoble és exclusivament residencial, i només s’aprofita com a tal el cos 

principal de Casa. Actualment la Casa està formada per els següents espais: 

- En planta baixa, cota des de la que s’accedeix a l’edifici,  existeixen un rebedor, dos dormitoris i un 

magatzem que formen el cos de la casa. Per una altra banda, trobem l’antic Galliner, espai que ara 

acull part de les instal·lacions de l’habitatge (dipòsit i bomba d’aigua); i el Paller, que al no existir un 

forjat intermedi resta en desús. 

- El paller creix sota rasant creant una planta soterrani; a aquesta s’hi accedeix des de la carrer que 

baixa al voltant de la casa des de la cota relativa ±0,00 a la cot -4,65. 

- Sobre rasant la casa creix en planta primera i planta sota coberta. En la primera trobem dos 

dormitoris, una menjador-estar, un bany i una cuina. Per últim, l’espai de sotacoberta no s’aprofita 

per la seva reduïda alçada.  

 

En cota ±0,00 també trobem el Cobert i la Capella, elements emprats per a l’arreplec de material.  

Els volums i superfícies de les diferents peces es resumeix en el quadre següents: 

 

 VOLUMETRIA SUPERFÍCIE (m²) 

1. CASA PB+PP+sotacoberta PB 40,87 

  PP 57,75 

  Sotacoberta 57,49 

2. GALLINER PB  15,64 

3. PALLER PS+PB PS 36,64 

  PB 37,00 

4. COBERT PB  16,04 

5. CAPELLA PB  47,00 

6. ERA   129,52 

TOTAL 437,95 

Q.3.1.-02: quadre de volumetries i superfícies 

        

Q.3.1.-03: planta soterrani    Q.3.1.-04: planta ba ixa 

 

      

Q.3.1.-05: planta primera    Q.3.1.-06: planta sota  coberta 
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L’extrem est de l’edifici s’encasta en la roca. El cas més evident el trobem en la Capella, un espai reduït 

excavat on antigament s’hi allotjava una imatge religiosa propietat de la família Millan. 

 

L’immoble disposa de connexió a xarxa elèctrica i aigua, però no a telèfon ni a gas. 

 

A continuació s’adjunta una sèrie de fotografies de l’exterior i dels diferents espais interiors que abans 

s’han especificat: 

 
Q.3.1.-07, : esquema de fotografies 

 

   
F.3.1.-08, -09, -10: vistes generals de Casa Millan  

 

 

       
F.3.1.-11, -12, -13: vistes del rebedor i l’arrenca da de l’escala 

       

F.3.1. -14, -15, -16: dormitori 01; dormitori 02; m agatzem 

       

F.3.1.-17, -18, 19: dormitori 11; dormitori 12; est ar menjador 

       

F.3.1.-20, -21, -22: bany; cuina; cuina 

       

F.3.1.-23, -24, -25: sota coberta; espai tècnic; es pai tècnic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta Baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta Primera      Planta Sotacoberta 
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3.2. SUSTENTACIÓ I SISTEMA ESTRUCTURAL 

Malgrat no haver realitzat campanya de cales, es considera que tot el conjunt, i amb això ens referim a 

els diferents cossos que formen Casa Millan, recolza sobre sabates corregudes de pedra (maçoneria) 

de poca profunditat. Aquestes, a la vegada, s’assenten en el terreny rocós del solar. 

En aquest mateix sentit, fer notar que l’extrem est de la casa descansa directament sobre una gran 

massa de pedra que entra i surt del propi edifici. 

 

L’estructura vertical de tot l’edifici està formada per murs de maçoneria (pedra extreta de l’entorn 

muntanyenc) d’aproximadament 60 cm de gruix. Aquests murs són els que a la vegada tanquen i 

formen les façanes. La resta d’element portants verticals són tres pilars, també de pedra, de 

dimensions lleugerament rectangulars de dimensions variables (costats de 60 a 100 cm), un en la 

planta inferior del Paller, un segon en el Galliner i un tercer en tota l’alçada de la Casa.  

 

Per al seva part, l’estructura horitzontal del conjunt està formada per forjats o trespols unidireccionals 

de jàsseres i bigues de fusta de secció i intereix variables.  

De forma genèrica, una jàssera de fusta de secció més aviat rodona travessa d’oest a est tant el Paller 

com el Galliner i la Casa, encastant-se en els murs de façana i en els pilars esmentats. Entre aquest 

element i, novament, els murs de façana es distribueixen les bigues de fusta (secció rodona sense 

conformar o mecanitzar), separades per un intereix d’enter 50 i 70 cm. 

Sobre les bigues es forma un enllistonat de fusta de 5 cm de mitjana i una capa de regularització que 

serveix de base per als paviments.  

 

     
F.3.2.-01, -02, -03: forjats de fusta de la Casa  

 

Amb excepció del forjat del Paller, parcialment enrunat, l’estat de conservació de l’estructura horitzontal 

és òptim, no detectant-se lesions ni patologies derivades d’esforços estructurals o agents biòtics. És 

per aquest motiu que, malgrat no recuperar o reinterpretar el procés constructiu existent, es decideix 

retirar tots els elements de fusta per al seu aprofitament. 

Per la seva part, l’estructura de murs de pedra de façana mostren danys derivats d’esforços i 

càrregues. Aquests danys s’avaluen en el apartat 3.1.4. Estudi Patològic de la present memòria.  

 

En l’actualitat només es conserva l’escala de la casa, element dividit en dos: de PB a PP, i de PP a 

Sotacoberta. Ambdues tenen una geometria en “L” amb dos graons compensats en el canvi de sentit.  

   
F.3.2.-04, -05: escala Casa de planta baixa a plant a primera  

 

 

3.3. ENVOLVENT 

Com ja s’ha assenyalat, les diferents façanes estan formades per murs de càrrega de maçoneria 

d’aproximadament 60 cm de gruix.  

La pedra amb la que està formada l’estructura vertical i també l’envolvent és de tipus calcària, abundant 

en les muntanyes que formen la vall. Aquesta pedra es caracteritza per tenir una gran gama de colors 

grocs, ocres i grisos clars, tonalitats que imperen en les construccions d’Espluga de Serra i de les viles 

veïnes.  

Totes les façanes de casa Millan estan revestides per una capa de morter de guix que, amb el pas dels 

anys, s’ha anat escatant i caient, sobretot en les façanes sud (sud-est i sud-oest) del Paller. 

En les façanes existeixen buits de finestres en les cares sud (forats de fins a 90 cm d’ample) i oest 

(finestres de fins a 70 cm d’ample). En canvi, en la cara nord no existeix cap porta ni finestra. 

 

 
F.3.3.-01: façanes sud en era 
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F.3.3.-02, -03, -04: vistes de la façana oest  

 

Els buits del Paller, i és de suposar que també els de la Casa, són coronats per dintells de fusta. Per la 

seva part, les finestres són d’una sola fulla de fusta amb un vidre senzill, i amb contrafinestres interiors 

també de fusta.  

En la façana sud de la Casa existeix en l’actualitat un balcó de 80 cm d’ample, element afegit amb 

posterioritat, durant de la segons meitat del segle XX.  

Les façanes presenten esquerdes, fissures i escatats i taques en el revestiment de guix. Aquests 

aspectes s’analitzen més endavant en el apartat 3.1.4. Estudi Patològic de la present memòria.  

 

    

F.3.3.-05, -06, -07: façana Paller en PB; porta de Casa en PB; porta Paller en PSot 

 

Per la seva part, ens trobem amb tres tipus diferents de cobertes, totes inclinades amb un pendent 

variable entre el 15% i el 25%.  

La coberta del Paller, a una sola aigua, conserva les solucions constructives pròpies de l’entorn: 

jàssera central de fusta (tallallums) en el sentit de major distància (nord-sud) d’una secció rodona 

d’aproximadament 30cm de diàmetre sobre la que recolzen, en perpendicular, bigues de fusta de 

secció i intereix variables. Damunt d’aquesta estructura, i en sentit perpendicular a les bigues, 

descansen les llates o llistons de fusta de secció reduïda que, a la vegada, actuen de guies per a les 

teules àrabs canals. Finalment, la coberta es remata amb les teules cobertores. Destacar que el 

perímetre de teules es cobreix amb plaques o llosanes de pedra que reforcen el conjunt, evitant, 

principalment, que l’acció del vent no arrenqui les filades perimetrals de teules.  

Les dues cobertes de la Casa, una a una sola aigua i l’altre amb dues vessants, estan formades per 

bigues armades de formigó armat en sentit est-oest sobre les que descansen planxes de fibrociment 

(planxes en bon estat de conservació). Aquest element, evidentment, ha estat el substitut recent de la 

coberta abans existent, de característiques idèntiques a l’anteriorment especificada. Indicar també que 

en origen tota la coberta de la casa era a una aigua, ja que el doble vessant està format per blocs de 

morter de ciment, elements no originals de finals del segle XIX ni principis del XX. 

 

   
F.3.3.-08, -09, -10: coberta Paller; detall coberta  Paller; coberta Casa 

 

 

3.4. COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS 

Les divisions interiors existents estan formades per envans ceràmics.  

Els parament verticals estan acabats principalment per enguixats pintats en blanc. No obstant, el bany 

està completament enrajolat i la cuina només fins a 1,5 metres. Per la seva part, l’interior del magatzem 

de PB de la Casa, el Galliner i el Paller estan mancats de revestiments interiors verticals, malgrat que hi 

ha mostres d’un arrebossat escatat.  

 

Els paviments són de terratzo i de morter lliscat, alternant-se sense ordre aparent en dormitoris i espais 

comuns. Destacar que en el Galliner i en la planta inferior del Paller no existeix paviment, sinó que el 

contacte és directament sobre terreny rocós.  

 

Per últim, i respecte als sostres, només el bany i la cuina tenen falsos sostres, ambdós de col·locació 

relativament recent. En canvi, en la resta de sales o espais de la Casa es deixa veure l’estructura de 

bigues de fusta. Mentre en PB tot els elements de sostre són pintats en blanc, en PP les bigues són 

pintades en marró l’entrebigat en blanc.  

 

 

3.5. ESTUDI PATOLÓGIC 

Com ja s’ha assenyalat amb anterioritat, les principals patologies de l’edifici es mostren en façana, on 

destaquem: 

- Esquerdes: existeixen dos fronts d’esquerdes, ambdós formats per dues o tres esquerdes en 

vertical, un en la façana sud-est de Paller, i l’altre en l’extrem superior de la testa nord-oest de la 

casa. Aquesta darrera segueix l’alineació del mur de façana sud també de la Casa.  
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Tots dos fronts d’esquerdes semblen ser conseqüència d’un desplaçament del mur sud-oest del 

Paller, bé per l’empenta del propi mur cap a l’exterior o per la pèrdua de cohesió del terreny en el 

talús o  desnivell que salva el mur de mamposteria existent a l’oest del solar o de la era. No obstant, 

la presència d’esquerdes també atent al deteriorament del material de compactació i reomplert 

entre peces de pedra. 

- Fissures: es detecta una fissura vertical en el pany de façana nord-oest, dany que s’hauria 

d’analitzar ja que podria acabar convertint-se en una esquerada, ja que seria coherent amb la resta 

de danys abans explicats i les seves causes. 

Per un altre costat, destaquen dues fissures en les façanes sud del Paller i de la Casa, ambdues 

verticals i naixents en cantonades de finestres o buits de façana. La seva geometria i la seva 

ubicació denoten que són danys causats per un descens dels dintells de les finestres o buits, 

provocant així un trencament del material d’unió entre peces de pedra.  

- Escatats de revestiment: els arrebossats de morter de guix de les façanes del paller s’han vist 

afectats per agents climatològics com la pluja i la neu al hivern i la calor a l’estiu (façana sud de 

màxima irradiació) i s’han anat escatant i caient progressivament fins a deixar molts trams de mur 

vist. La principal causa, a part de la incidència climàtica, és la manca de manteniment dels 

revestiments, el que ha fet que la permeabilitat dels murs anés en augment, provocant així el 

increment en la pèrdua de la capa de revestiment.  

- Brutícia superficial: el tipus de coberta de la Casa i el seu ràfec ha provocat importants taques de 

brutícia en les façanes sud i nord-oest de la casa, principalment com a conseqüència de les 

escorrenties d’aigua.  

 

     
F.3.5.-01, -02, -03: esquerda Paller; escatat Galli ner; brutícia i fissura en finestra superior Casa 

 

Les solucions i reparacions al danys estructurals especificats seran: 

- Esquerdes: grapat d’esquerdes previ anàlisi amb testimonis de l’evolució de les obertures, 

comprovant si són danys estables o encara vius. 

- Fissures: reomplert amb morters de reparació i posterior aplicació de revestiment  

 



ESTUDI DE REHABILITZACIÓ I CANVI D’ÚS DE CASA MILLAN  
 

13 

4. PROPOSTA DE REFORMA 
4.1. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

4.1.1. PROPOSTA DE CANVI D’ÚS 

La proposta de canvi d’ús consisteix en convertir l’immoble existent en un espai d’allotjament rural a 

partir de les dues premisses següents:  

- maximitzar el rendiment de l’espai edificat  

- conservar la volumetria del conjunt 

Aquest segon punt es considera clau en el projecte ja que un dels objectius és poder mantenir la visió 

global que té Casa Millan dins de l’entorn d’Espluga de Serra. La seva ubicació estratègica la fa visible 

no només des de molts dels racons de la vila sinó també des dels camins que arriben a la mateixa, 

essent Casa Millan, juntament amb el Castellet i l’Església, un dels punts de referència visual de 

l’entorn.  

 

Així doncs, l’objecte del projecte és convertir l’actual Casa Millan en una “casa de poble independent”, 

és a dir, en un establiment de turisme rural, adaptant per a tal empresa els espais i volums existents 

d’acord a la normativa vigent. En aquest cas s’ha pres com a referència el Decret 313/2006 que regula 

els establiments de turisme rural de la Generalitat de Catalunya.  

Aquest decret defineix com a establiment de turisme rural “aquells que presenten allotjament als 

usuaris turístics en habitacions o habitatges rurals, d’una manera habitual i mitjançant preu […] situats 

en el medi rural, fora o dins de nuclis de població de menys de 1000 habitants, integrats en edificacions 

preexistents anteriors a 1950, i respecten la tipologia arquitectònica de la zona.” 

Aquestes premisses són suficientment complertes per Casa Millan, per la qual cosa no existeix 

impediment per a poder desenvolupar el canvi d’ús que es proposa. 

 

El mateix Decret 313/2006 distingeix els següents tipus d’establiments de turisme rural: 

   Masia: lloguer habitacions       fora nucli urbà 

Casa de Pagès 1 Masoveria: lloguer casa 

   Casa de Poble Compartida: lloguer habitacions    dins nucli urbà 

   Casa de Poble Independent: lloguer casa 

Masia: lloguer habitacions 2       fora nucli urbà 

Allotjament Rural Masoveria: lloguer casa 3 

   Casa de Poble Compartida: lloguer habitacions 2     dins nucli urbà 

   Casa de Poble Independent: lloguer casa 3 

 

1.: la persona titular obté rendes agràries, ramaderes o forestals vinculades al immoble 
2.: la persona titular resideix en l’immoble 
3.: la persona titular resideix a la comarca on s’emplaça l’immoble 

Les característiques de Casa Millan fan que la modalitat que més s’adequa és la de Casa de Poble 

Independent en règim d’Allotjament Rural.  

 

 

4.1.2. PROGRAMA DE NECESSITATS  

La definició d’espais comuns i privats dins de Casa Millan s’ajusta novament al Decret 313/2006. 

En l’Article 14. Capacitats dels establiments de turisme rural especifica que “les cases de poble 

independents […] han de tenir una capacitat mínima de quatre places i una capacitat màxima de quinze 

places. Han de comptar amb dues habitacions-dormitori de dues places cadascuna com a mínim.” 

Per altra banda, l’Article 13. Requisits tècnics assenyala, entre altres, els següents paràmetres d’obligat 

compliment: 

- les habitacions o dormitoris individuals tindran una superfície mínima de 8 m²; les dobles de 12 m², 

les triples de 14 m² i les quàdruples de 16 m² 

- les habitacions o dormitoris disposaran de ventilació directa a l’exterior  

- les habitacions o dormitoris disposaran de llits individuals o dobles, taula de nit, cadira, armari i un 

punt de llum amb interruptor al costat de cada llit 

- la sala d’estar o menjador tindrà una superfície útil mínima de 18 m² fins a 6 places i s’incrementarà 

1 m² més per cada plaça 

- es disposarà d’una cambra de bany completa per cada 4 places o fracció 

- la cambra de bany tindrà una superfície útil mínima de 2,5 m² 

- es disposarà de cuina equipada amb aigua freda i calenta i, com a mínim, dos focs, microones o 

forn, aigüera, elements auxiliars, paraments i utensilis necessaris per a la preparació d’aliments, 

llenceria, frigorífic i campana amb extracció mecànica de fums i ventilació suficient 

- es disposarà de rentadora i estris de neteja  

 

A partir d’aquests paràmetres mínims la proposta de reforma es concreta en els següents espais: 

- 2 dormitoris dobles amb un bany incorporat en cadascun 

- 3 dormitoris dobles 

- 1 cambra de bany doble amb dos inodors i dos plats de dutxa 

- 1 bany doble amb dos inodors 

- 1 cuina complerta equipada amb aparells de bugaderia 

- 1 sala d’estar 

- 1 menjador 
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4.1.3. VOLUMETRIA I SUPERFÍCIES  

Per a obtenir un màxim de superfície útil es decideix acabar d’enderrocar el forjat intermedi del Paller i 

construir-hi dos forjats nous que divideixin el volum en 3 noves plantes (plantes soterrani PS-2 i PS-1 i 

planta baixa PB). 

La segona actuació és enderrocar també el forjat intermedi de la Casa i executar-hi un de nou 

adaptant-se a la normativa sobre alçada lliure dels espais, requisis tècnics que l’estat actual no 

compleix. 

La tercera i darrera actuació principal és l’obertura de nous buits de façana per a condicionar els 

diferents espais als requisits de ventilació i il·luminació naturals.  

 

La distribució d’estances i superfícies de la proposta de reforma és la següent: 

 ESTANÇA SUPERFÍCIE ÚTIL [m²] SUPERFÍCIE CONSTRUIDA [m²] 

PS-2 Habitació S.2.1. 5,16  

 Bany S.2.1. 21,96  

  27,12 53,09 

PS-1 Habitació S.1.1. 5,16  

 Bany S.1.1. 21,96  

  27,12 53,09 

PB Estar 31,15  

 Menjador 26,90  

 Recepció  7,42  

 Bany 0 6,03  

 Cuina 10,34  

  81,84 131,31 

PP Habitació 1.1. 12,10  

 Habitació 1.2. 12,27  

 Habitació 1.3. 12,70  

 Bany 1 10,15  

 Comunicador  7,86  

  55,08 85,81 

 TOTAL 191,16 323,30 

Q.2.2.-01: quadre de superfícies 

La volumetria dels cossos habitables passa a ser la següent: 

 ESTAT ACTUAL REFORMA 

CASA+GALLINER PB+PP+Sotacoberta PB+PP 

PALLER PS-1+PB PS-2+PS-1+PB 

Q.2.2.-02: volumetries 

 

Amb aquesta nova distribució el Paller s’integra en la casa, fent que la comunicació entre els ara 

menjador i sala d’estar sigui directa. La idea d’homogeneïtat s’intenta reforçar eliminant l’accés directe 

que el Paller té en l’actualitat des del carrer, en la cota inferior. Així, totes les entrades i sortides 

d’usuaris en concentraran en la planta baixa.  

 

Els segon objectiu de la nova distribució és crear grans espais comuns de fàcil accés. És dir, fer del 

menjador i de la sala d’estar espais de trobada, espais també polivalents on es  puguin celebrar 

activitats d’oci. És per tot això que ambdós espais s’ubiquen a la planta baixa, on també s’emplaça un 

bany senzill i la cuina. D’aquesta manera tots els espais comuns resten concentrats en el mateix nivell.  

 

El tercer concepte és el de independència-dependència. Malgrat que el tipus d’allotjament rural farà 

que la casa sigui llogada sencera –no es llogaran habitacions per separat-, es busca que puguin 

coexistir zones amb més independència que altres. Així, a les dues plantes sota rasant de l’antic Paller 

s’hi distribueixen dues habitacions dobles amb un bany complet incorporat en cadascuna. D’aquesta 

manera els usuaris d’aquestes tindran una total independència de la resta d’hostes. En canvi, en la 

planta primera de l’antiga Casa es distribueixen tres habitacions dobles i un sol bany. D’aquesta 

manera, els usuaris d’aquestes hauran de compartir cambra de bany, fent d’aquesta estança i del pas 

de comunicació un punt de trobada. Es considera que aquest és un aspecte interessant que reforça la 

idea de compartir, doncs les persones que ocuparan conviuran en comunitat durant el seu allotjament.  
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4.2. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LA PROPOSTA 

4.2.1. SUSTENTACIÓ I SISTEMA ESTRUCTURAL 

La nova distribució d’espais no genera un increment de càrregues suficient per a modificar el tipus de 

fonamentació existent. És per això que es conservaran els fonaments existents sota els murs de 

façana, elements sobre els que es carregarà tota la nova estructura. No obstant, caldrà crear petits 

daus de formigó armat a mode de sabates aïllades per a fer descansar les noves estructures d’acer 

que formaran les escales. 

D’altra banda, el que sí es modificarà serà la solera tant del Paller com de la Casa-Galliner. Es preveu 

enderrocar l’existent i formar un nou emmacat de graves i solera de formigó. Aquesta nova capa 

permetrà una major resposta davant la transmissió tèrmica entre el sòl i el interior de l’immoble. 

 

Com ja s’ha fet saber amb anterioritat, els forjats del Paller i de la Casa s’enderrocaran per complert, 

doncs les alçades lliures actuals no s’ajusten a les exigències mínimes d’habitabilitat.  

La idea inicial era conservar i mantenir el sistema constructiu de bigues i entrebigat de fusta, aprofitant 

a l’hora les peces de fusta ja existents. No obstant, les bigues de fusta que es recuperen no tenen la 

suficient longitud ni secció com per poder ser utilitzades per a la nova estructura. És per això que s’ha 

buscat una alternativa. 

 

A l’hora de buscar aquesta alternativa s’ha optat per trobar un sistema que complís els següents 

requisits: 

- sistema prefabricat o semiprefabricat per reduir costos i materials 

- sistema lleuger per facilitar el transport 

- sistema de posada en obra en sec per reduir el consum d’aigua 

 

Amb aquestes característiques com a base s’ha optat per uns panells prefabricats de fusta tipus 

Kielsteg que permeten grans llums amb gruixos relativament reduïts de cantell. Aquests panells, davant 

d’altres sistemes, aporten els següents avantatges: 

- panells fàcilment mecanitzables: es pot adaptar la seva geometria a la dels murs 

- permet cobrir llums de fins a 6,85 metres amb panells de 23cm i amb una capacitat de càrrega de 

fins a 8,0 KN/m² 

- la seva ànima en forma de ziga-zaga de fusta crea espais buit que donen al panell una elevada 

resistència al pas de calor-fred i al soroll, no essent necessaris l’ús d’aïllaments 

- la seva doble capa de fusta dóna un acabat al material que permet estalviar-se el revestiment en 

sostres i/o paviments 

 

 

 

  
Q.3.2.-01, -02: panell tipus; quadre de resistèncie s de panell Kielsteg 228 

 

Q.3.2.-03: quadre de resistències de panells segons  gruix  

 

Tant en el Paller com en la Casa els panells s’utilitzaran per als nous forjats i per a formar les noves 

cobertes.  

Els panells es faran descansar sobre perfils metàl·lics en “L” que recorreran perimetralment les 

façanes. Aquests perfils, a la vegada, s’agafaran als murs de pedra mitjançant perns de connexió. 

La formació d’escales obligarà a realitzar estructures metàl·liques (pilars i bigues tipus HEB 100) per a 

formar els buits en forjats. És per això que es decideix executar les escales amb xapes metàl·liques. El 

segon motiu pel que s’utilitza aquest material i sistema constructiu per als elements de comunicació és 

donar la màxima lleugeresa a les escales: xapa plegada per a la formació del graonat. A més, l’ús de 

xapes d’acer permet reduir el volum físic que ocuparà les escales, ja que no s’utilitzaran envans ni murs 

per a la seva sustentació.  
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En un altre ordre, les actuacions estructurals es completaran amb la formació de noves obertures, ja 

que aquestes s’executaran en murs de càrrega. 

L’obertura de tot forat s’executarà a partir dels passos següents:  

- obertura d’una primera regata en un dels costats del mur per a allotjar-hi un perfil metàl·lic a mode 

de dintell 

- repetició de pas anterior però en el costat oposat del mur 

- cosit de tots dos perfils/dintells mitjançant passadors metàl·lic 

- enderroc de pany de paret, façana o mur 

- col·locació i muntatge de marc interior d’acer i peces de remat davant de dintells 

 

Aquest sistema no precisa d’estintolament provisionals.  

 

 

4.2.2. ENVOLVENT 

Com a envolvent de façana es conservaran els murs de maçoneria, adaptant-los, però, a les noves 

exigències. Així, la cara exterior es deixarà vista en l’antic Paller i s’arrebossarà amb morter en la Casa. 

Indicar que els panys de pedra es netejaran mitjançant raig d’aire a pressió en sec i es consolidaran 

mitjançant tractament al silicat. En les cares interiors els murs, excepte el que resta en contacte amb el 

terreny en el soterrani del Paller, es trasdossaran mitjançant placa de cartó guix muntada davant 

aïllament de 34mm i subestructura de muntants i travessers metàl·lics. 

Així, en façanes es repicaran tots els acabats, interiors i exteriors, es practicaran les noves obertures i 

es tapiaran les existents amb material provinent del propi enderroc abans d’aplicar els acabats i 

tractaments verticals.  

 

Els passos a seguir per a l’obertura de forats serà el que es grafia en l’esquema següent: 

 

Q.3.2.-04: passos a seguir per a l’obertura de fora ts en façana  

 

L’obertura de finestres esdevé imprescindible en les estances per a garantir la ventilació i il·luminació 

natural de com a mínim 0,6 m² en dormitoris i 1,4 m² en sales (segons Decret 259/2003 sobre requisits 

mínims d’habitabilitat). 

 

La nova fusteria serà de fusta per a poder conservar l’aspecte visual de Casa Millan i adequar-se a 

l’entorn de la vila. A part, les finestres, totes de dues fulles batents, duran un doble vidre baix emissiu 

que garanteixi la no transmissió de calor-fred i incorporaran contrafinestres com a elements opacs 

d’enfosquiment en les habitacions.   

 

Per la seva part, el sistema de cobertes es simplificarà a dos cobertes d’un únic vessant de 22% i 23% 

d’inclinació en la Casa i en el Paller respectivament. Ambdues envolvents estaran formades per panells 

prefabricats de fusta, com els que formen els forjats, com a element de suport i formació de pendent. Al 

damunt s’allotjarà una làmina impermeabilitzant i uns taulells de fusta (material hidrofugat) sobre els 

que es col·locaran les teules àrabs, amorterant només les filades de les canals. 

Per a l’execució de les noves cobertes es desmuntaran les existents. En la del Paller es retiraran totes 

les teules per al seu anàlisis i per a poder ser emprades de nou en la nova coberta. Per la seva part, la 

coberta de la Casa, al ésser de planxes de fibrociment, es retirarà segons el Reial Decreto 396/2006 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto.  

Malgrat que la coberta de la Casa és difícilment visible des de la vila i els camins del voltant les noves 

teules a col·locar seran del tipus envellides amb l’objectiu d’homogeneïtzar l’aspecte del conjunt, 

recuperant, així també, l’aspecte original de l’immoble.  

 

 

4.2.3. COMPARTIMENTACIÓ 

A l’hora de tancar els diferents espais en vertical es decideix emprar divisions de plaques de guix en 

tant que sistema modular de muntatge en sec. A més, aquests tipus de divisions aporten un gran 

aïllament acústic, imprescindible per a poder separar habitacions i estances d’usos diferents.  

De forma genèrica s’ha decidit executar divisions de doble envà amb aïllament interior del tipus Pladur 

106/400 N, amb un gruix de 15+15+46+15+15 mm i muntants metàl·lics cada 40cm. A l’hora de tancar 

cambres humides (banys i cuina), la doble placa en contacte amb aquest espai serà del tipus WA, és a 

dir, resistent a l’aigua. Això s’aconsegueix gràcies al tractament hidròfug dels panells de guix.   

 

Les portes de les diferents estances seran de fusta. L’accés a les habitacions seran a partir de portes 

batents, mentre les portes interiors dels banys (cambres d’inodor i/o dutxa) seran corredisses, 

muntades en el interior de l’estructura d’envans de plaques a partir d’una contraxapa d’acer inoxidable.  
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En horitzontal, la majoria d’espais quedaran tancats pel propi forjat, és a dir, pels panells de fusta. No 

obstant, als 4 banys, cuina, rebedor de planta baixa i espai de comunicació de la planta primera es 

decideix muntar un fals sostre continu de plaques de guix. El sistema serà suspès a partir de perns 

roscats agafats amb tacs als panells prefabricats (forjat superior). 

 

 

 

4.2.4. ACABATS 

A l’hora de parlar d’acabats distingirem entre els acabats horitzontals i els acabats verticals. 

 

Respecte als primers, els terres de les estances seran de parquet de fusta, concretament parquet 

flotant de posts multicapa amb acabat de fusta. Aquest tipus de paviment ha de permetre un àgil 

muntatge, a la vegada que reduir l’excés de material natural com la fusta, ja que, a diferencia d’altres 

terres, en aquest només la capa superior és de fusta natural.  

Igualment, les petges i replans de les escales es pavimentaran amb fusta. 

Per un altre costat, els banys seran els únics espais on els terres seran diferents, concretament de 

rajola ceràmica. L’objectiu, a part d’incrementar la resposta davant la humitat i l’aigua, és diferenciar 

aquests elements de la resta.  

 

Pel que fa als revestiments verticals, les parets de les divisions i trasdossats de plaques de guix 

s’acabaran amb una doble capa de pintura plàstica amb etiquetatge Aenor Medioambiente L’objectiu és 

reduir al màxim els aspectes contaminants del procés constructiu i de l’edifici una vegada en ús.  

Novament, els banys es desmarcaran de la resta d’estances i es revestiran amb rajoles ceràmiques en 

tota la seva alçada. 

La cuina també es revestirà, però només fins a una alçada de 1,5 metres i en els panys de paret on 

s’ubica el mobiliari. En aquest cas el revestiment serà a partir de panells de sorra i pols de quars (tipus 

Silestone).  

 

Altrament, existiran dos trams singulars. Un d’ells serà el de l’escala del Paller, ja que el mur de pedra 

no es trasdossarà al estar en contacte amb el terreny. És per aquest motiu que el parament es netejarà 

i es consolidarà, deixant el mur de maçoneria vist. Per un altre costat, la massa rocosa que entra per 

l’est de la Casa a la futura cuina també es netejarà i tractarà amb un producte consolidant incolor que 

permeti deixar l’element vist.  

 

En quant a revestiment verticals, especificar que els pilars metàl·lics de planta baixa que formen el forat 

d’escala es tractaran amb pintura ignífuga. 
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5. CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS  
 

Des d'un punt de vista tècnic, el projecte m'ha servit per valorar i reivindicar els tipus i sistemes 

constructius autòctons de la zona de la Terreta i, segurament, del Prepirineu occidental català per 

extensió. Al tractar-se d'un immoble anterior al segle XX he pogut apreciar amb claredat els aspectes 

més bàsics de la construcció, ja que són fàcilment identificables els sistemes purament funcionals que 

s'empraven per a carregar edificis en terrenys irregulars. 

 

Des d'un punt de vista més personal, el treball m'ha servit per posar en pràctica els coneixements 

adquirits durant els quatre anys d'estudis universitaris en els camps de construcció i expressió gràfica.  

En un segon ordre, però també personalment, l'execució del PFC ha estat una prova més que només 

amb continuïtat, esforç i compromís es poden assolir els objectius que hom es pugui plantejar. En 

aquest cas ha estat un projecte final de carrera, però durant el temps que li he dedicat també he hagut 

d'aplicar aquests conceptes a la vida personal, sobretot per afrontar i superar els problemes que 

desafortunadament m'he trobat pel camí.  

Altrament, també m'he adonat que tots tenim uns límits, independentment de les nostres capacitats i de 

la nostra voluntat, límits que és positiu que cadascú pugui conèixer per poder encarar amb confiança 

tots els reptes que hom es planteja o es pugui trobar.  

 

 

En quant a recomanacions, destacaria dos aspectes.  

El primer, i des d'un punt de vista tècnic, recomanaria que s'elaborés un estudi patològic acurat de 

Casa Millan per poder actuar amb promptitud, ja que el pas del temps i el desús estan afectant cada 

vegada amb major virulència la seva estructura. Personalment crec que seria una llàstima perdre un bé 

immoble com aquest i sumar-lo a la llista de viles i pobles que han anat perdent la seva història 

arquitectònica i el seu passat constructiu, passat imprescindible per conèixer i entendre el nostre 

present. 

En segon lloc, crec que seria bo que entre tots plegats aprenguéssim a veure amb ulls crítics i curiosos 

el que ens envolta, ja que només així podrem plantejar-nos dubtes, buscar-ne les solucions i enriquir 

els nostres coneixements, siguin del àmbit que siguin. Jo hem dedico a la construcció, però intento 

aplicar aquest axioma al meu dia a dia.  

6. AGRAÏMENTS   
 
En primer lloc voldria donar les gràcies a la família Pagès per la seva hospitalitat i per haver-me obert 

les portes de casa seva. 

En segon lloc, agrair la paciència del meu tutor Jacint Bachs, qui en tot moment, trobada rere trobada, 

m’ha fet millorar el projecte.  

També no hem puc oblidar dels companys i companyes de feina, ja que sense el seu suport i la seva 

comprensió no hagués estat capaç de reemprendre i finalitzar el treball. En especial, agrair l’ajuda 

desinteressada d’en Xavier Pla, cap, company i amic. 

Per últim, i no per això menys important, intentar donar les gràcies als meus pares, als meus germans i 

família, i a tots i cadascun dels meus amics. Mai sabré recompensar tot el que han fet per mi durant els 

últims dos anys especialment.  
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8. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  
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