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Aquest projecte final de grau conté una proposta d’intervenció en una Masia que data del 1886, situada en 
la població de Sant Carles de la Ràpita, dintre del Parc Natural del Delta de l’Ebre. L’objectiu és rehabilitar l’edifici 
adaptant-lo a la normativa actual d’habitabilitat i intervenir en les tres granges adjacents a la Masia per fer-ne en 
el seu lloc un Restaurant – Bar. 

 
El document es divideix en tres blocs principals, la diagnosi de l’estat dels edificis, la proposta d’intervenció i 

l’obra nova adjacent a la Masia.  En la diagnosi s’exposa l’estat en el que es troben els edificis, determinat a partir 
de la realització d’inspeccions visuals, peritatge estructural i la utilització d’eines de diagnosi. En segon lloc, es 
proposa una intervenció que adapta l’edifici a les necessitats pròpies d’una casa rural, partint d’una nova 
distribució, introducció d’energies renovables i la reutilització de materials ja existents en l’edifici. Per últim, es 
procedirà a l’enderroc de les granges per donar lloc a la construcció del Restaurant – Bar que pugui completar les 
necessitats de la Masia com a un allotjament rural. Per a la seva construcció s’ha tingut en compte la realització 
d’una edificació sostenible a partir de la utilització de panells de fusta contralaminada KLH en tota la seva 
estructura.  

 
Com a resultat de la intervenció s’obté un complex de caràcter rural i turístic, que dóna servei a l’alt índex 

de visites que rep el Parc Natural del Delta de l’Ebre, i intentant en tot moment la creació d’un espai respectuós 
amb el medi ambient.  
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I. PROJECT PROPOSAL
 

1 PROPOSAL 
 

The objective of this Final Grade Project  (FGP) is develop the technical renovation of the 
"Casablanca," and their  adjacent buildings and secondary, as well as the reforms  in order to enable the set in a 
hostel tour . The house is located in the same Natural Park of the 
corresponding to the town of Sant Carles de la Rapita, Montsia region belonging to the province of Tarragona. 

 
The objectives are to carry out a general recog

the buildings in question, determining the source of the injury, causes and possible solutions. In each of the 
interventions should take into account the work carried out within a nature conse
consequent obligation to carry out the work with the materials and procedures that ensure a low environmental 
impact. 

 
We decide realize the FGP  about  the house call "Casablanca" 

which is the Delta of Ebre, work on  respecting the environment  and  use solutions agree with the rules.
 
At the same time we know that the house in question, Anglo

region. The house has seen the growth of Ebro Del
that at “Casablanca” ‘s house lived Sebastiá Joan Arbo(1902
winner of the Nadal Prize in Literature in 1948. Many of his books contain stories abou
"Casablanca." 

 
For all these reasons, we realized the FGP about "Casablanca" house. 
 

2 INFORMATION ABOUT PROJECT
 
Promoter:  

Final Project Grade, Escola Politècnica Superior de Barcelona, UPC.
 
Building Engineers: 

Students: Ivan de Santiago Jiménez
Anna Sancho Salvador

Tutor:  Emilio Hormias 
 
Location:  

Adress: Rural road Municipal de Sant Carles de la Ràpita al Poble Nou del Delta, km 3,7.
Location: Sant Carles de la Ràpita
Region: Montsià, Tarragona
 
The house is located in the Pob

region of Montsià (Tarragona). The house is surrounded by farmland and irrigated rice.
 
Solar:  

The plot of land, shaped like an irregular rectangle, containing a total area of 
which are occupied by existing buildings intended for agricultural use, including the house "Casablanca."

The property has the following services planning at present, although the possibilities of making connections 
that don’t have service. 
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The objective of this Final Grade Project  (FGP) is develop the technical renovation of the 
"Casablanca," and their  adjacent buildings and secondary, as well as the reforms  in order to enable the set in a 

. The house is located in the same Natural Park of the Delta de l’Ebre
corresponding to the town of Sant Carles de la Rapita, Montsia region belonging to the province of Tarragona. 

The objectives are to carry out a general recognition of the characteristics and the state of the structure of 
the buildings in question, determining the source of the injury, causes and possible solutions. In each of the 
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Region: Montsià, Tarragona 

The house is located in the Poble Nou del Delta’s Road, 3.7 km, in the town of Sant Carles 
(Tarragona). The house is surrounded by farmland and irrigated rice.
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The objective of this Final Grade Project  (FGP) is develop the technical renovation of the country house 
"Casablanca," and their  adjacent buildings and secondary, as well as the reforms  in order to enable the set in a 

Delta de l’Ebre, specifically in the area 
corresponding to the town of Sant Carles de la Rapita, Montsia region belonging to the province of Tarragona.  

nition of the characteristics and the state of the structure of 
the buildings in question, determining the source of the injury, causes and possible solutions. In each of the 
interventions should take into account the work carried out within a nature conservation area, with the 
consequent obligation to carry out the work with the materials and procedures that ensure a low environmental 

we could work inside a  Natural Park 
, work on  respecting the environment  and  use solutions agree with the rules. 

Saxon style, is an icon for the people of that 
ta since 1886, age of the construction. We also know the fact 

1984),a famous writer  native of the town, and 
winner of the Nadal Prize in Literature in 1948. Many of his books contain stories about his childhood in 

Adress: Rural road Municipal de Sant Carles de la Ràpita al Poble Nou del Delta, km 3,7. 

Road, 3.7 km, in the town of Sant Carles de la Rapita, 
(Tarragona). The house is surrounded by farmland and irrigated rice. 

, shaped like an irregular rectangle, containing a total area of land 31.408m2, 2.122m2 of 
which are occupied by existing buildings intended for agricultural use, including the house "Casablanca." 

The property has the following services planning at present, although the possibilities of making connections 
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Network of public lighting: existing
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Fig.0 Image taken from the tourist map of the Ebro Delta, surrounded by red, the area belonging to the estate Casablanca. It 
can be observed while the location of the village of Sant Carles de la Rapita, ponds and closed the Encanyissada and Punta 
de la Banya containing the salt of the 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Image 
building is surrounded with orange 

 
 

       
            
       

Red of water: existing 
BT network power: existing 
Sewerage: nonexistent 
Network of public lighting: existing 
Red phone: nonexistent 

 

Fig.0 Image taken from the tourist map of the Ebro Delta, surrounded by red, the area belonging to the estate Casablanca. It 
can be observed while the location of the village of Sant Carles de la Rapita, ponds and closed the Encanyissada and Punta 

nya containing the salt of the Trinitat. 

Fig.1 Image is taken from the land registry, which shows a blue box with the extension of the property Casablanca. The 
building is surrounded with orange is Casablanca’s house
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Fig.0 Image taken from the tourist map of the Ebro Delta, surrounded by red, the area belonging to the estate Casablanca. It 
can be observed while the location of the village of Sant Carles de la Rapita, ponds and closed the Encanyissada and Punta 

taken from the land registry, which shows a blue box with the extension of the property Casablanca. The 
is Casablanca’s house, and in green, adjacent farms. 
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Fig.0 Image taken from the tourist map of the Ebro Delta, surrounded by red, the area belonging to the estate Casablanca. It 
can be observed while the location of the village of Sant Carles de la Rapita, ponds and closed the Encanyissada and Punta 

taken from the land registry, which shows a blue box with the extension of the property Casablanca. The 



6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Casablanca, rehabilitació d’una de les icones del Delta de l’Ebre 
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona                       Ivan de Santiago Jiménez 
Projecte Final de Grau, Octubre 2011                               Anna Sancho Salvador 
 

ll.  DIAGNOSIS OF THE CASABLANCA’S HOUE 
 

1. WORKING METHOD 
 

The  project  began  with  a  study  of  the  current  state  of  both,  the house and the adjacent farm 
buildings. Starting from a collection of information based  up on  interviews with  the  owners  of  the  property. 
The owners facilited us a 2008 study about the origins of building, reading references to the beginnings of 
colonization in the Delta of Ebro and research information  on  typical construction in the area, which differ 
greatly from the house that we analyze and we have difficulty finding construction system used. 

 
Then,  we  proceed  to  carry  out  a  technical  appreciation  of  the  buildings,  which  will  begin  with a 

visual recognition. Then we will proceed to make the building plans, there weren’t no plans since the age of the 
building construction.  Once  this  has  been  made,  we  will  proceed  to  describe the characteristics of the 
constructions, which include the following: foundations, vertical structure, horizontal structure and  inclined 
structures. 

 
Once  the  recognition  of  buildings was finished,  it  leads  to  the  removal  of  the  lesions  observed.  In 

this section will be identification of each of the  lesions  affecting  the  buildings,  and  later  we will  make  a  list  
of possible  reasons that may have caused each of the lesions observed. 

 
Following the analysis of the injury, shall be conducting an analysis of the structural safety of buildings. This 

section  includes  the  analysis  of  vertical structures, where the rules of calculation applied to walls of brick and 
to determine the working tension of the  walls,  and  the  analysis  of  horizontal  structures,  determine  
homogeneous areas, risk categories, and calculating the deformation, cutting and bending the rules as applied to 
existing types of wood. 

 
Finally, there will be a point in recommendations  of the reforms that will be concretized from conclusions  

tests and calculations carried out previously. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. APROACH TO THE STORY THE EBRE’S DELTA 
 

2.1 From the formation of the Ebre’s Delta to the present 
 
THE ENVIRONMENT 
 

The formations of the Ebre’s Delta 
 
Deltas are formations o f transmission between marine habitats, riverine and land. The Ebre’s Delta shows 

this feature in a  very  noticeable way   because  of  its  peculiar morphology, consisting of a plain sediments, and 
springs full of gaps, which goes almost 30 km. towards the sea. 
 
        Its arrow-shaped, is due to the continuous supply of sediment to the river mouth of the Ebre’s river, now 
that growth is hampered, among other factors, the construction of numerous dams along the river and retain  
much sediment it carries. 

 
Climatology 
 
The most notable weather features have influenced the present morphology of the Ebre’s Delta, which is 

fully immersed  in a Mediterranean area with  annual  rainfalls are irregularly distributed in two periods, spring 
and autumn and winter and summer droughts. 

 
Temperatures remain smoothed by the presence of the sea, with mild winters and warm summers (average 

temperature 18 º C).  The  frosts  are  rare  and  mists  are accentuated by the high humidity exists all year round. 
However the most important climatic feature is the wind,  specifically  the  mistral,  or  call in the area, "wind up", 
which helps strengthen the drag of sediments and the coastal dunes. 

 
Unique vegetations and rich variety of animals 
 
The singulars characteristics about the Delta make a vegetal scenary  different from others surrounding 

areas. This areas    can  be  classified  into: underwater vegetation, lake, riparian, coastal and arvense, which 
highlights all areas notably the cultivation of rice. 

 
The rich variety of animals, the delta can be found many different species, some that remain permanently, 

and others who are  taking  advantage  of  the  last  favorable  temperature  for  nesting.  We  emphasize  
invertebrate animals such as mosquitoes and leeches, as well as a greater community of vertebrates, based on 
reptiles, fish and birds. 
 
THE HUMAN 
 

The beginnings of colonization 
 

The alluvial terraces of the lower Ebrs and especially the land adjacent to the delta today welcomed due to a 
strategic location and its biological potential, rich human community. 

 
The first communities established were the Neolithic necropolis, increasing during the second century BC., 

but these communities were defeated during the Punic-roman wars, Delta was the border. 
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The Roman period (from the II century BC to the fourth century 
areas, resulting  stable settlements that will eventually develop permanent communities in these areas.

 
Between the seventh and eleventh centuries, Arabs occupy the Delta

cultivated, therefore not taken out the maximum economic benefit and exploitation.
 
Despite the unsafe zone, the fearsome plague epidemics such as occurred in the years 1392 and 1478, and 

malaria, Delta developed a certain economic activity, in addition to livest
and especially in salt. 

 
Saline Delta development  takes  place  in  the  sixteenth  century  and  especially  in the eighteenth century. 

It is precisely during this century until 1868, when the  exploitation  of  the
to proceed in particular the stagnation of the salt, indemnify former pullers. In the nineteenth century  maps  of  
the  delta,  before  the  agricultural  colonization,  the  delta  area full of salt appears as
and  in  fact  was  the  case.  The  immediate  transformation  of  agriculture shifted towards the use of marginal 
areas, such as the Punta de la Banya.

 
In summary, we can see that the delta colonization is current, that hum

primary extraction taking advantage of what the soil conditions of the area allowed them to extract.
 
The birth of the urban 
 
The first census was conducted in the area in 1359, by the Courts of Cervera, and identifie

families living in the Delta was not more than ten. The situation began to change in 1719 when the first obtained 
permits to cultivate the land . Charles III passed to public administration salt mining and  promotes the creation 
of the navigation channel on the right of the Ebro River linking the towns of 
Ràpita. As a result of the two delta measures the population grows rapidly so that, by 1860 the population was 
8.092 habitants between different populations of
Camarles, L’Aldea, La Cava, Jesus 

 
It is from this time that urban settlements are still in the area, because the delta is a source of income and 

sustenance for different populations
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2.  Typical Construction of the Ebre’s Delta, hut made from materials such as wood, reeds, rice straw, etc
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The Roman period (from the II century BC to the fourth century AC) encourages transhumance to delta
areas, resulting  stable settlements that will eventually develop permanent communities in these areas.

Between the seventh and eleventh centuries, Arabs occupy the Delta’s region, which remains without being 
ted, therefore not taken out the maximum economic benefit and exploitation.
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Construction of the Ebre’s Delta, hut made from materials such as wood, reeds, rice straw, etc
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areas, resulting  stable settlements that will eventually develop permanent communities in these areas. 
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ted, therefore not taken out the maximum economic benefit and exploitation. 

Despite the unsafe zone, the fearsome plague epidemics such as occurred in the years 1392 and 1478, and 
ock as described, was based on fishing 

Saline Delta development  takes  place  in  the  sixteenth  century  and  especially  in the eighteenth century. 
salt  is  no  longer made by Charles III 

to proceed in particular the stagnation of the salt, indemnify former pullers. In the nineteenth century  maps  of  
the  delta,  before  the  agricultural  colonization,  the  delta  area full of salt appears as if the only use of the land, 
and  in  fact  was  the  case.  The  immediate  transformation  of  agriculture shifted towards the use of marginal 
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2.2 
 

The sheds are one of the most unique plant 
ancient and universal tradition that dates back to Neolithic times and that has lasted until today.

 
History of the sheds
 
The sheds buildings are typical of the Delta and have been kind of the 

hunters, peasants, workers of the salt, among others have used for years this type of housing.
 
The maximum expansion of the sheds was in the nineteenth and early twentieth centuries, coinciding with 

the spread of ri
made with basic materials of the area, and nearby natural, as are the clay, wood, reeds, rice straw, soaked 
eucalyptus, among others.

 
Farmer’s shed
 
The sheds 

workers, or by small farmers who built his isolated shack in the middle of the rice.
 
These sheds used to measure 8 meters long by 3 or 4 wide. The plant was only

usually without separation, a bedroom with several beds and a kitchen. The door made of wood or fabric, could 
be located in both the front and in back, and even had a window. 
 

It was not surprising that within the booth also hous
separation between the roof and floor, 

 
Fishermen’s shed
 
The fishermen's shed were usually temporary residences, using it only during the fishin

later abandoned.
 
However they were not very different from farmer’s sheds, had the peculiarity of being geared to the sea. 

The plant also rectangular
 
Today
 
Since the 60

population, new construction materials and the expansion of the methods of transport favored an aggressive 
neglect of the sheds. In the 80s, these construct
landscape of the Delta and in the 90s he returned to resurrect the construction of 
information centers, halls exhibition, tourism, restaurants and holiday homes.

 
 
 
 
 
 
 

       
            
       

2.2 The shed, a typical construction of the Ebre’s Delta

The sheds are one of the most unique plant construction in Catalonia and worldwide. They are part of an 
ancient and universal tradition that dates back to Neolithic times and that has lasted until today.

History of the sheds 

The sheds buildings are typical of the Delta and have been kind of the 
hunters, peasants, workers of the salt, among others have used for years this type of housing.

The maximum expansion of the sheds was in the nineteenth and early twentieth centuries, coinciding with 
the spread of rice cultivation, in this period the farmers used them as permanent housing. These buildings were 
made with basic materials of the area, and nearby natural, as are the clay, wood, reeds, rice straw, soaked 
eucalyptus, among others. 

Farmer’s shed 

The sheds farmers used to be built by owners of large rice fields, in order to provide housing for farm 
workers, or by small farmers who built his isolated shack in the middle of the rice.

These sheds used to measure 8 meters long by 3 or 4 wide. The plant was only
usually without separation, a bedroom with several beds and a kitchen. The door made of wood or fabric, could 
be located in both the front and in back, and even had a window. 

It was not surprising that within the booth also hous
separation between the roof and floor, and the bedrooms were on the top and bottom animals.

Fishermen’s shed 

The fishermen's shed were usually temporary residences, using it only during the fishin
later abandoned. 

However they were not very different from farmer’s sheds, had the peculiarity of being geared to the sea. 
The plant also rectangular, had a single room that served as bedroom and in order to save the fishing gear.

Today 

Since the 60’s of the twentieth century, the considerable improvement of living conditions of the 
population, new construction materials and the expansion of the methods of transport favored an aggressive 
neglect of the sheds. In the 80s, these constructions of natural materials became a symbol of the distinctive 
landscape of the Delta and in the 90s he returned to resurrect the construction of 
information centers, halls exhibition, tourism, restaurants and holiday homes.
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         Anna Sancho Salvador

The shed, a typical construction of the Ebre’s Delta 

construction in Catalonia and worldwide. They are part of an 
ancient and universal tradition that dates back to Neolithic times and that has lasted until today.  

The sheds buildings are typical of the Delta and have been kind of the basis of their colonization. Fishermen, 
hunters, peasants, workers of the salt, among others have used for years this type of housing. 

The maximum expansion of the sheds was in the nineteenth and early twentieth centuries, coinciding with 
farmers used them as permanent housing. These buildings were 

made with basic materials of the area, and nearby natural, as are the clay, wood, reeds, rice straw, soaked 

farmers used to be built by owners of large rice fields, in order to provide housing for farm 
workers, or by small farmers who built his isolated shack in the middle of the rice. 

These sheds used to measure 8 meters long by 3 or 4 wide. The plant was only two rectangular spaces, 
usually without separation, a bedroom with several beds and a kitchen. The door made of wood or fabric, could 
be located in both the front and in back, and even had a window.  

It was not surprising that within the booth also housed the animals work. In this case, the farmers 
the bedrooms were on the top and bottom animals. 

The fishermen's shed were usually temporary residences, using it only during the fishing season, and was 

However they were not very different from farmer’s sheds, had the peculiarity of being geared to the sea. 
had a single room that served as bedroom and in order to save the fishing gear.

s of the twentieth century, the considerable improvement of living conditions of the 
population, new construction materials and the expansion of the methods of transport favored an aggressive 

ions of natural materials became a symbol of the distinctive 
landscape of the Delta and in the 90s he returned to resurrect the construction of shed’s-style traditional use in 
information centers, halls exhibition, tourism, restaurants and holiday homes. 
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farmers used them as permanent housing. These buildings were 

made with basic materials of the area, and nearby natural, as are the clay, wood, reeds, rice straw, soaked 

farmers used to be built by owners of large rice fields, in order to provide housing for farm 

two rectangular spaces, 
usually without separation, a bedroom with several beds and a kitchen. The door made of wood or fabric, could  

building a 

g season, and was 

However they were not very different from farmer’s sheds, had the peculiarity of being geared to the sea. 
had a single room that served as bedroom and in order to save the fishing gear. 

s of the twentieth century, the considerable improvement of living conditions of the 
population, new construction materials and the expansion of the methods of transport favored an aggressive 

ions of natural materials became a symbol of the distinctive 
style traditional use in 
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3.   HISTORY OF THE CASABLANCA’S HOUSE
 

3.1 The origins of the house and 
 

The house and farmhouse Casablanca are located in 
 
It is an Anglo-Saxon-style building, built in two 

their origins in the exterior finish of the brick house was in the late nineteenth century the incidence of malaria 
by the stagnation of the water was causing high rates of mortality in the Delta,
was proceeded to the house to pursue it began its popularly called "Casablanca", a name also given to the estate 
" Meadows of Casablanca." 
 

The Casablanca is the first building south of the right of the Ebro Delta. This is a
documented in the autobiographical novel by the writer of daily life, 
Joan Arbó, born in 1902 and lived his childhood in his own house. Some of these novels are
Delta (1965), La Masia (1960), Terres de l'Ebre (1956).
 

The farmhouse Casablanca, from the institution as such has gone through several owners trohughout 
history until the present: 

 
1867 – D. Juan Antonio Treserra, which acquires the so

Heritage. 
 

1886 – "The Company of Desecacion Inglesa", represented by Mr. William Gibbs and Henry Bisch, acquire 
the property to Mr. Treserra. Initiate a cleaning of the area and begin to use the property for the production of 
rice. They build the house called Casablanca.
 

1905 – The British company fails in its attempt to enrich itself with the production of rice and sell the 
property to a British citizen D. Albert
shareholders. 
 

1917 – On March 26 it is the "
 
1941 – The Mr. Ries sell its stake in the "

Chicheri. 
 
Today the family López-Chicheri 

the adjacent farmhouse and farm buildings.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                          
cola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona  

  

HISTORY OF THE CASABLANCA’S HOUSE 

The origins of the house and farmhouse Casablanc 

The house and farmhouse Casablanca are located in the town of Sant Carles de la Ràpita in the Ebre’s

style building, built in two heights and built by English settlers around 1880. Although 
their origins in the exterior finish of the brick house was in the late nineteenth century the incidence of malaria 
by the stagnation of the water was causing high rates of mortality in the Delta,
was proceeded to the house to pursue it began its popularly called "Casablanca", a name also given to the estate 

The Casablanca is the first building south of the right of the Ebro Delta. This is a
documented in the autobiographical novel by the writer of daily life, Nadal Prize for Literature (1948), J

Arbó, born in 1902 and lived his childhood in his own house. Some of these novels are
(1960), Terres de l'Ebre (1956). 

The farmhouse Casablanca, from the institution as such has gone through several owners trohughout 

D. Juan Antonio Treserra, which acquires the so-called Prats de Sant Carles d

"The Company of Desecacion Inglesa", represented by Mr. William Gibbs and Henry Bisch, acquire 
the property to Mr. Treserra. Initiate a cleaning of the area and begin to use the property for the production of 
rice. They build the house called Casablanca. 

The British company fails in its attempt to enrich itself with the production of rice and sell the 
property to a British citizen D. Alberto Ries and D. Juan Lopez-Chicheri Urrea, grandfather of current owners 

On March 26 it is the "Companyia Agrícola Sant Carles SA", current owner of the property.

Ries sell its stake in the "Companyia Agrícola SAnt Carles

Chicheri owns 31.408 m2  of the existing building and 2122 
the adjacent farmhouse and farm buildings. 

                                                                                                                             
     

     

the town of Sant Carles de la Ràpita in the Ebre’s Delta. 

heights and built by English settlers around 1880. Although 
their origins in the exterior finish of the brick house was in the late nineteenth century the incidence of malaria 
by the stagnation of the water was causing high rates of mortality in the Delta, and as a means of disinfection 
was proceeded to the house to pursue it began its popularly called "Casablanca", a name also given to the estate 

The Casablanca is the first building south of the right of the Ebro Delta. This is a historic building and is 
Prize for Literature (1948), JSebastià 

Arbó, born in 1902 and lived his childhood in his own house. Some of these novels are: Relats del  

The farmhouse Casablanca, from the institution as such has gone through several owners trohughout 

called Prats de Sant Carles de la Rapita at the Royal 

"The Company of Desecacion Inglesa", represented by Mr. William Gibbs and Henry Bisch, acquire 
the property to Mr. Treserra. Initiate a cleaning of the area and begin to use the property for the production of  

The British company fails in its attempt to enrich itself with the production of rice and sell the 
Chicheri Urrea, grandfather of current owners 

", current owner of the property. 

Companyia Agrícola SAnt Carles SA" to family members López 

of the existing building and 2122 m2  of built area including 

3.2

Once visited the town hall 
the house, we found the situation that there are no records prior to 1961, so that we cannot contrasted with the 
documentation tell us that the ow

 
So, we have to specify that the analysis of the house is a study that we draw from the many visits we carry 

on the farm, and specifications that make today's workers and owners of the property.
 
The first visit we made to the propert

the house that is the primary analysis, the same way we used to do the survey, and to make the first plans of the 
existing house Casablanca, the first of which is recorded in the family ow

 
We know the fact that the house was built in 1886 due to the existing property records, which have since 

the family in 2008 conducted a study to discover the origins of his property, and we described above.
 
The family also tells us that in 1975 were 

layout and enhanced through the roof of reinforced concrete beams. Although this year since records exist 
within the City of San Carlos de la Rapita, there has no documents because the owner, N
Daban, did not ask for any permission for its realization.

 
Should clarify that the property is far from the town of Sant Carles de la Rapita, a small town, and that it 

echoed the reform, so that the Council could not intervene .
 
Then 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 Ima
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3.2 Evolution of the house Casablanca 
 

Once visited the town hall of San Carlos de la Ràpita in order to extract all the necessary information about 
the house, we found the situation that there are no records prior to 1961, so that we cannot contrasted with the 
documentation tell us that the owners of the property. 

So, we have to specify that the analysis of the house is a study that we draw from the many visits we carry 
on the farm, and specifications that make today's workers and owners of the property.

The first visit we made to the property we use in order to familiarize ourselves with the environment and 
the house that is the primary analysis, the same way we used to do the survey, and to make the first plans of the 
existing house Casablanca, the first of which is recorded in the family ow

We know the fact that the house was built in 1886 due to the existing property records, which have since 
the family in 2008 conducted a study to discover the origins of his property, and we described above.

The family also tells us that in 1975 were made small 
layout and enhanced through the roof of reinforced concrete beams. Although this year since records exist 
within the City of San Carlos de la Rapita, there has no documents because the owner, N
Daban, did not ask for any permission for its realization.

Should clarify that the property is far from the town of Sant Carles de la Rapita, a small town, and that it 
echoed the reform, so that the Council could not intervene .

Then specify with images, the trend has been the house Casablanca over time:

 

Fig.3 Image of the current state of the house, located in front of irrigations canal and access roads od Poble Nou del Delta
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pita in order to extract all the necessary information about 
the house, we found the situation that there are no records prior to 1961, so that we cannot contrasted with the 

 

So, we have to specify that the analysis of the house is a study that we draw from the many visits we carry 
on the farm, and specifications that make today's workers and owners of the property. 

y we use in order to familiarize ourselves with the environment and 
the house that is the primary analysis, the same way we used to do the survey, and to make the first plans of the 
existing house Casablanca, the first of which is recorded in the family owns. 

We know the fact that the house was built in 1886 due to the existing property records, which have since 
the family in 2008 conducted a study to discover the origins of his property, and we described above. 

made small intervencion in the house, as are improved interior 
layout and enhanced through the roof of reinforced concrete beams. Although this year since records exist 
within the City of San Carlos de la Rapita, there has no documents because the owner, Nacho Lopez
Daban, did not ask for any permission for its realization. 

Should clarify that the property is far from the town of Sant Carles de la Rapita, a small town, and that it 
echoed the reform, so that the Council could not intervene . 

specify with images, the trend has been the house Casablanca over time: 

ge of the current state of the house, located in front of irrigations canal and access roads od Poble Nou del Delta

Casablanca, rehabilitació d’una de les icones del Delta de l’Ebre 
Ivan de Santiago Jiménez 

Anna Sancho Salvador 

pita in order to extract all the necessary information about 
the house, we found the situation that there are no records prior to 1961, so that we cannot contrasted with the 

So, we have to specify that the analysis of the house is a study that we draw from the many visits we carry 

y we use in order to familiarize ourselves with the environment and 
the house that is the primary analysis, the same way we used to do the survey, and to make the first plans of the 

We know the fact that the house was built in 1886 due to the existing property records, which have since 

in the house, as are improved interior 
layout and enhanced through the roof of reinforced concrete beams. Although this year since records exist 

acho Lopez-Chicheri 

Should clarify that the property is far from the town of Sant Carles de la Rapita, a small town, and that it 

ge of the current state of the house, located in front of irrigations canal and access roads od Poble Nou del Delta 
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Evolution of the house 
 
Casablanca’s house in 1886, year of construction
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Casablanca’s house in 1886, year of construction:  

 

 

 

GROUND FLOOR
 
Can be seen schematically, the 
original distribution of the ground 
floor of the farmhouse Casablanca, 
as well as the placement of straps 
that allow 
 

FIRST FLOOR 
 
The original distribution leads to 
large open spaces.
As for the forged wil
with wooden beams, cankerworm 
ceramic and finished with ceramic 
tiles to give rise to the so
Catalan vault.
 

ROOF 
 
The original cover, is a g
forming a slope of 45%. It is made 
from wooden beams on which is 
woven a network of rakes to allow 
the placement of the finished 
ceramic tile.
 

     
         
     

 
 
Casablanca’s house in 1975, year when he made his reform:
 

 
 

 
 

GROUND FLOOR 

Can be seen schematically, the 
original distribution of the ground 
floor of the farmhouse Casablanca, 
as well as the placement of straps 
that allow the thread of the wall. 

FIRST FLOOR  

The original distribution leads to 
large open spaces. 
As for the forged will be made 
with wooden beams, cankerworm 
ceramic and finished with ceramic 
tiles to give rise to the so-called 
Catalan vault. 

 

The original cover, is a gabled roof, 
forming a slope of 45%. It is made 
from wooden beams on which is 
woven a network of rakes to allow 
the placement of the finished 
ceramic tile. 

       
            
       

Casablanca’s house in 1975, year when he made his reform:

       
                             Ivan de Santiago Jiménez   

         Anna Sancho Salvador

Casablanca’s house in 1975, year when he made his reform: 

 

 

GROUND FLOOR 
 
Over the years, the house goes 
from being a mansion to a tool 
storage  for the cultivation of rice. 
The adaptation promotes the 
creation of a new storage space on 
the ground floor. 
 

FIRST FLOOR 
 
On the first floor starts to adapt to 
the house to be habitable again
It performs a redistribution 
leading to new areas 
 

ROOF 
 
The original wooden beams still in 
place, but it creates a loss of 
reinforcement due to various 
factors that cause resistance. The 
reinforcement consists of the 
placement of reinforced concrete 
beams that support on the original 
wooden beams. 
 

    9 
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Over the years, the house goes 
from being a mansion to a tool 
storage  for the cultivation of rice. 
The adaptation promotes the 
creation of a new storage space on 

On the first floor starts to adapt to 
habitable again. 

It performs a redistribution 

The original wooden beams still in 
place, but it creates a loss of 
reinforcement due to various 
factors that cause resistance. The 
reinforcement consists of the 

einforced concrete 
beams that support on the original 
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3.3 Construction features English style
 

As we have indicated in previous sections, the house object of our analysis differs from the typical structures 
seen in the delta’s area. Being a building with walls made of brick is a clear example of these differences. 
other hand, one of the most significant English notes the origins of the farmhouse, is the use of metal braces for 
more cross braced walls of length

 
We describe the system used to perform the vertical walls braced

 
Metal cable-stayed 
 
Is a built in brick factory buildings to absorb tensions
 
We know first experiences as a reinforcement by the metal chain of Benedikt Ried (1499

of Vladislav Hall of Prague and Sansovino, until 1550, the cable
of Venice. 

 
 The stay cable can run hidden or viewed. 

supports and sometimes left end elements seen with a mechanism to straining
leave seen the braced crossing the distance between the stirrups, which makes it possible to install a tensioning 
mechanism in the center of the chain.

 
The most simple chains consists of two elements: the string and pulling straight line and the key anclatje or 

anchor. The union and upload transmission between these elements is made through a borehole, called tusks, 
made by pulling on the ends of which passed the key. When the piece is not intended to string allows drilling a 
tooth secured to withstand the load transfer will be done by a clamp attached to the chain.

 
The anchorage transforms the tractive effort of pulling on an understanding appl
 
Items that are part of the system 

 
- The brace: It is the central element that supports and transmits the traction forces. There are several

options from metal parts used.

 

- The tensor: It consists of a mechanism to load into the cable

interior, placed between two sections of the shooting, and the ends, usually united to elements 

 

- The Union: The need to 

than one type of piece in the same section requires the execution times of stiff joints and splices.

 

- The Anchor: It is the set of pieces designed to convey the tension pulling 

elements 
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Construction features English style 

As we have indicated in previous sections, the house object of our analysis differs from the typical structures 
area. Being a building with walls made of brick is a clear example of these differences. 

other hand, one of the most significant English notes the origins of the farmhouse, is the use of metal braces for 
more cross braced walls of length 

describe the system used to perform the vertical walls braced: 

s a built in brick factory buildings to absorb tensions. 

We know first experiences as a reinforcement by the metal chain of Benedikt Ried (1499
of Vladislav Hall of Prague and Sansovino, until 1550, the cable-stayed the arches of the cloister of the Holy Spirit 

he stay cable can run hidden or viewed. The hidden involved in wrougth, 
supports and sometimes left end elements seen with a mechanism to straining. In other cases it is unavoidable to 

crossing the distance between the stirrups, which makes it possible to install a tensioning 
e chain. 

The most simple chains consists of two elements: the string and pulling straight line and the key anclatje or 
anchor. The union and upload transmission between these elements is made through a borehole, called tusks, 

f which passed the key. When the piece is not intended to string allows drilling a 
tooth secured to withstand the load transfer will be done by a clamp attached to the chain.

transforms the tractive effort of pulling on an understanding appl

Items that are part of the system metal cable-stayed 

: It is the central element that supports and transmits the traction forces. There are several

options from metal parts used. 

: It consists of a mechanism to load into the cable-stayed. There are two types of tensors: the 

interior, placed between two sections of the shooting, and the ends, usually united to elements 

The need to save large areas between the building elements or the use of cable

than one type of piece in the same section requires the execution times of stiff joints and splices.

: It is the set of pieces designed to convey the tension pulling 

                                                                                                                             
     

     

As we have indicated in previous sections, the house object of our analysis differs from the typical structures 
area. Being a building with walls made of brick is a clear example of these differences. On the 

other hand, one of the most significant English notes the origins of the farmhouse, is the use of metal braces for 

We know first experiences as a reinforcement by the metal chain of Benedikt Ried (1499-1502) in the arches 
stayed the arches of the cloister of the Holy Spirit 

, cable-stayed load lines where it 
. In other cases it is unavoidable to 

crossing the distance between the stirrups, which makes it possible to install a tensioning 

The most simple chains consists of two elements: the string and pulling straight line and the key anclatje or 
anchor. The union and upload transmission between these elements is made through a borehole, called tusks, 

f which passed the key. When the piece is not intended to string allows drilling a 
tooth secured to withstand the load transfer will be done by a clamp attached to the chain. 

transforms the tractive effort of pulling on an understanding applied to the chained wall. 

: It is the central element that supports and transmits the traction forces. There are several 

stayed. There are two types of tensors: the 

interior, placed between two sections of the shooting, and the ends, usually united to elements anchorage. 

save large areas between the building elements or the use of cable-stayed more 

than one type of piece in the same section requires the execution times of stiff joints and splices. 

: It is the set of pieces designed to convey the tension pulling the cable-stayed building 
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Fig.6. Union between the shooting and the 
tensor 

Fig.5 The brace 
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4. DESCRIPTIVE 
MEMORY 

Fig.8 Anchors into 
wall brick 
 
Fig.9 Image over an 
anchor pulling in the 
other 

 

Fig.5 Different types of tensors 
 

Fig.7 Anchors in wall 
 

Casablanca, rehabilitació d’una de les icones del Delta de l’Ebre 
Ivan de Santiago Jiménez 

Anna Sancho Salvador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIVE 

Anchors into 

mage over an 
anchor pulling in the 
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4.1 Functional diagram of the house 
 

As described in previous sections, the extension of Casablanca is the property of 31,408 m2 of arable land, 
mainly used in rice cultivation. Within this area of land is 2122 m2 occupied by different types of buildings, 
including house Casablanca. 

 
There are different building blocks, at the right of the house are all those buildings that make possible the 

maintenance of rice lands, such as hoppers for storage and large expanses of paved areas for drying. In the same 
area there are two large vessels that allow the storage of farm machinery. 

 
At the rear of the house there are three more buildings, which at the time used for farming and which are 

currently unused. Of these three buildings take on an analysis and determine its role within the rural tourist 
complex that will work. 

 
In 1886, when the house was built in Casablanca, Delta began to bear fruit and gave a job  farmers and 

livestock breeders. The purpose of the building was given a home by then the property owners and their 
employees, while a storage farm, as the adjacent buildings did not exist. The first floor was divided into two 
parts, the right side intended for the storage of the beast, their food and tools, and the left side  was used as 
housing for farm workers. The second floor was where the owners lived on the farmhouse. 

 
Today the owner family are Lopez - Chicheri, who founded the "San Carlos SA Agricultural Company," and 

who is responsible for all operation. The main use, as mentioned, is the production of rice, but also the extent of 
the estate allowed the creation of a private hunting cotton, which takes charge of operating the same family. The 
house itself is more a tool for storage of material, since there is no living family member. 

 
Then it performs a functional diagram of the house: 
 
The only access to exist for  enter, so the ground is on the southeast facade. This plant has not made nearly 

any kind of reform and has the zoning described above, namely that there are two rooms left the area intended 
for storage of agricultural equipment, and left the area there are two halls being and storage. The same hall gives 
way to the stairs that allow access to the upper floor. 

 
At the second floor we  can identify their own rooms in a home except the bathroom, because originally the 

needs at that time were made in the field. The plant is divided into two different areas as the lower floor. In the 
right area we can identify two large rooms one kitchen and one room or dining room with a fireplace. As for the 
area can be left at present we identify five different rooms, four of them intended for a bedroom and bathroom 
for a possible. 

 
The roof of the house is sloping, gabled, made with wooden beams and finished with ceramic tile. 
 

 SEE PLANE Nº2  
 
 
 
 
 
 
 
 

With a total surface area of 361.2 m2 and a building area of 425 m2. 
  

 Sup. Built m2 Sup. Useful m2 

GROUND FLOOR 
 
Hall 
Room 
Dinning 
Storage area 
Storage 
Stable 1 
Stable 2 
Scale 

TOTAL 

 
 

21.83 
19.95 
22.04 
35.26 
10.74 
46.37 
46.89 
8.37 

212.5 

 
 

18.01 
17.17 
18.66 
30.56 
8.87 

40.24 
40.70 
6.49 

180.70 

SECOND FLOOR 
 
Kitchen 
Dinning 
Bedroom 1 
Bedroom 2 
Bedroom 3 
Bedroom 4 
Bathroom 
Distributor 
Scale 

TOTAL 

 
 

46.37 
46.01 
13.31 
22.07 
18.10 
42.01 
7.33 
9.04 
8.26 

212.5 

 
 

40.23 
39.9 

10.77 
18.63 
15.10 
36.22 
6.27 
7.14 
6.24 

180.50 

TOTAL HOUSE 425 361.2 
 

4.2 Functional Diagram of the building adjacent to the house 
 

As specified in various sections above, in order to enable the area studied in a rural complex of 
accommodation, it is necessary to use three existing buildings, which are located 11 meters from the house rear. 

 
These three farms were built all of them at the same time, in 1947, and who takes charge of the family 

farmers who lived on the ground floor of the house. 
 
When the description should be noted that two of them are equal in size and symmetrical in shape, used for 

raising chickens and selling them while the third building, completely different the old and open to the outside by 
a pillar structure was used for breeding cattle. 

 
The analysis of their surfaces is as follows:. 
 

 Sup.Built m2 Sup. Useful m2 

Farm 1 615,6 596,3 

Farm 2 183,43 158,51 

Farm 3 183,43 158,51 
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5. CONSTRUCTIVE MEMORY
 

5.1 System structure of the house
 

Foundations 
 
In order to determine the nature and operation of foundations, we made a small race at the base of the 

vertical wall to a depth of 0,5m. This allows us to determine that the boot is produced on a 
and extending below 0,5m to a depth that we do not know.
 
Vertical structure 
 
LOAD-BEARING WALL 
 

 The vertical structure of the house is formed by load
of 23 cm. The dimensions of the bricks used are 24 x 11.5 x 7
rope with a mortar material ligament.
rows of bricks. 

  
 

The lintels to exist in windows 
finished exterior that consists of 
aesthetic result this item. There are also carried out with stone blocks that perform the function. The frames of 
doors and windows, also have an aesthetic front cap, made 
placed her head. 

 
To prevent buckling of the vertical structural elements, there are straps that anchor light over the walls, two 

to two. These elements are formed by pulling 4cm in diameter, the tensor, th
tension and finally the anchor are the two metal crosses that can be observed on both facades of more length.
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TIVE MEMORY 

System structure of the house 

In order to determine the nature and operation of foundations, we made a small race at the base of the 
5m. This allows us to determine that the boot is produced on a 

5m to a depth that we do not know. 

The vertical structure of the house is formed by load-bearing walls of brick, with a total thickness of the wall 
e bricks used are 24 x 11.5 x 7cm, castilian brick, 

rope with a mortar material ligament. To unify the two rows ok brick, there are

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

windows and in doors are made from the technique of false arch, which results in a 
finished exterior that consists of the placement of ceramic bricks, it has avarious sizes that provide a unique and 
aesthetic result this item. There are also carried out with stone blocks that perform the function. The frames of 
doors and windows, also have an aesthetic front cap, made with bricks of standard size, described above, and 

To prevent buckling of the vertical structural elements, there are straps that anchor light over the walls, two 
to two. These elements are formed by pulling 4cm in diameter, the tensor, th
tension and finally the anchor are the two metal crosses that can be observed on both facades of more length.

Fig.11 Image on we can see the brick’s rig

Fig.10 The brick’s rig to used in carrying
the house 

 

                                                                                                                             
     

     

In order to determine the nature and operation of foundations, we made a small race at the base of the 
5m. This allows us to determine that the boot is produced on a hooped wall of brick 

ck, with a total thickness of the wall 
 and are placed on all surfaces to 

e metal connectors placed in four 

from the technique of false arch, which results in a 
various sizes that provide a unique and 

aesthetic result this item. There are also carried out with stone blocks that perform the function. The frames of 
ith bricks of standard size, described above, and 

To prevent buckling of the vertical structural elements, there are straps that anchor light over the walls, two 
to two. These elements are formed by pulling 4cm in diameter, the tensor, the link between the pulling and 
tension and finally the anchor are the two metal crosses that can be observed on both facades of more length..  

 
INTERNAL DISTRIBUTION WALLS

In the original layout of the house, there was no kind of divisive element, 
The interior layout was changed in the time it was a small operation in 1975, and the result was the creation of 4 
new spaces.

 
These divisions are made with ceramic material, particularly with the bricks called "rasillas" 

dimensions are set to 24 x 11.5 x 2.5 cm.
 

Horitzontal structure
 

The forging of the ground floor
beams are placed all in the same direction, and stability is guaranteed thanks
There are two beams of different lights, all of which are 5

 
The interest of the beams varies between 0

beams the interest

Fig.11 Image on we can see the brick’s rig 

in carrying out all the walls of  
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INTERNAL DISTRIBUTION WALLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In the original layout of the house, there was no kind of divisive element, 
The interior layout was changed in the time it was a small operation in 1975, and the result was the creation of 4 
new spaces. 

These divisions are made with ceramic material, particularly with the bricks called "rasillas" 
dimensions are set to 24 x 11.5 x 2.5 cm. 

Horitzontal structure 

The forging of the ground floor is a forged one-way
beams are placed all in the same direction, and stability is guaranteed thanks
There are two beams of different lights, all of which are 5

The interest of the beams varies between 0,60 m in beams ranging from 13 to 17, while the remaining 
beams the interest is 0.65 m. This consists of a curved ceramic tile, thus forming the Catalan vault. 

Fig.13 Partitions existing distribution
bricks (24x11, 5x2, 5
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In the original layout of the house, there was no kind of divisive element, except that they are structural. 
The interior layout was changed in the time it was a small operation in 1975, and the result was the creation of 4 

These divisions are made with ceramic material, particularly with the bricks called "rasillas" 

way, consisting of wooden beams and slap pottery
beams are placed all in the same direction, and stability is guaranteed thanks to the straps described above. 
There are two beams of different lights, all of which are 5m, except the beams 44, 45 and 46 are 2.70 m.

60 m in beams ranging from 13 to 17, while the remaining 
is 0.65 m. This consists of a curved ceramic tile, thus forming the Catalan vault.  

Fig.12 Main facade of the house, 
where you can see the two anchors of 
the straps crosses the walls of brick

 

Fig.13 Partitions existing distribution since 1975, made with terracotta 
24x11, 5x2, 5cm) 
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except that they are structural. 
The interior layout was changed in the time it was a small operation in 1975, and the result was the creation of 4 

where its 

slap pottery. The 
to the straps described above. 

, except the beams 44, 45 and 46 are 2.70 m. 

60 m in beams ranging from 13 to 17, while the remaining 

Fig.12 Main facade of the house, 
where you can see the two anchors of 

walls of brick 

with terracotta 



Casablanca, rehabilitació d’una de les icones del Delta de l’Ebre                 
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
Projecte Final de Grau , Octubre 2011 

This is embedded into the wooden beam, where she was a race so that is perfectly built.
The support of beams is done using the socket of these structural elements in the vertical. The surface of 

the socket beams varies between 10 and 15cm. In the event that there is a vertical wall where the beam can be 
embedded, this is supported by wooden beams, placed to fulfill this function

 

Inclined structure 
 
The roof of the house is a gabled roof with ridge parallel to the line of the main

of 45%. 
 
The materials with which they made 

function of reinforcement. So, we have that primary materials are wood beams of rectangular cross section 
embedded in the walls and cranes on the one hand, and between the wall on the other. The surface of the 
socket ranges from 11.5 a15cm, and interest exists is 0.70 m. Ab
allow the placement of the hearth with ceramic tiles with mortar must be taken, and on which is placed finish, 
the ceramic tile. 

 
Regarding the reinforcement of the intervention carried out in 1975, involves the

concrete beams that avoid the bending of beams in the intermediate points. The beams of reinforced concrete 
structural walls built-in vertical positioning as an element of transition between the ceramic and the beam, a 
concrete cube 

Casablanca, rehabilitació d’una de les icones del Delta de l’Ebre                  
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona  

  

This is embedded into the wooden beam, where she was a race so that is perfectly built.
The support of beams is done using the socket of these structural elements in the vertical. The surface of 

between 10 and 15cm. In the event that there is a vertical wall where the beam can be 
embedded, this is supported by wooden beams, placed to fulfill this function

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

The roof of the house is a gabled roof with ridge parallel to the line of the main

The materials with which they made the roof are original, while others have been added to perform the 
rcement. So, we have that primary materials are wood beams of rectangular cross section 

embedded in the walls and cranes on the one hand, and between the wall on the other. The surface of the 
socket ranges from 11.5 a15cm, and interest exists is 0.70 m. About the beams is woven a network of rakes to 
allow the placement of the hearth with ceramic tiles with mortar must be taken, and on which is placed finish, 

Regarding the reinforcement of the intervention carried out in 1975, involves the
concrete beams that avoid the bending of beams in the intermediate points. The beams of reinforced concrete 

vertical positioning as an element of transition between the ceramic and the beam, a 

 
Fig.14 Forged floor 

- Element resistance: wooden beams section 16x10cm
- Middle beams: Training round with 4 pieces of pottery 

28x13x3cm 
- Finished bottom: Seen 
- Finisehed top: ceramic pieces 16x9x1,5cm

 

Fig.15 Forged floor 
 

     
         
     

This is embedded into the wooden beam, where she was a race so that is perfectly built. 
The support of beams is done using the socket of these structural elements in the vertical. The surface of 

between 10 and 15cm. In the event that there is a vertical wall where the beam can be 
embedded, this is supported by wooden beams, placed to fulfill this function

The roof of the house is a gabled roof with ridge parallel to the line of the main principal facade, with a slope 

the roof are original, while others have been added to perform the 
rcement. So, we have that primary materials are wood beams of rectangular cross section 

embedded in the walls and cranes on the one hand, and between the wall on the other. The surface of the 
out the beams is woven a network of rakes to 

allow the placement of the hearth with ceramic tiles with mortar must be taken, and on which is placed finish, 

Regarding the reinforcement of the intervention carried out in 1975, involves the placement of reinforced 
concrete beams that avoid the bending of beams in the intermediate points. The beams of reinforced concrete 

vertical positioning as an element of transition between the ceramic and the beam, a 

There is no material that allows the roof meets the parameters established sound and thermal insulation. 
Nor is there any items that col
 

 
 
 

5.2
 

Classified the coatings acording
that give the characteristic touch and working them. However, we must determine that the house was not a 
house, but rather was a tool for working the land, which is observed in the 
 
Facade cladding

 
Although originally the facades of the house were carried out with the finished bricks currently observed in 

late XIX  Century were worn with white lime, due to a strong current of malaria that existed in the
the stagnation of water. It was thought advisable to pursue all the front as a means of disinfection.

: wooden beams section 16x10cm 
: Training round with 4 pieces of pottery 

: Seen  
: ceramic pieces 16x9x1,5cm 

       
            
       

There is no material that allows the roof meets the parameters established sound and thermal insulation. 
Nor is there any items that collect rainwater from the tails,

5.2  The lining of the house 

Classified the coatings acording the room in which we find as these vary from one another and the elements 
that give the characteristic touch and working them. However, we must determine that the house was not a 
house, but rather was a tool for working the land, which is observed in the 

Facade cladding 

Although originally the facades of the house were carried out with the finished bricks currently observed in 
late XIX  Century were worn with white lime, due to a strong current of malaria that existed in the
the stagnation of water. It was thought advisable to pursue all the front as a means of disinfection.

       
                             Ivan de Santiago Jiménez   

         Anna Sancho Salvador

There is no material that allows the roof meets the parameters established sound and thermal insulation. 
lect rainwater from the tails, there are no gutters for collecting water. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SEE PLANE Nº3 
 
 

the room in which we find as these vary from one another and the elements 
that give the characteristic touch and working them. However, we must determine that the house was not a 
house, but rather was a tool for working the land, which is observed in the modesty of existing coatings.

Although originally the facades of the house were carried out with the finished bricks currently observed in 
late XIX  Century were worn with white lime, due to a strong current of malaria that existed in the area caused by 
the stagnation of water. It was thought advisable to pursue all the front as a means of disinfection. 

 
 
Fig.16 Structure  for the roof 

- Element resitance: wooden beams 16x10cm
- Middle beams: Latice of rakes section is 

7x3cm 
- Finished bottom: seen 
- Finished top: On the rakes find the ceramic tile 

arabic 
- Intervention: Streghening reinforced concrete 

beams made 
 

Fig.17 Cover image of wooden beams with reinforced 
concrete beams. 
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There is no material that allows the roof meets the parameters established sound and thermal insulation. 

the room in which we find as these vary from one another and the elements 
that give the characteristic touch and working them. However, we must determine that the house was not a 

modesty of existing coatings. 

Although originally the facades of the house were carried out with the finished bricks currently observed in 
area caused by 

: wooden beams 16x10cm 
: Latice of rakes section is 

: On the rakes find the ceramic tile 

Streghening reinforced concrete 

Cover image of wooden beams with reinforced 
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However, the intervention was conducted in 1975, the owner was ringing the entire surface so that they 
could see their network of original
 
Lining 
 

The interior walls of the different rooms of the house are all plastered and painted each with a different 
color to differentiate them, except the rooms on the ground floor are all of them painted with white paint. There 
is no room in the house that is tiled, even the kitchen.

 
Finished horizontal 
 

Just find a type of flooring throughout the house, and consists in the existence of rectangular ceramic 
pieces, placed above a thick dry sand. None of the rooms there is the presence of base.

5.3  The stairs of the house
 

There is only one staircase in  all the farmhouse, and wich connects the groundfloor with the first floor..
 
It consists of a staircase made of three sections and 

the riser is 22cm. The width of all sections is approximately 1 meter.
 
The railing has a height of 90cm and is made with original stone materials, ie brick ceramic, coated with 

plaster and painted white 
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However, the intervention was conducted in 1975, the owner was ringing the entire surface so that they 
could see their network of original bricks. 

The interior walls of the different rooms of the house are all plastered and painted each with a different 
color to differentiate them, except the rooms on the ground floor are all of them painted with white paint. There 

house that is tiled, even the kitchen. 

Just find a type of flooring throughout the house, and consists in the existence of rectangular ceramic 
pieces, placed above a thick dry sand. None of the rooms there is the presence of base.

 

The stairs of the house 

There is only one staircase in  all the farmhouse, and wich connects the groundfloor with the first floor..

It consists of a staircase made of three sections and contains a total of 15 steps. The footprint is 29cm, while 
the riser is 22cm. The width of all sections is approximately 1 meter. 

The railing has a height of 90cm and is made with original stone materials, ie brick ceramic, coated with 

 
 
 
 
 
 
Fig.20 The materials used for construction of the stairs are 

stone, ceramic and wood. The stone used to make the flagstone 
that gives the staircase shape and size of the steps, the ceramics 
used to cover the stone slab, and finally the wood is used as a bar 
on the corner of steps. 

                                                                                                                             
     

     

However, the intervention was conducted in 1975, the owner was ringing the entire surface so that they 

The interior walls of the different rooms of the house are all plastered and painted each with a different 
color to differentiate them, except the rooms on the ground floor are all of them painted with white paint. There 

Just find a type of flooring throughout the house, and consists in the existence of rectangular ceramic 
pieces, placed above a thick dry sand. None of the rooms there is the presence of base. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

There is only one staircase in  all the farmhouse, and wich connects the groundfloor with the first floor.. 

contains a total of 15 steps. The footprint is 29cm, while 

The railing has a height of 90cm and is made with original stone materials, ie brick ceramic, coated with 

materials used for construction of the stairs are 
stone, ceramic and wood. The stone used to make the flagstone 
that gives the staircase shape and size of the steps, the ceramics 
used to cover the stone slab, and finally the wood is used as a bar 

5.4

Exterior joinery
 
Analyzing in detail the case of Casablanca house, we have the facade that is oriented to the southeast, as 

the façade facing northwest, have the same type of openings, except that the opening up t
located on the main facade, south
windows on the first floor for the house owners

 
Both the doors and windows inside and outside the home are made of wood, excep

to the home that is made from wood and covered with sheet metal.

 

All the woodwork for the closure of the openings doors and windows is messed up because there was no 
change in the intervention was in 1975, but originate in the year of its construction. Not guarantee equal or 
greater noise attenuation to 10 dBA or the he
same way that ensures the air permeability less than 50 m3/h.m2 .

 
There are two different types of lintels, each made with wooden beams, while others are represented with 

blocks made of sto
 

Interior carpentry
 

The openings that separate the rooms on the ground floor, have no door, and the lintels of the openings in 
the walls of loads are made with wooden beams.

 
Regarding the first floor, and that corresponds to the home owners, there 

with light ranging from 80 to 100 cm
 
 
 
 
 
 
 

Fig.18 Lined 
 
Fig.19 Ceramic flooring 
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5.4  Carpintery of the house 
 

Exterior joinery 

Analyzing in detail the case of Casablanca house, we have the facade that is oriented to the southeast, as 
the façade facing northwest, have the same type of openings, except that the opening up t
located on the main facade, south-east. In contrast, the other two walls remaining of the shorter, only have 
windows on the first floor for the house owners 

Both the doors and windows inside and outside the home are made of wood, excep
to the home that is made from wood and covered with sheet metal.

All the woodwork for the closure of the openings doors and windows is messed up because there was no 
change in the intervention was in 1975, but originate in the year of its construction. Not guarantee equal or 
greater noise attenuation to 10 dBA or the heat transfer coefficient equal to or less than 5 ° kcal/h.m2C, the 
same way that ensures the air permeability less than 50 m3/h.m2 .

There are two different types of lintels, each made with wooden beams, while others are represented with 
blocks made of stone. 

Interior carpentry 

The openings that separate the rooms on the ground floor, have no door, and the lintels of the openings in 
the walls of loads are made with wooden beams. 

Regarding the first floor, and that corresponds to the home owners, there 
with light ranging from 80 to 100 cm 
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Analyzing in detail the case of Casablanca house, we have the facade that is oriented to the southeast, as 
the façade facing northwest, have the same type of openings, except that the opening up to the door entrance 

east. In contrast, the other two walls remaining of the shorter, only have 

Both the doors and windows inside and outside the home are made of wood, except the main door of entry 
to the home that is made from wood and covered with sheet metal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All the woodwork for the closure of the openings doors and windows is messed up because there was no 
change in the intervention was in 1975, but originate in the year of its construction. Not guarantee equal or 

at transfer coefficient equal to or less than 5 ° kcal/h.m2C, the 
same way that ensures the air permeability less than 50 m3/h.m2 . 

There are two different types of lintels, each made with wooden beams, while others are represented with 

The openings that separate the rooms on the ground floor, have no door, and the lintels of the openings in 

Regarding the first floor, and that corresponds to the home owners, there are doors made of wood, a leaf, 

Fig.21 Window façade
 
Fig.22 Gate entrance to the 
building 
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Analyzing in detail the case of Casablanca house, we have the facade that is oriented to the southeast, as 
o the door entrance 

east. In contrast, the other two walls remaining of the shorter, only have 

t the main door of entry 

All the woodwork for the closure of the openings doors and windows is messed up because there was no 
change in the intervention was in 1975, but originate in the year of its construction. Not guarantee equal or 

at transfer coefficient equal to or less than 5 ° kcal/h.m2C, the 

There are two different types of lintels, each made with wooden beams, while others are represented with 

The openings that separate the rooms on the ground floor, have no door, and the lintels of the openings in 

are doors made of wood, a leaf, 

Window façade 

Fig.22 Gate entrance to the 
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5.5 System structure of the building adjacent to the Countryhouse
 
Before starting the analysis of structures that are in the rear of the house, establish a basic classification for 

each building, and will be the following:
 

- Farm 1: the farm is central located between the other two, with a vertical structure of reinforced 
concrete pillars and a metal roof to gable.
 

- Farm 2 and 3: They are found on the sides, and as I said, are equal in
symmetrical in shape. Its vertical structure is done with load
cover. 
 
Foundations 
 

In order to determine the nature and operation of foundations have made a small race at the base of the 
reaching a depth of 0.5 m. 

 
FARM 1 

The vertical structure is made with reinforced concrete pillars, with the disadvantage in this case that the 
land is paved, so we cannot make a small excavation which would allow us to determine the type of foundation. 
However, given the nature of the terrain, determine that this is a slab of concrete.

 
FARM 2 AND 3 

In this case, we can make a small excavation to 0.5 m, and determine that 
stone continues below this level, to a depth that is unknown in the land that has permissible voltage suitable to 
receive the foundation. 
 
Vertical structure 
 
FARM 1 

The vertical structure consists of 27 pillars, of which 16 are 30 x 30cm, two are circular with a diameter of 
30cm. These are made with reinforced concrete, while the remaining nine are metallic and rectangular section of 
7 x 4cm. The first three pillars that lead to the entrance of the farm, are circular while the rest are square and 
separated a distance of 4.5 m. 

 
FARMS 2 AND 3 

The vertical structure of these farms is formed by load
ornament tied with mortar. The existing lintels to doors and windows as they are made 
beams, and an exterior finish consisting of a plaster mortar. Whether inside a farm like no other elements such 
as partition walls that denote an allocation of rooms for

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SEE PLANE Nº4 
 SEE PLANE Nº5 
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System structure of the building adjacent to the Countryhouse 

Before starting the analysis of structures that are in the rear of the house, establish a basic classification for 
ach building, and will be the following: 

Farm 1: the farm is central located between the other two, with a vertical structure of reinforced 
concrete pillars and a metal roof to gable. 

Farm 2 and 3: They are found on the sides, and as I said, are equal in
symmetrical in shape. Its vertical structure is done with load-bearing walls of stone and water to 

In order to determine the nature and operation of foundations have made a small race at the base of the 

The vertical structure is made with reinforced concrete pillars, with the disadvantage in this case that the 
make a small excavation which would allow us to determine the type of foundation. 

However, given the nature of the terrain, determine that this is a slab of concrete.

In this case, we can make a small excavation to 0.5 m, and determine that 
stone continues below this level, to a depth that is unknown in the land that has permissible voltage suitable to 

The vertical structure consists of 27 pillars, of which 16 are 30 x 30cm, two are circular with a diameter of 
with reinforced concrete, while the remaining nine are metallic and rectangular section of 

that lead to the entrance of the farm, are circular while the rest are square and 

The vertical structure of these farms is formed by load-bearing walls made of 30cm thick with stone 
r. The existing lintels to doors and windows as they are made 

beams, and an exterior finish consisting of a plaster mortar. Whether inside a farm like no other elements such 
as partition walls that denote an allocation of rooms for different spaces in which a farm is divided.

     
         
     

Before starting the analysis of structures that are in the rear of the house, establish a basic classification for 

Farm 1: the farm is central located between the other two, with a vertical structure of reinforced 

Farm 2 and 3: They are found on the sides, and as I said, are equal in size and in features, but 
bearing walls of stone and water to 

In order to determine the nature and operation of foundations have made a small race at the base of the walls, 

The vertical structure is made with reinforced concrete pillars, with the disadvantage in this case that the 
make a small excavation which would allow us to determine the type of foundation. 

However, given the nature of the terrain, determine that this is a slab of concrete. 

In this case, we can make a small excavation to 0.5 m, and determine that the load-bearing wall made of 
stone continues below this level, to a depth that is unknown in the land that has permissible voltage suitable to 

The vertical structure consists of 27 pillars, of which 16 are 30 x 30cm, two are circular with a diameter of 
with reinforced concrete, while the remaining nine are metallic and rectangular section of 

that lead to the entrance of the farm, are circular while the rest are square and 

of 30cm thick with stone 
r. The existing lintels to doors and windows as they are made of reinforced concrete 

beams, and an exterior finish consisting of a plaster mortar. Whether inside a farm like no other elements such 
different spaces in which a farm is divided. 

Structure of pillar in farm 1

 
Leaning structure
 

GRANJA 1
La coberta de la Granja 1, és una coberta de dues aigües amb el carener perpendicular a la línea de la façana 

principal, amb un pendent del 45%.
 

La pendent de la coberta
cadascuna de les fileres de pilars, obtenint així un total de nou estructures metàl·liques. A sobre de l’estructura 
metàl·lica trobem biguetes auto resistents prefabricades de formi
mitjançant fixacions mecàniques. L’acabat superior de la coberta esta realitzat amb plaques de fibrociment, 
recolzades
 

FARM 2 AN
The roof of the farms 2 and 3, is covered with a water perpendicular to the ridge line of the main facade, 

with a slope of 30%.
 
The materials that are made with the covers are wood beams of rectangular cross section embedded in the 

walls and cranes on
is woven a network of rakes to allow the placement of the bottom of ceramic tiles, taken with lime mortar, and 
on which is placed finish, the ceramic tile. There

 
Fig.25 Metal roof  farm 1
 

       
            
       

Structure of pillar in farm 1                           Fig.24 Structure of load

Leaning structure 

GRANJA 1 
La coberta de la Granja 1, és una coberta de dues aigües amb el carener perpendicular a la línea de la façana 

principal, amb un pendent del 45%. 

La pendent de la coberta s’aconsegueix mitjançant una estructura metàl·lica que recolza a sobre de 
cadascuna de les fileres de pilars, obtenint així un total de nou estructures metàl·liques. A sobre de l’estructura 
metàl·lica trobem biguetes auto resistents prefabricades de formi
mitjançant fixacions mecàniques. L’acabat superior de la coberta esta realitzat amb plaques de fibrociment, 
recolzades a les bigues de formigó armat i agafades mitjançant elements de subjecció metàl·lics.

FARM 2 AND 3 
The roof of the farms 2 and 3, is covered with a water perpendicular to the ridge line of the main facade, 

with a slope of 30%. 

The materials that are made with the covers are wood beams of rectangular cross section embedded in the 
walls and cranes on both sides. The surface of the socket is 15cm, and interest exists is 0.70 m. About the beams 
is woven a network of rakes to allow the placement of the bottom of ceramic tiles, taken with lime mortar, and 
on which is placed finish, the ceramic tile. There is no element of collecting rainwater.

Fig.25 Metal roof  farm 1                      
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Structure of load-bearing walls farms 2 and 3 

La coberta de la Granja 1, és una coberta de dues aigües amb el carener perpendicular a la línea de la façana 

s’aconsegueix mitjançant una estructura metàl·lica que recolza a sobre de 
cadascuna de les fileres de pilars, obtenint així un total de nou estructures metàl·liques. A sobre de l’estructura 
metàl·lica trobem biguetes auto resistents prefabricades de formigó armat, ancorades a aquesta estructura 
mitjançant fixacions mecàniques. L’acabat superior de la coberta esta realitzat amb plaques de fibrociment, 

formigó armat i agafades mitjançant elements de subjecció metàl·lics. 

The roof of the farms 2 and 3, is covered with a water perpendicular to the ridge line of the main facade, 

The materials that are made with the covers are wood beams of rectangular cross section embedded in the 
both sides. The surface of the socket is 15cm, and interest exists is 0.70 m. About the beams 

is woven a network of rakes to allow the placement of the bottom of ceramic tiles, taken with lime mortar, and 
is no element of collecting rainwater. 

    Fig.26 Tile arabic roof farm 2 i 3 
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Fig.23 

La coberta de la Granja 1, és una coberta de dues aigües amb el carener perpendicular a la línea de la façana 

s’aconsegueix mitjançant una estructura metàl·lica que recolza a sobre de 
cadascuna de les fileres de pilars, obtenint així un total de nou estructures metàl·liques. A sobre de l’estructura 

a aquesta estructura 
mitjançant fixacions mecàniques. L’acabat superior de la coberta esta realitzat amb plaques de fibrociment, 

The roof of the farms 2 and 3, is covered with a water perpendicular to the ridge line of the main facade, 

The materials that are made with the covers are wood beams of rectangular cross section embedded in the 
both sides. The surface of the socket is 15cm, and interest exists is 0.70 m. About the beams 

is woven a network of rakes to allow the placement of the bottom of ceramic tiles, taken with lime mortar, and 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16                                                                                                                               
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona

Projecte Final de Grau, Octubre 2011 
 

5.6 The cladding of the buildings adjacent to the house
 

Facade cladding 
 

FARM 2 AND 3 
 

Just find a facing on farms 2 and 3, since the walls are covered with mortar (lime mortar). It is by 
appreciating that there are certain areas where the coating is more intense and others that this is done with less 
quality. 

5.7 Carpintery buildings adjacent to the house
 
Exterior carpintery 

 
FARM 2 AND 3 

The openings of the farms 2 and 3, analyzed differently as we did with the house because it is a building 
intended for livestock. 

 
On the one hand, we have the main door and entrance to a large metal door, not solid as you can see inside 

the farm through it. As for the secondary access doors are made 
 
The woodwork of the windows is made 

made of reinforced concrete beams.
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The cladding of the buildings adjacent to the house 

Just find a facing on farms 2 and 3, since the walls are covered with mortar (lime mortar). It is by 
that there are certain areas where the coating is more intense and others that this is done with less 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carpintery buildings adjacent to the house 

The openings of the farms 2 and 3, analyzed differently as we did with the house because it is a building 

On the one hand, we have the main door and entrance to a large metal door, not solid as you can see inside 
h it. As for the secondary access doors are made with a wood blade.

The woodwork of the windows is made entirely of wood, and therefore the lintels of doors and windows are 
made of reinforced concrete beams. 

Fig.27 Coating of mortar on farms 2 and 3
    

Fig.28 Exterior carpintery
2 and 3 
 

                                                                                                                             
     

     

Just find a facing on farms 2 and 3, since the walls are covered with mortar (lime mortar). It is by 
that there are certain areas where the coating is more intense and others that this is done with less 

The openings of the farms 2 and 3, analyzed differently as we did with the house because it is a building 

On the one hand, we have the main door and entrance to a large metal door, not solid as you can see inside 
with a wood blade. 

entirely of wood, and therefore the lintels of doors and windows are 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 

Per tal de poder realitzar la identificació i posterior anàlisi 
fer dues visites exhaustives per a poder entendre el funcionament de 
Aquestes es poden classificar en: lesions mecàniques, lesions físiques i lesions químiques.

 
Dintre de les 

deformacio
climatologia, accidental...).

 
 Pel que fa a les 

condensac
 
Per últim, les 

corrosió (immersió, secat diferencial
siguin abiòtics o factors biòtics animals o vegetals, xilòfags o fongs respectivament.

 
Per aquest motiu, es realitza un aixecament de les lesions observades d’elements estructurals horitzontals i 

verticals. Les estructures inclinades s’inclouen en l’anàlisi de les estructures horitzontals. 
 

6.1 Lesions en els elements estructurals verticals
  

Aixecament de les lesions 
 

FISSURES I ESQUERDES
 

- 
 
La descompressió originada pel descens de les zones assentades de la fonamentació, modifica la verticalitat 

de les línies isostàtiques de compressió. 
assentament, apareixen le

 
Es pot observa l’efecte de l’assentament en la cantonada sud

l’aparició d’una esquerda que creua la façana de dalt a baix fins al terreny. 
les fissures degudes a l’assentament del terreny s’assenyalen preferentment als ampits de les obertures dels 
trams de paret col·late

 
Cal determinar l’estat en que es troben les esquerdes, es a dir, vives o mortes. Per a poder realitzar aquesta

tasca es poden usar els elements següe
extensòmetres
 

per contra l’esquerda esta viva s’haurà d’incidir en els fonaments de l’edifici per a garantir l’estabilitat del 
conjunt.

 
 
 

of mortar on farms 2 and 3 
  

Fig.28 Exterior carpintery on farms 
2 and 3   
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 IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE LESIONS 

Per tal de poder realitzar la identificació i posterior anàlisi 
fer dues visites exhaustives per a poder entendre el funcionament de 
Aquestes es poden classificar en: lesions mecàniques, lesions físiques i lesions químiques.

Dintre de les lesions mecàniques, podem diferenciar entre: despreniments (d’arrebossats, de plaquetes...), 
deformacions (vinclament, flexió...), esquerdes i fiss
climatologia, accidental...). 

Pel que fa a les lesions físiques, s’inclouen dintre d’aquest grup les humitats (de capil·laritat, de filtració, de 
condensació o bé accidental), les erosions (climatologia...) o la brutícia (per deposat o rentat diferencial).

Per últim, les lesions químiques, que fan referència a les eflorescències (superficial o intersticial), l’oxidació, 
corrosió (immersió, secat diferencial, parell galvànic,...), i referides directament a la fusta, els organismes, ja 
siguin abiòtics o factors biòtics animals o vegetals, xilòfags o fongs respectivament.

Per aquest motiu, es realitza un aixecament de les lesions observades d’elements estructurals horitzontals i 
verticals. Les estructures inclinades s’inclouen en l’anàlisi de les estructures horitzontals. 

6.1 Lesions en els elements estructurals verticals

Aixecament de les lesions MECÀNIQUES 

FISSURES I ESQUERDES 

 Per assentament diferencial 

La descompressió originada pel descens de les zones assentades de la fonamentació, modifica la verticalitat 
de les línies isostàtiques de compressió. Independentment del lloc de l’edifici en el que es produeix
assentament, apareixen lesions que evidencien aquest feno

Es pot observa l’efecte de l’assentament en la cantonada sud
l’aparició d’una esquerda que creua la façana de dalt a baix fins al terreny. 
les fissures degudes a l’assentament del terreny s’assenyalen preferentment als ampits de les obertures dels 
trams de paret col·laterals a les zones assentades. 

Cal determinar l’estat en que es troben les esquerdes, es a dir, vives o mortes. Per a poder realitzar aquesta
tasca es poden usar els elements següents: testimonis de guix, fissurò
extensòmetres elèctrics.  

En el cas que l’esquerda estigui morta es procedirà al reblert de l’esquerda i a la 
per contra l’esquerda esta viva s’haurà d’incidir en els fonaments de l’edifici per a garantir l’estabilitat del 

t. 

Casablanca, rehabilitació d’una de les icones del Delta de l’Ebre
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Per tal de poder realitzar la identificació i posterior anàlisi de les lesions existents en la Masia, hem hagut de 
fer dues visites exhaustives per a poder entendre el funcionament de l’edifici i la causa que provoca les lesions. 
Aquestes es poden classificar en: lesions mecàniques, lesions físiques i lesions químiques. 

, podem diferenciar entre: despreniments (d’arrebossats, de plaquetes...), 
sures (en murs, revestiments...) i erosions ( rosament, 

, s’inclouen dintre d’aquest grup les humitats (de capil·laritat, de filtració, de 
ió o bé accidental), les erosions (climatologia...) o la brutícia (per deposat o rentat diferencial).

, que fan referència a les eflorescències (superficial o intersticial), l’oxidació, 
, parell galvànic,...), i referides directament a la fusta, els organismes, ja 

siguin abiòtics o factors biòtics animals o vegetals, xilòfags o fongs respectivament. 

Per aquest motiu, es realitza un aixecament de les lesions observades d’elements estructurals horitzontals i 
verticals. Les estructures inclinades s’inclouen en l’anàlisi de les estructures horitzontals.  

6.1 Lesions en els elements estructurals verticals de la Masia  

La descompressió originada pel descens de les zones assentades de la fonamentació, modifica la verticalitat 
Independentment del lloc de l’edifici en el que es produeix

sions que evidencien aquest fenomen, com són les fissures i esquerdes. 

Es pot observa l’efecte de l’assentament en la cantonada sud-oest, que com a conseqüència ha pr
l’aparició d’una esquerda que creua la façana de dalt a baix fins al terreny. A les parets contigües amb finestres, 
les fissures degudes a l’assentament del terreny s’assenyalen preferentment als ampits de les obertures dels 

Cal determinar l’estat en que es troben les esquerdes, es a dir, vives o mortes. Per a poder realitzar aquesta
nts: testimonis de guix, fissuròmetres, peu de rei, comparadors o

l’esquerda estigui morta es procedirà al reblert de l’esquerda i a la reparació de l’acabat. Si
per contra l’esquerda esta viva s’haurà d’incidir en els fonaments de l’edifici per a garantir l’estabilitat del 

Casablanca, rehabilitació d’una de les icones del Delta de l’Ebre 
Ivan de Santiago Jiménez 

Anna Sancho Salvador 

asia, hem hagut de 
l’edifici i la causa que provoca les lesions. 

, podem diferenciar entre: despreniments (d’arrebossats, de plaquetes...), 
ures (en murs, revestiments...) i erosions ( rosament, 

, s’inclouen dintre d’aquest grup les humitats (de capil·laritat, de filtració, de 
ió o bé accidental), les erosions (climatologia...) o la brutícia (per deposat o rentat diferencial). 

, que fan referència a les eflorescències (superficial o intersticial), l’oxidació, 
, parell galvànic,...), i referides directament a la fusta, els organismes, ja 

Per aquest motiu, es realitza un aixecament de les lesions observades d’elements estructurals horitzontals i 

La descompressió originada pel descens de les zones assentades de la fonamentació, modifica la verticalitat 
Independentment del lloc de l’edifici en el que es produeixi un 

oest, que com a conseqüència ha propiciat 
amb finestres, 

les fissures degudes a l’assentament del terreny s’assenyalen preferentment als ampits de les obertures dels 

Cal determinar l’estat en que es troben les esquerdes, es a dir, vives o mortes. Per a poder realitzar aquesta 
metres, peu de rei, comparadors o 

de l’acabat. Si 
per contra l’esquerda esta viva s’haurà d’incidir en els fonaments de l’edifici per a garantir l’estabilitat del 
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- Per canvis higrotèrmics 
 

La cantonada de la façana sud 
mateixa secció al llarg del seu recorregut i, a més es troba en la façana on més hores li dona el sol.  
Aquestes fissures apareixen com a conseqüènci
de la temperatura i la humitat 
 

- Per acció de càrrega puntual
 

A la façana posterior de la Masia, apareix una fissura que denota la secció del forjat de la planta baixa al llarg 
de tota la longitud de façana. Aquesta fissura apareix degut a una flexió de les bigues de fusta encastades a la 
façana i que produeixen l’empenta que origina la seva aparició.  

 
 

Fig.31 Fissura per canvis higrotèrmics
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La cantonada de la façana sud - est presenta una esquerda produïda per dilatació tèrmica, ja que manté la 
mateixa secció al llarg del seu recorregut i, a més es troba en la façana on més hores li dona el sol.  
Aquestes fissures apareixen com a conseqüència dels canvis de volum que experimenten els materials en

acció de càrrega puntual 

A la façana posterior de la Masia, apareix una fissura que denota la secció del forjat de la planta baixa al llarg 
itud de façana. Aquesta fissura apareix degut a una flexió de les bigues de fusta encastades a la 

façana i que produeixen l’empenta que origina la seva aparició.   
 

Fig.29 Esquerda per assentament de 
l’edificació en la cantonada de sud
oest.
 
Fig. 30 Esquerda per assentament en 
obertura de la façana nord
 
   

Fig.31 Fissura per canvis higrotèrmics  Fig.32 Fissura provocada per l’empenta de les bigues del forjat

     
         
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

est presenta una esquerda produïda per dilatació tèrmica, ja que manté la 
mateixa secció al llarg del seu recorregut i, a més es troba en la façana on més hores li dona el sol.   

a dels canvis de volum que experimenten els materials en funció 

A la façana posterior de la Masia, apareix una fissura que denota la secció del forjat de la planta baixa al llarg 
itud de façana. Aquesta fissura apareix degut a una flexió de les bigues de fusta encastades a la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

manca d’adherència o discontinuïtat del suport.
 
Aquesta 
 
Els despreniments observats a l’interior de l’habitatge, molts són motivats per l’aparició d’humitats, mentre 

que n’hi ha d’altres que apareixen sense cap indic
de la seva vida útil. 

 
Pel que fa al despreniment de materials de façana, molts són causats per l’erosió que provoquen les 

condicions climàtiques, sumat al fet que el material té una deter

Aixecament de les lesions 
 

HUMITATS DE CAPIL·LARITAT
 
Les humitats de capil·laritat apareixen en les zones baixes dels murs,

formen la paret succionen l’aigua que prové del terreny, i que filtra a través dels fonaments.
 
El seu origen es pot trobar en la capa freàtica o a les aigües disperses d’escorriment. En la primera causa, 

l’absorció p
l’any en la que ens trobem. Depèn directament de la posició de la capa freàtica respecte dels fonaments i de la 
naturalesa del sòl. 

 
La segona és degu

l’home per deficiències constructives o de manteniment, per fuites d’instal·lacions urbanes o privades d’aigua. 
 
La conseqüència directa de les humitats de capil·laritat o 

l’edifici, i poden tenir efectes a curt i llarg termini. A curt termini provoquen l’aparició d’humitats tant en la cara 
interior com exterior del mur, humitats de condensació i taques en el acabats.

 
A llarg termini provoquen  els despreniments dels arrebossats tant en la zona interior com exterior del mur. 

Les sals dissoltes que transporta l’aigua agredeixen els arrebossats provocant
en correspondència amb el límit entr

 
A partir d’una correcta diagnosi, en determinem que la humitat és difusa, i que per tant denota sens dubte 

una font constant 

Fig.29 Esquerda per assentament de 
l’edificació en la cantonada de sud-
oest. 

Fig. 30 Esquerda per assentament en 
obertura de la façana nord-oest   

Fig.32 Fissura provocada per l’empenta de les bigues del forjat 

       
            
       

DESPRENIMENTS 

El despreniment és la separació d’un material, revestiment o element del suport al qual està fixat, per la 
manca d’adherència o discontinuïtat del suport. 

Aquesta falta d’adherència, en els cas dels arrebossats es degut a la penetració d’aigua a l’interior

Els despreniments observats a l’interior de l’habitatge, molts són motivats per l’aparició d’humitats, mentre 
que n’hi ha d’altres que apareixen sense cap indici aparent i que ens fan pensar que el material ha arribat al final 
de la seva vida útil.  

Pel que fa al despreniment de materials de façana, molts són causats per l’erosió que provoquen les 
condicions climàtiques, sumat al fet que el material té una deter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aixecament de les lesions FÍSIQUES 

HUMITATS DE CAPIL·LARITAT 

Les humitats de capil·laritat apareixen en les zones baixes dels murs,
formen la paret succionen l’aigua que prové del terreny, i que filtra a través dels fonaments.

El seu origen es pot trobar en la capa freàtica o a les aigües disperses d’escorriment. En la primera causa, 
l’absorció per capil·laritat d’aigua freàtica, la humitat es manifesta de manera constant, variant segons l’època de 
l’any en la que ens trobem. Depèn directament de la posició de la capa freàtica respecte dels fonaments i de la 
naturalesa del sòl.  

La segona és deguda a les precipitacions atmosfèriques que impregnen el subsòl, o bé es causada per 
l’home per deficiències constructives o de manteniment, per fuites d’instal·lacions urbanes o privades d’aigua. 

La conseqüència directa de les humitats de capil·laritat o 
l’edifici, i poden tenir efectes a curt i llarg termini. A curt termini provoquen l’aparició d’humitats tant en la cara 
interior com exterior del mur, humitats de condensació i taques en el acabats.

A llarg termini provoquen  els despreniments dels arrebossats tant en la zona interior com exterior del mur. 
Les sals dissoltes que transporta l’aigua agredeixen els arrebossats provocant
en correspondència amb el límit entre la zona humida i seca. 

A partir d’una correcta diagnosi, en determinem que la humitat és difusa, i que per tant denota sens dubte 
una font constant que és de la capa freàtica. 

Fig.33 Despreniment del revestiment a 
l’interior de l’edifici
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El despreniment és la separació d’un material, revestiment o element del suport al qual està fixat, per la 

falta d’adherència, en els cas dels arrebossats es degut a la penetració d’aigua a l’interior. 

Els despreniments observats a l’interior de l’habitatge, molts són motivats per l’aparició d’humitats, mentre 
i aparent i que ens fan pensar que el material ha arribat al final 

Pel que fa al despreniment de materials de façana, molts són causats per l’erosió que provoquen les 
condicions climàtiques, sumat al fet que el material té una determinada vida útil que ja ha finalitzat.  

Les humitats de capil·laritat apareixen en les zones baixes dels murs, degut a que els materials porosos que 
formen la paret succionen l’aigua que prové del terreny, i que filtra a través dels fonaments. 

El seu origen es pot trobar en la capa freàtica o a les aigües disperses d’escorriment. En la primera causa, 
er capil·laritat d’aigua freàtica, la humitat es manifesta de manera constant, variant segons l’època de 

l’any en la que ens trobem. Depèn directament de la posició de la capa freàtica respecte dels fonaments i de la 

da a les precipitacions atmosfèriques que impregnen el subsòl, o bé es causada per 
l’home per deficiències constructives o de manteniment, per fuites d’instal·lacions urbanes o privades d’aigua. 

La conseqüència directa de les humitats de capil·laritat o d’ascensió depenen de les característiques de 
l’edifici, i poden tenir efectes a curt i llarg termini. A curt termini provoquen l’aparició d’humitats tant en la cara 
interior com exterior del mur, humitats de condensació i taques en el acabats. 

A llarg termini provoquen  els despreniments dels arrebossats tant en la zona interior com exterior del mur. 
Les sals dissoltes que transporta l’aigua agredeixen els arrebossats provocant-ne el desencrostament, sobretot 

e la zona humida i seca.  

A partir d’una correcta diagnosi, en determinem que la humitat és difusa, i que per tant denota sens dubte 

Fig.33 Despreniment del revestiment a 
l’interior de l’edifici 
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El despreniment és la separació d’un material, revestiment o element del suport al qual està fixat, per la 

 

Els despreniments observats a l’interior de l’habitatge, molts són motivats per l’aparició d’humitats, mentre 
i aparent i que ens fan pensar que el material ha arribat al final 

Pel que fa al despreniment de materials de façana, molts són causats per l’erosió que provoquen les 

degut a que els materials porosos que 

El seu origen es pot trobar en la capa freàtica o a les aigües disperses d’escorriment. En la primera causa, 
er capil·laritat d’aigua freàtica, la humitat es manifesta de manera constant, variant segons l’època de 

l’any en la que ens trobem. Depèn directament de la posició de la capa freàtica respecte dels fonaments i de la 

da a les precipitacions atmosfèriques que impregnen el subsòl, o bé es causada per 
l’home per deficiències constructives o de manteniment, per fuites d’instal·lacions urbanes o privades d’aigua.  

d’ascensió depenen de les característiques de 
l’edifici, i poden tenir efectes a curt i llarg termini. A curt termini provoquen l’aparició d’humitats tant en la cara 

A llarg termini provoquen  els despreniments dels arrebossats tant en la zona interior com exterior del mur. 
ne el desencrostament, sobretot 

A partir d’una correcta diagnosi, en determinem que la humitat és difusa, i que per tant denota sens dubte 
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HIMITATS DE FILTRACIÓ 
 
Les humitats de filtració són les que es produeixen quan la humitat procedent de l’aigua de pluja 

principalment, penetra a l’interior de l’habitatge a través de tancaments de façana i coberta quan aquests 
elements estan degradats. Poden aparèixer tan en le
puntual o generalitzada.  

 
Els efectes de les humitats de filtració són molt variats i depenen de tot un seguit de factors que arriben 

sempre vinculats a la intensitat  de la filtració i a la seva dura
 
La presència d’aquest tipus d’humitats la detectem en la presència de taques d’humitat, despreniments i 

bombaments d’enguixat. En la planta primera les humitats de filtració són presents degut a la degradació de la 
coberta. També són presents en la p
d’unió entre la paret i la pròpia fusteria, afectant així l’estanquitat de la part encastada.

 Fig.34 Humitat de capil·laritat en façana
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Les humitats de filtració són les que es produeixen quan la humitat procedent de l’aigua de pluja 
principalment, penetra a l’interior de l’habitatge a través de tancaments de façana i coberta quan aquests 
elements estan degradats. Poden aparèixer tan en les cares interiors com exteriors de les parets de forma 

Els efectes de les humitats de filtració són molt variats i depenen de tot un seguit de factors que arriben 
sempre vinculats a la intensitat  de la filtració i a la seva durada.  

La presència d’aquest tipus d’humitats la detectem en la presència de taques d’humitat, despreniments i 
bombaments d’enguixat. En la planta primera les humitats de filtració són presents degut a la degradació de la 
coberta. També són presents en la part inferior de les finestres, degut a la degradació de la fusteria i defectes 
d’unió entre la paret i la pròpia fusteria, afectant així l’estanquitat de la part encastada.

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.34 Humitat de capil·laritat en façana Fig.35 Despreniment del revestiment com a conseqüència de les       
humitats de capil·laritat a l’interior de l’edifici.

Fig.36 Humitats de filtració a traves de la fusteria, degut al mal 
conservació en el que aquesta es troba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.37 Humitats de filtració a través del mal sellat del elements de 
façana, fent-se visibles en l’acabat interior
 
   

                                                                                                                             
     

     

 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les humitats de filtració són les que es produeixen quan la humitat procedent de l’aigua de pluja 
principalment, penetra a l’interior de l’habitatge a través de tancaments de façana i coberta quan aquests 

s cares interiors com exteriors de les parets de forma 

Els efectes de les humitats de filtració són molt variats i depenen de tot un seguit de factors que arriben 

La presència d’aquest tipus d’humitats la detectem en la presència de taques d’humitat, despreniments i 
bombaments d’enguixat. En la planta primera les humitats de filtració són presents degut a la degradació de la 

art inferior de les finestres, degut a la degradació de la fusteria i defectes 
d’unió entre la paret i la pròpia fusteria, afectant així l’estanquitat de la part encastada. 

BRUTÍCIA
 
La brutícia aparent en la superfície d’alguns 

estigui patint processos de degradació o de deteriorament.
 
L’aparició de la brutícia depèn de la porositats del material, a més porositat més brutícia, a més dels agents 

contaminants de l’ambient.
l’acció combinada de la brutícia amb aigua canalitzant
coberta.

Aixecament de lesions 
 

ELS ORGANISMES VEGETALS
 
Els organismes vegetals en forma de petites plantes apareixen en primer lloc a la part inferior dels 

paraments verticals. Aquests organismes el que provoquen són el trencament de les juntes per fer pas a les seves 
arrels, tot afavorint la filtració de la humitat a la façana. Aquest tipus de lesió apareix en totes les façanes de la 
Masia degut al grau d’hu
vegetals en tot el parament, degut a que per al
gaire el sol, la humitat és més elevada i propicia la s

Fig.35 Despreniment del revestiment com a conseqüència de les       
humitats de capil·laritat a l’interior de l’edifici.   

Fig.36 Humitats de filtració a traves de la fusteria, degut al mal estat de 
conservació en el que aquesta es troba 

Fig.37 Humitats de filtració a través del mal sellat del elements de 
se visibles en l’acabat interior   
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RUTÍCIA 

La brutícia aparent en la superfície d’alguns materials, no implica necessàriament que el propi material 
estigui patint processos de degradació o de deteriorament.

L’aparició de la brutícia depèn de la porositats del material, a més porositat més brutícia, a més dels agents 
contaminants de l’ambient. Aquesta es pot produir per dipòsit o be per rentat diferencial, que consisteix en 
l’acció combinada de la brutícia amb aigua canalitzant-
coberta. 

Aixecament de lesions QUÍMIQUES 

ELS ORGANISMES VEGETALS 

Els organismes vegetals en forma de petites plantes apareixen en primer lloc a la part inferior dels 
paraments verticals. Aquests organismes el que provoquen són el trencament de les juntes per fer pas a les seves 
arrels, tot afavorint la filtració de la humitat a la façana. Aquest tipus de lesió apareix en totes les façanes de la 
Masia degut al grau d’humitat que conté el terreny. A la façana nord 
vegetals en tot el parament, degut a que per al situació de la mateixa façana,orientada al nord i 
gaire el sol, la humitat és més elevada i propicia la seva aparició. 
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materials, no implica necessàriament que el propi material 
estigui patint processos de degradació o de deteriorament. 

L’aparició de la brutícia depèn de la porositats del material, a més porositat més brutícia, a més dels agents 
Aquesta es pot produir per dipòsit o be per rentat diferencial, que consisteix en 

-se sempre pel mateix lloc. Afecta sobretot a les façanes i 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els organismes vegetals en forma de petites plantes apareixen en primer lloc a la part inferior dels 
paraments verticals. Aquests organismes el que provoquen són el trencament de les juntes per fer pas a les seves 
arrels, tot afavorint la filtració de la humitat a la façana. Aquest tipus de lesió apareix en totes les façanes de la 

mitat que conté el terreny. A la façana nord – oest, s’observa l’existència d’organismes 
situació de la mateixa façana,orientada al nord i on no hi toca 

eva aparició.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.38 Aparició de brutícia per 
rentat diferencial 
 
Fig.39 Brutícia per corrosió dels 
elements metàl·lics en façana
   

Fig.40 Creixement de plantes en 
l’arrencada del mur de façana
 
Fig.41 Presència de molsa en la 
façana nord-oest   
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6.2 Lesions en els elements estructurals horitzontals de la Masia
 

En aquest apartat analitzarem l’estructura horitzontal que separa la planta baixa de la planta primera, 
consistent en un forjat realitzat amb volta catalana, és a dir, peça ceràmica que entalla a la biga de fusta. 

 
Al mateix temps incloem din

aigües realitzada amb bigues de fusta, rastells i acabat amb teula ceràmica.
 
Els anàlisis de les lesions en les estructures horitzontal i inclinada, es realitzaran i classificar

d’origen mecànic, físic o químic. 
 

Aixecament de les lesions MECÀNIQUES
 

DEFORMACIONS 
 
Les estructures de fusta resulten molt deformables comparades amb altres materials, per tant, abans 

d’arribar a la ruptura, sobretot en elements que tre
del problema.   

 
La fallada de les peces a flexió no és brusca i, per tant, fàcil de detectar. La humitat és una de les principals 

causes que augmenta els efectes d’aquest fenomen, de manera que 
estructures amb unes deformacions exageradament elevades per al nivell de càrregues actuants.

 
CLIVELLES 

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

de forma perpendicular. 
 
En 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, p
inferior al total i sense una trava entre sí, per tant, les deformacions podran ser molt més grans.
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En aquest apartat analitzarem l’estructura horitzontal que separa la planta baixa de la planta primera, 
consistent en un forjat realitzat amb volta catalana, és a dir, peça ceràmica que entalla a la biga de fusta. 

Al mateix temps incloem dintre d’aquest apartat l’estructura inclinada, consistent en una coberta a dues 
aigües realitzada amb bigues de fusta, rastells i acabat amb teula ceràmica. 

Els anàlisis de les lesions en les estructures horitzontal i inclinada, es realitzaran i classificar
 

MECÀNIQUES 

Les estructures de fusta resulten molt deformables comparades amb altres materials, per tant, abans 
d’arribar a la ruptura, sobretot en elements que treballen a flexió, assoleixen evidents deformacions que avisen 

La fallada de les peces a flexió no és brusca i, per tant, fàcil de detectar. La humitat és una de les principals 
causes que augmenta els efectes d’aquest fenomen, de manera que justifica els casos en que existeixen 
estructures amb unes deformacions exageradament elevades per al nivell de càrregues actuants.

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

En 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 

iginal: 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 sobre
inferior al total i sense una trava entre sí, per tant, les deformacions podran ser molt més grans.
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En aquest apartat analitzarem l’estructura horitzontal que separa la planta baixa de la planta primera, 
consistent en un forjat realitzat amb volta catalana, és a dir, peça ceràmica que entalla a la biga de fusta.  

tre d’aquest apartat l’estructura inclinada, consistent en una coberta a dues 

Els anàlisis de les lesions en les estructures horitzontal i inclinada, es realitzaran i classificaran segons siguin 

Les estructures de fusta resulten molt deformables comparades amb altres materials, per tant, abans 
ballen a flexió, assoleixen evidents deformacions que avisen 

La fallada de les peces a flexió no és brusca i, per tant, fàcil de detectar. La humitat és una de les principals 
justifica els casos en que existeixen 

estructures amb unes deformacions exageradament elevades per al nivell de càrregues actuants. 

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

En 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 

Si la direcció de la clivella és horitzontal i afecta tota la peça ens trobarem amb una biga formada per dos 
dues peces sobreposades, de cantell 

inferior al total i sense una trava entre sí, per tant, les deformacions podran ser molt més grans. 

Aixecament de lesions 
 

HUMITATS DE 
 
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 en les cares interior i exterior de les parets, i en podem disting

directes i les indirectes. Els efectes d’aquest tipus d’humitat depenen la intensitat de la filtració i la seva durada.
 
Les causes directes són les degradacions patològiques d’elements compositors de l’edifici que permeten q

entri l’aigua de pluja, mentre que les causes indirectes són provocades bàsicament per la manca de manteniment 
dels elements on es localitza aquest tipus d’humitat . 

BRUTÍCIA
 
La brutícia és un lesió física que consisteix en l’acumulació de partícules en suspensió de l’atmosfera, que 

quan es deposen en la superfície dels materials i elements constructius, poden arribar a 
mateix.
l’abandonament de la residència i la manca de neteja i manteniment. 
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Aixecament de lesions FÍSIQUES 

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 en les cares interior i exterior de les parets, i en podem disting
directes i les indirectes. Els efectes d’aquest tipus d’humitat depenen la intensitat de la filtració i la seva durada.

Les causes directes són les degradacions patològiques d’elements compositors de l’edifici que permeten q
entri l’aigua de pluja, mentre que les causes indirectes són provocades bàsicament per la manca de manteniment 
dels elements on es localitza aquest tipus d’humitat .  

BRUTÍCIA 

La brutícia és un lesió física que consisteix en l’acumulació de partícules en suspensió de l’atmosfera, que 
quan es deposen en la superfície dels materials i elements constructius, poden arribar a 
mateix.  Els factors que provoquen que el deposat de brutícia sigui més accentuat o no,
l’abandonament de la residència i la manca de neteja i manteniment. 
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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 en les cares interior i exterior de les parets, i en podem distingir de dos tipus de causes: les 
directes i les indirectes. Els efectes d’aquest tipus d’humitat depenen la intensitat de la filtració i la seva durada.

Les causes directes són les degradacions patològiques d’elements compositors de l’edifici que permeten q
entri l’aigua de pluja, mentre que les causes indirectes són provocades bàsicament per la manca de manteniment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La brutícia és un lesió física que consisteix en l’acumulació de partícules en suspensió de l’atmosfera, que 
quan es deposen en la superfície dels materials i elements constructius, poden arribar a penetrar a l’interior del 

Els factors que provoquen que el deposat de brutícia sigui més accentuat o no, són en aquest cas 
l’abandonament de la residència i la manca de neteja i manteniment.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.43 Filtració d’aigua en el punt en que les bigues 
de fusta s’encasten en el mur de fàbrica de maó

Fig.44 Deposat de brutícia en el forjat de la planta Baixa
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Les humitats de filtració són aquelles produïdes quan la humitat penetra a l’interior a través de tancaments 

ir de dos tipus de causes: les 
directes i les indirectes. Els efectes d’aquest tipus d’humitat depenen la intensitat de la filtració i la seva durada. 

Les causes directes són les degradacions patològiques d’elements compositors de l’edifici que permeten que 
entri l’aigua de pluja, mentre que les causes indirectes són provocades bàsicament per la manca de manteniment 

La brutícia és un lesió física que consisteix en l’acumulació de partícules en suspensió de l’atmosfera, que 
penetrar a l’interior del 

són en aquest cas 
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s’encasten en el mur de fàbrica de maó 

forjat de la planta Baixa 
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Aixecament de lesions QUÍMIQUES

 
ELS ORGANISMES ANIMALS 

 
Les lesions dels factors biòtic provocades per organismes animals que s’han trobat a l’edificació, són de 

l’espècie dels coleòpters, o també anomenats més comunament, corcs. 
 
COLEÒPTERS 
 
Els coleòpters, més comunament coneguts com a corcs o insectes de c

les primeres fases de la seva vida són larves, les que s’alimenten de fusta i creen les galeries a l’interior de la 
mateixa, mentre que quan són adults, anomenats imagos, tan sols viuen unes setmanes per a poder apar
reproduir-se, i són els que deixen l’empremta en la fusta al sortir a l’exterior. 
 

Els símptomes que permeten detectar que una determinada fusta ha estat atacada per aquest tipus 
d’insecte, són els orificis de sortida del insecte adult, per infla
se 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 ORGANISMES VEGETALS 

 
Degut al grau d’humitat que hi ha a l’interior de la Masia i les diferents filtracions d’aigua que s’han anat 

produint a través dels diferents elements constructius descrits anteriorment, es propicia l’aparició d’organismes 
vegetals com són els fongs.  

 
Els fongs que viuen a la fusta i que són capaços de degradar tots o algun dels seus components, s’anomenen 

fongs xilòfags. Necessiten oxigen, una humitat en la fusta superior al 18% i una temperatura que estigui per 
sobre del 5 o 6ºC. Els valors òptims serien una t
tot i que varia segons l’espècie. 

 
Floridures: Són fongs que degraden la fusta estèticament en produir superficialment taques pulverulentes, 

en general, de color fosc (verd, negre, gris fosc, e
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QUÍMIQUES 

Les lesions dels factors biòtic provocades per organismes animals que s’han trobat a l’edificació, són de 
l’espècie dels coleòpters, o també anomenats més comunament, corcs.  

, més comunament coneguts com a corcs o insectes de cicle larvari, es caracteritzen perquè a 
les primeres fases de la seva vida són larves, les que s’alimenten de fusta i creen les galeries a l’interior de la 
mateixa, mentre que quan són adults, anomenats imagos, tan sols viuen unes setmanes per a poder apar

se, i són els que deixen l’empremta en la fusta al sortir a l’exterior.  

Els símptomes que permeten detectar que una determinada fusta ha estat atacada per aquest tipus 
d’insecte, són els orificis de sortida del insecte adult, per inflaments en la superfície de la fusta tot corresponent
se 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l grau d’humitat que hi ha a l’interior de la Masia i les diferents filtracions d’aigua que s’han anat 
produint a través dels diferents elements constructius descrits anteriorment, es propicia l’aparició d’organismes 

que viuen a la fusta i que són capaços de degradar tots o algun dels seus components, s’anomenen 
fongs xilòfags. Necessiten oxigen, una humitat en la fusta superior al 18% i una temperatura que estigui per 
sobre del 5 o 6ºC. Els valors òptims serien una temperatura d’entre 15 a 20ºC i una humitat al voltant del 30%, 

 

Són fongs que degraden la fusta estèticament en produir superficialment taques pulverulentes, 
en general, de color fosc (verd, negre, gris fosc, etc.), causades pel mateix desenvolupament del fong. 

Fig.45 La presència de corcs es detecta tant en bigues de 
la planta baixa com en bigues de la coberta, així com en 
les jàsseres de fusta del forjat de la planta baixa

                                                                                                                             
     

     

Les lesions dels factors biòtic provocades per organismes animals que s’han trobat a l’edificació, són de 

icle larvari, es caracteritzen perquè a 
les primeres fases de la seva vida són larves, les que s’alimenten de fusta i creen les galeries a l’interior de la 
mateixa, mentre que quan són adults, anomenats imagos, tan sols viuen unes setmanes per a poder apariar-se i 

Els símptomes que permeten detectar que una determinada fusta ha estat atacada per aquest tipus 
ments en la superfície de la fusta tot corresponent-

se 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.  

l grau d’humitat que hi ha a l’interior de la Masia i les diferents filtracions d’aigua que s’han anat 
produint a través dels diferents elements constructius descrits anteriorment, es propicia l’aparició d’organismes 

que viuen a la fusta i que són capaços de degradar tots o algun dels seus components, s’anomenen 
fongs xilòfags. Necessiten oxigen, una humitat en la fusta superior al 18% i una temperatura que estigui per 

emperatura d’entre 15 a 20ºC i una humitat al voltant del 30%, 

Són fongs que degraden la fusta estèticament en produir superficialment taques pulverulentes, 
tc.), causades pel mateix desenvolupament del fong.  

Fongs Cromògens: 
coloració gris blavosa, d’un to clar en les primeres fases i que es pot tornar pràcticament negra q
molt avançat. Aquest tipus de fongs, penetren a l’interior de la fusta, motiu pel qual les taques que produeixen 
no es poden eliminar amb una simple neteja o raspallada superficial.

 
Fongs de Podriment: 

afectant notablement les seves propietats mecàniques, en particular la resistència estàtica i dinàmica, i en 
produeix pèrdues importants fins i tot en atacs aparentment lleugers. 

CORROSIÓ
 
La corrosió, es defineix com el deteriorament d’un material com a conseqüència d’un atac electroquímic de 

l’entorn. De manera més general, ho podem de
forma més estable o de menor energia interna.

 
En el nostre cas, tenim que la corrosió es produeix degut a una reacció electroquímica (oxidació), ja que hi 

intervenen factors com l’ambient, l’

 
 
 

Fig.45 La presència de corcs es detecta tant en bigues de 
la planta baixa com en bigues de la coberta, així com en 
les jàsseres de fusta del forjat de la planta baixa 
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Fongs Cromògens: S’alimenten de determinades substàncies presents a l’albeca de la fusta, produint una 
coloració gris blavosa, d’un to clar en les primeres fases i que es pot tornar pràcticament negra q
molt avançat. Aquest tipus de fongs, penetren a l’interior de la fusta, motiu pel qual les taques que produeixen 
no es poden eliminar amb una simple neteja o raspallada superficial.

Fongs de Podriment: Són capaços de destruir els component
afectant notablement les seves propietats mecàniques, en particular la resistència estàtica i dinàmica, i en 
produeix pèrdues importants fins i tot en atacs aparentment lleugers. 

CORROSIÓ 

La corrosió, es defineix com el deteriorament d’un material com a conseqüència d’un atac electroquímic de 
l’entorn. De manera més general, ho podem definir com la tendència que tenen els materials a buscar la seva 
forma més estable o de menor energia interna. 

En el nostre cas, tenim que la corrosió es produeix degut a una reacció electroquímica (oxidació), ja que hi 
intervenen factors com l’ambient, l’aigua i la pròpia peça de material ferri. 
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S’alimenten de determinades substàncies presents a l’albeca de la fusta, produint una 
coloració gris blavosa, d’un to clar en les primeres fases i que es pot tornar pràcticament negra quan l’atac està 
molt avançat. Aquest tipus de fongs, penetren a l’interior de la fusta, motiu pel qual les taques que produeixen 
no es poden eliminar amb una simple neteja o raspallada superficial. 

Són capaços de destruir els components elementals de l’esquelet llenyós de la fusta, 
afectant notablement les seves propietats mecàniques, en particular la resistència estàtica i dinàmica, i en 
produeix pèrdues importants fins i tot en atacs aparentment lleugers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La corrosió, es defineix com el deteriorament d’un material com a conseqüència d’un atac electroquímic de 
finir com la tendència que tenen els materials a buscar la seva 

En el nostre cas, tenim que la corrosió es produeix degut a una reacció electroquímica (oxidació), ja que hi 
aigua i la pròpia peça de material ferri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.46 Podriment del cap de biga de fusta en forjat de planta 
Baixa degut a la filtració d’aigua. 

Fig.47 Lesió localitzada en les diferents jàsseres 
metàl·liques 
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La corrosió, es defineix com el deteriorament d’un material com a conseqüència d’un atac electroquímic de 
finir com la tendència que tenen els materials a buscar la seva 

En el nostre cas, tenim que la corrosió es produeix degut a una reacció electroquímica (oxidació), ja que hi 

Podriment del cap de biga de fusta en forjat de planta 

Fig.47 Lesió localitzada en les diferents jàsseres 
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6.3 Lesions en els elements estructurals verticals de les construccions adjacents
 
L’estructura vertical de la Granja 1, consistent en un total de 18 pilars de formigó armat i 9 metàl·lics, es 

troba en bon estat, tot i que els pilars metàl·lics presenten indicis d’oxidació, però res que pugui afectar la 
seguretat estructural del conjunt. D’aquesta manera, pro
vertical de les granges 2 i 3. 

 
Aixecament de lesions MECÀNIQUES

 
DESPRENIMENTS 
 
GRANJA 2 I 3 
  
 El despreniment consisteix en la separació d’un determinat material o revestiment del suport al qual 
fixat. Aquesta falta d’adherència, és deguda a que la vida útil del material en qüestió ha expirat, i el resultat és la 
seva manca de prestacions. 

Aixecament de lesions FÍSIQUES 
 
HUMITATS DE CAPIL·LARITAT 
 
GRANJA 2 I 3 
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6.3 Lesions en els elements estructurals verticals de les construccions adjacents

de la Granja 1, consistent en un total de 18 pilars de formigó armat i 9 metàl·lics, es 
troba en bon estat, tot i que els pilars metàl·lics presenten indicis d’oxidació, però res que pugui afectar la 
seguretat estructural del conjunt. D’aquesta manera, procedim a identificar les lesions existents en l’estructura 
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Fig.48 Aquesta lesió la trobem en els revestiments exteriors dels murs de 
càrrega, deixant veure d’aquesta manera la pedra agafada amb morter , que és 
el material constituent del mur.  

 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig.49 Presència d’humitats de capil·laritat en els murs 
de les granges que en els llocs més danyats arriben fins 
a una alçada de 80cm sobre el nivell del terreny

     
         
     

6.3 Lesions en els elements estructurals verticals de les construccions adjacents 

de la Granja 1, consistent en un total de 18 pilars de formigó armat i 9 metàl·lics, es 
troba en bon estat, tot i que els pilars metàl·lics presenten indicis d’oxidació, però res que pugui afectar la 
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Aixecament de lesions 
  
ORGANISMES VEGETALS
 
GRANJA 2 I 3
 
 Les plantes que apareixen en la part inferior del parament vertical, provoquen el trencament de les juntes 
per fer pas a les seves arrels, afavorint d’aquesta manera la filtració d’aigua i l’aparició d’humitats a la façana. 
 

6.4 Lesions en els elements es
 
Aixecament de lesions 
 

DEFORMACIONS
 
GRANJA 2 I 3
 
 Les estructures de fusta resulten molt deformables comparades amb altres material, per tant, abans 
d’arribar a la ruptura, assoleixen eviden

Aixecament de lesions 
 
HUMITATS DE FILTRACIÓ
 
 En aquest tipus de lesions, la humitat penetra a l’interior a través dels tancaments, tant de façana com de 
coberta, degut a que els materials o elements que en formen part estan degradats. 
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a una alçada de 80cm sobre el nivell del terreny 

       
            
       

Aixecament de lesions QUÍMIQUES 

ORGANISMES VEGETALS 

GRANJA 2 I 3 

Les plantes que apareixen en la part inferior del parament vertical, provoquen el trencament de les juntes 
per fer pas a les seves arrels, afavorint d’aquesta manera la filtració d’aigua i l’aparició d’humitats a la façana. 

6.4 Lesions en els elements estructurals inclinats de les construccions adjacents

Aixecament de lesions MECÀNIQUES 

DEFORMACIONS 

GRANJA 2 I 3 

Les estructures de fusta resulten molt deformables comparades amb altres material, per tant, abans 
d’arribar a la ruptura, assoleixen evidents deformacions que avisen del problema.

Aixecament de lesions FÍSIQUES 

HUMITATS DE FILTRACIÓ 

En aquest tipus de lesions, la humitat penetra a l’interior a través dels tancaments, tant de façana com de 
coberta, degut a que els materials o elements que en formen part estan degradats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.52 En aquest cas, la filtració d’aigua, i per tant la creació d’humitats 

és realitza a partir del trencament d’una de les plaques de fibrociment 
de la coberta.
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Les plantes que apareixen en la part inferior del parament vertical, provoquen el trencament de les juntes 
per fer pas a les seves arrels, afavorint d’aquesta manera la filtració d’aigua i l’aparició d’humitats a la façana. 
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En aquest tipus de lesions, la humitat penetra a l’interior a través dels tancaments, tant de façana com de 
coberta, degut a que els materials o elements que en formen part estan degradats.  

En aquest cas, la filtració d’aigua, i per tant la creació d’humitats 

és realitza a partir del trencament d’una de les plaques de fibrociment 
de la coberta. 

Fig.50 Deformació de les bigues de fusta 
que formen la pendent de la coberta
 
Fig.51 L’Excés de deformació ha provocat 
que cedeixin bigues i es desplomi part de 
la coberta  

    21 
Ivan de Santiago Jiménez   

Anna Sancho Salvador 

Les plantes que apareixen en la part inferior del parament vertical, provoquen el trencament de les juntes 
per fer pas a les seves arrels, afavorint d’aquesta manera la filtració d’aigua i l’aparició d’humitats a la façana.  

Les estructures de fusta resulten molt deformables comparades amb altres material, per tant, abans 

En aquest tipus de lesions, la humitat penetra a l’interior a través dels tancaments, tant de façana com de 

En aquest cas, la filtració d’aigua, i per tant la creació d’humitats 

és realitza a partir del trencament d’una de les plaques de fibrociment 
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Fig.51 L’Excés de deformació ha provocat 
que cedeixin bigues i es desplomi part de 
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Aixecament de lesions QUÍMIQUES
 

OXIDACIÓ 
 
GRANJA 1 
 
 La oxidació és una lesió que afecta a
de factors entre els quals hi intervenen l’oxigen i l’aigua, i provoquen el desgast de l’estructu
procés estes molt avançat, tot i que no és el nostre cas, es podr
corrosió, en que l’estructura en qüestió perdria resistència, i per tant vida útil.

ELS ORGANISMES ANIMALS I VEGETALS
 
GRANJA 2 I 3 

 
Els atacs que s’aprecien en les bigues de fusta de totes dues edificacions, són propiciades per l’espècie dels 

coleòpters, tot creant les característiques 
presència. 

 
Pel que fa a la presència d’espècies d’origen vegetal, s’aprecia clarament la presència de fongs de podriment 

degut a les continues filtracions d’aigua.
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QUÍMIQUES 

La oxidació és una lesió que afecta a les estructures metàl·liques. Aquest procés s’inicia per una combinació 
de factors entre els quals hi intervenen l’oxigen i l’aigua, i provoquen el desgast de l’estructu

molt avançat, tot i que no és el nostre cas, es podria desenvolupar fins arribar a un estat de 
corrosió, en que l’estructura en qüestió perdria resistència, i per tant vida útil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ELS ORGANISMES ANIMALS I VEGETALS 

Els atacs que s’aprecien en les bigues de fusta de totes dues edificacions, són propiciades per l’espècie dels 
coleòpters, tot creant les característiques galeries en la superfície de la fusta que indica clarament la seva 

Pel que fa a la presència d’espècies d’origen vegetal, s’aprecia clarament la presència de fongs de podriment 
degut a les continues filtracions d’aigua. 

 
 

Fig.53 Oxidació de l’estructura 
metàl·lica que 
coberta

                                                                                                                             
     

     

les estructures metàl·liques. Aquest procés s’inicia per una combinació 
de factors entre els quals hi intervenen l’oxigen i l’aigua, i provoquen el desgast de l’estructura en qüestió. Si el 

ia desenvolupar fins arribar a un estat de 

 
 
 

Els atacs que s’aprecien en les bigues de fusta de totes dues edificacions, són propiciades per l’espècie dels 
galeries en la superfície de la fusta que indica clarament la seva 
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realitzar una sèrie de cates en les punts més desfavorables de l’edifici.

haurà la tensió més elevada de l’edif
forjat de la planta baixa i el mur de la planta baixa.

compte que el mur en
conseqüències en el cas més desfavorable.

 

1. 

 

CONCÀRREGUES

 

Fig.53 Oxidació de l’estructura 
metàl·lica que forma la pendent de la 
coberta 

Fig.54 Podriment del 
cap de les bigues 
encastades en el mur 
de pedra 
 
Fig.55 Presència d’atacs 
biòtic en els elements 
de fusta de les cobertes 
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7. ANÀLISI DE LA SEGURETAT ESTRUCTURAL
 
7.1 Els fonaments 

En l’edificació d’anàlisi, en desconeixem la naturalesa dels 
realitzar una sèrie de cates en les punts més desfavorables de l’edifici.

 
Aquest punts són a la crugia central, que va de nord

haurà la tensió més elevada de l’edifici ja que rebrà la carrega de la coberta, el mur de la primera planta, el 
forjat de la planta baixa i el mur de la planta baixa. 

 
Per a poder realitzar els càlculs, tindrem en com

compte que el mur en la seva part inferior té un gruix de 60cm. D’aquesta manera podem establir les 
conseqüències en el cas més desfavorable. 

 
Càlcul de les accions. Descens de càrregues 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Fig. 56 Elements que intervenen en el descens:
 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

 Sostre de coberta de la planta primera sobre mur de la planta 

CONCÀRREGUES 

- Pes propi sostre  (1 capa de rajola + biga de 16x10)
(Enllistonat) 

- Pes teules   (Teula corba corrent)  
- Pes bigues  (Bigues de formigó armat)

TOTAL Qc   
 

  TOTAL Qp =   165 kg/m

1 

2 

3 

4 
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ANÀLISI DE LA SEGURETAT ESTRUCTURAL 

En l’edificació d’anàlisi, en desconeixem la naturalesa dels fonaments. Per aquest motiu s’haurien de 
realitzar una sèrie de cates en les punts més desfavorables de l’edifici. 

Aquest punts són a la crugia central, que va de nord-oest a sud-est, on a la zona més baixa del mur hi 
ici ja que rebrà la carrega de la coberta, el mur de la primera planta, el 

 

, tindrem en compte una superfície de contacte de 65 cm, tot i tenir en 
la seva part inferior té un gruix de 60cm. D’aquesta manera podem establir les 

Elements que intervenen en el descens: 

 Sostre de coberta planta primera 
 Mur de la planta primera 
 Sostre de la planta baixa 
 Mur de la planta baixa 

Sostre de coberta de la planta primera sobre mur de la planta baixa. 

(1 capa de rajola + biga de 16x10)   65 kg/m2

 5 kg/m2 

     50 kg/m2

(Bigues de formigó armat)     45 kg/m2

  =           165 kg/m2 

165 kg/m2 x 1,35 =   222,75 kg/m2 

Casablanca, rehabilitació d’una de les icones del Delta de l’Ebre 
Ivan de Santiago Jiménez 

Anna Sancho Salvador 
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SOBRECÀRREGUES 

- Total d’ús i neu  (Manteniment)              100 kg/m2 
TOTAL Qsc   =                100 kg/m2 

TOTAL Qsc = 100 kg/m2  x 1,50 = 150 kg/m2  
 
 Qtotal = ( 222,75 + 150 kg/m2 ) = 372,75 kg/m2  
 Qlineal = 372,75 x 5,35m = 1994,21 kg/m 
 

2. Mur de planta primera. Mur realitzat amb fàbrica de maó 

 

CONCÀRREGUES 

- Pes propi del mur  1800 kg/m3  x 4,65m x 0,23      1925,11 kg/m 
 

TOTAL Qp =  1925,11 x 1,35 =  2598,88 kg/m 
 

3. Sostre de la planta baixa, sobre mur de la planta baixa 

 

CONCÀRREGUES 

- Pes propi    (bigueta de fusta 16x10 + revoltó ceràmic)          135 kg/m2   
- Pes del paviment  (paviment ceràmic + morter 3cm)                60 kg/m2  

TOTAL Qc    =            195 kg/m2  
   TOTAL Qp = 195 kg/m2  x 1,35 = 263,25 kg/m2  
 

SOBRECÀRREGUES 

- Total d’ús i d’envans  (paredó de maó foradat)   240 kg/m2   
TOTAL Qsc   =    240 kg/m2  

   TOTAL Qsc = 240 kg/m2 x 1,50 = 360 kg/m2 . 
 
Qtotal = ( 263,25 + 360 kg/m2 ) = 623,25 kg/m2  
Qlineal = 623,25 kg/m2 x 5,11m = 3184,80 kg/m 
 

4. Mur de la planta baixa. Mur realitzat amb fàbrica de maó 

 

CONCÀRREGUES 

- Pes propi del mur   1800 kg/m3 x 3,07m x 0,23m        1270,98kg/m  
  

TOTAL Qp =   1270,98 kg/m x 1,35 = 1750,82 kg/m   
 
Per tant, la càrrega total que arriba al terreny és de: 
 
 Qtotal lineal total = 1994,21 + 2598,88 + 3184,80 + 1715,82 = 9493,71 kg/ml ---  94,93KN/ml  
 
Si tenim en compte que disposem que els fonaments arriben a un terreny coherent, amb una tensió 

admissible de 2 kg/cm2  com són les arenes, i tenim una superfície de contacte aproximada de: 
S= 100 cm x 65 cm = 6500 cm2  

Per tant:  
 
 s = Q/S = 9404,25 / 6500 = 1,46kg/cm2  < 2 kg/cm2  per tant COMPLEIX 
 

7.2 Estructura vertical. Els murs de fàbrica de maó 
 

Per tal de poder realitzar el càlcul de les càrregues a aplicar en la estructura vertical, s’ha utilitzat  la 
normativa descrita en la NRE-AEOR-93.  

 
Descripció del full de càlcul  
 
Els paràmetres que s’han tingut en compte són: 
 

- Maó utilitzat:    Massís 
- Tensió considerada del maó:   22 kg/cm2   
- Junts de calç d’entre:   1-1,5cm 
- Alçada del mur entre plantes:  3m 
- Gruix del mur:     23cm 
- Arriostrament:    1 cada 12m 

 
 Càlcul de les accions 
 

Sostre de coberta de la planta primera sobre mur de la planta primera 

 

CONCÀRREGUES 

TOTAL Qp = 165 kg/m2 x 1,35 =         222,75 kg/m2 

 

SOBRECÀRREGUES 

       TOTAL Qsc = 100 kg/m2  x 1,50 =            150 kg/m2  
 
 Qtotal = ( 222,75 + 150 kg/m2 ) = 372,75 kg/m2  
 Qlineal = 372,75 x 5,35m = 1994,21 kg/ml  -- 19,94KN/ml 
    

Sostre de la planta baixa, sobre mur de la planta baixa 

 

CONCÀRREGUES 

TOTAL Qp = 195 kg/m2  x 1,35 =  263,25 kg/m  
 

SOBRECÀRREGUES 

       TOTAL Qsc = 240 kg/m2 x 1,50 =  360 kg/m2 . 
 
Qtotal = ( 263,25 + 360 kg/m2 ) = 623,25 kg/m2  
Qlineal = 623,25 kg/m2 x 5,11m = 3184,80 kg/ml – 31,84KN/ml 

 
Resultats obtinguts 
 
Un cop realitzades totes les entrades pertinents al full de càlcul, el resultat en indica que la tensió màxima 

de càlcul es troba en la part inferior el mur de la planta baixa i és igual a 1,89 kp/cm2 --- 0,18N/mm2 
 
D’acord amb el resultat obtingut, es determina que la fàbrica de maó no necessita inspeccions periòdiques 

ni cap projecte d’intervenció. 
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7.3 L’Estructura horitzontal. Els sostres i les cobertes 
 

Prospecció 
 
Per mitjà de la prospecció, es vol determinar: 
 

- La consistència de la fusta, l’observació de com es trenquen les fibres superficialment 
- Els indicis de presència d’insectes i fongs 
- El contingut d’humitat 
- La duresa superficial de la fusta, com a indicador de la resistència residual del material 
- La profunditat i extensió de l’atac 

 
Per a poder esbrinar algunes d’aquestes qüestions és necessari realitzar una presa de mostres per assaig de 

laboratori (identificació de la fusta, determinació dels paràmetres físics i mecànics i determinació de l’agent 
atacant), les quals es realitzaran si el present projecte es materialitza. 

 
A continuació s’especifiquen els assaigs a portar a terme: 
 
Per a dades referents a la humitat: 
 

- Humitat de la fusta --- higròmetre d’agulles (VEURE ANNEX ) 
- Humitat de l’ambient --- termohigròmetre 

 
Per a dades referents a la determinació de l’espècie: 
 

- Microscòpia de làmina fina 
 

Per a dades referents a les bigues de fusta: 
 

- Percussió 
- Punxó 
- Trepant 
- Amplada dels anells 

 
I per a identificar l’agent biòtic atacant: 
 

- Laboratori especialitzat 
 

De tota manera, en el present projecte s’han realitzat inspeccions de caràcter visual que en permeten 
determinar les lesions més significatives i apreciables tot realitzant un aixecament de lesions, seguit de la 
realització d’un estudi estructural que ens permet determinar les característiques que defineixen la solució 
constructiva a adoptar, tot tenint en compte els defectes i les particularitats de la fusta que puguin disminuir la 
resistència, com són: desviació de les fibres, nusos, clivelles i cullerots, entre d’altres. 

 
A més, pel que fa als atacs de caràcter biòtic i abiòtic, n’hem pogut analitzar els símptomes per determinar 

l’existència de fongs, podriment, taques, canvis de color, presència de serradures i taques. 
 
 
 

Determinació de les zones homogènies 
 
Amb tota la informació recollida, es procedeix a la determinació de les Zones homogènies (Zh), amb la 

finalitat de determinar quines zones es troben més o menys afectades i l’abast que presenten aquestes possibles 
lesions. 

 
Els paràmetres constructius que s’han tingut en compte a l’hora de classificar les diferents Zones 

homogènies, han estat: 
 

- La solució constructiva (entrebigat, paviments...) 
- Llum i intereix 
- Geometria de les bigues 
- Situació en l’edifici 

 

Zona 
Homogènia 

Planta Estança 
(actual) 

Tipologia de sostre Lesions 
P. Baixa P. Primera 

Zh1 x  Estable 1 
Biga fusta + revoltó + rajola 

(jàssera fusta) 
Atac biòtic 

Zh1 x  Estable 2 
Biga fusta + revoltó + rajola 

(jàssera fusta) 
Atac biòtic 

Zh2 x  Menjador 
Biga fusta + revoltó + rajola 

(jàssera ferro) 
Corrosió + 
Humitat 

Zh3 x  Sala 
Biga fusta + revoltó + rajola 

(jàssera ferro) 
Atac biòtic + 

Corrosió 

Zh4 x  
Rebedor + 

Escala 
Biga fusta + revoltó + rajola 

(jàssera fusta + ferro) 
Atac biòtic + 

Corrosió 

Zh3 x  
Magatzem + 

Traster 
Biga fusta + revoltó + rajola 

(jàssera ferro) 
Atac biòtic + 

Corrosió 

Zh5  x 
Dormitori 2 + 
Dormitori 3 + 

Bany 

Biga fusta + enllistonat + teula 
àrab 

Atac biòtic + 
Atac abiòtic + 

Fletxa 

Zh5  x Dormitori 4 
Biga fusta + enllistonat + teula 

àrab 

Atac biòtic + 
Atac abiòtic + 

Fletxa 

Zh5  x Dormitori 1 
Biga fusta + enllistonat + teula 

àrab 

Atac biòtic + 
Atac abiòtic + 

Fletxa 

Zh5  x Distribuidor 
Biga fusta + enllistonat + teula 

àrab 

Atac biòtic + 
Atac abiòtic + 

Fletxa 

Zh5  x Escala 
Biga fusta + enllistonat + teula 

àrab 

Atac biòtic + 
Atac abiòtic + 

Fletxa 

Zh5  x Cuina 
Biga fusta + enllistonat + teula 

àrab 

Atac biòtic + 
Atac abiòtic + 

Fletxa 
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D’acord amb les zones homogènies determinades en el quadre anterior, podem analitzar i classificar les 
diferents estances tenint en compte el factor de risc que suposa. 

Categories de risc 
 
Aquesta classificació es realitza a partir de les categories que en proposa la norma UNE 54-417-88 tot 

determinant les zones de sostre amb probabilitat d’atac biòtic degut al contingut d’humitat. 
A – Sense risc d’humitat 
B – Risc d’humitat accidental 
C – Risc d’humitat intermitent 
D – Risc d’humitat permanent 
 

Planta 
Estança (actual) Categoria de risc 

P. Baixa P. Primera 

x  Estable 1 B 

x  Estable2 C 

x  Menjador B 

x  Sala D 

x  Rebedor + Escala D 

x  Magatzem + Traster C 

 x Dormitori 2 + Dormitori 3 + Bany B 

 x Dormitori 4 B 

 x Dormitori 1 C 

 x Distribuïdor C 

 x Escala C 

 x Cuina D 

 x Menjador C 

 
D’acord amb aquestes dues classificacions anteriors, les possibles actuacions es resumeixen en el quadre 

següent: 
 

Tipus Característiques observades Valoració 

0 Canvis de funció. Desaparició Enderroc 

1 

Trencaments que facin perillar l’estabilitat 
Fletxes que sobrepassin els límits admissibles 
Fibres regirades amb semes profundes 
Podriments en la zona de recolzament o zona central 
Atacs biòtics amb gran disminució de secció resistent 
Grans disminucions de secció per altres motius 

Substitució, reforç o reparació 

2 

Fletxes excessives 
Semes verticals de gran profunditat i poca longitud 
Fibres regirades sense semes o semes petites 
Disminució de secció amb nusos 
Nusos importants sense disminució de secció 
Atacs biòtics 
Simultàniament 3 o 4 defectes tipus 3 

Considerar en funció del peritatge, 
així com de la classificació de les 

seves bigues veïnes 

3 

Semes verticals curtes i poc profundes 
Gemmes menors de 5x5cm en la zona central 
Algun nus de disminució mitjana o petita 
Atacs biòtics locals i poc profunds 

Bon estat 

 D’acord amb aquesta última classificació, determinem que les bigues de la edificació analitzada formen 
part del tipus 1 i 2. 

 
Seguretat estructural 
 
Per a cada Zona homogènia, es realitzarà el peritatge de les bigues classificades com a tipus 1 i 2. Les accions 

són les extretes de la norma NRE - AEOR – 93. 
 
Contingut d’humitat de la fusta 
 
La humitat de la fusta influencia en les propietats mecàniques d’aquesta i cal tenir-les en consideració a 

l’hora de realitzar el càlcul. D’aquesta manera les estructures queden definides pel tipus de servei en les que 
estan exposades. 

 
Aquests tipus de servei són: 
 

- Tipus de servei 1: Contingut d’humitat dels materials a una temperatura de 20 ± 2ºC i una HR de 
_65%. (El contingut mitjà d’equilibri higroscòpic a coníferes no sobrepassa el 12%. Estructures sota 
cobert tancades). 

- Tipus de servei 2: Contingut d’humitat dels materials a una temperatura de 20 ± 2ºC i una HR de 
_85%. ( El contingut higroscòpic a coníferes no sobrepassa el 20%. Estructures sota cobert obertes i 
exposades a ambients exteriors). 

- Tipus de servei 3: Contingut d’humitat dels serveis corresponents a valors > del tipus 2. (Estructures 
exposades a la intempèrie, en contacte amb el terreny o aigua). 

 
Duració de la càrrega. Tipus de duració de la càrrega 
 
Consisteix en el temps durant el quals una càrrega o força actua sobre un element estructural, en aquest 

cas, la fusta. En aquest quadre es determina la duració de la càrrega: 
 

Tipus de duració Ordre de duració Exemple 

Permanent >de 10 anys Pes propi 

Duració llarga 6 mesos – 10 anys Estintolament, sobrecàrregues 

Duració mitjana 1 setmana – 6 mesos Neu 

Duració curta < 1 setmana Neu, vent 

Instantània  Sisme 

 
Qualitat de la fusta 
 
Per a poder determinar la qualitat de la fusta es realitza amb la norma UNE 56544 “Classificación visual de la 

madera para uso estructural”, conjuntament amb les dades obtingudes de l’estudi de l’edifici (clivelles, cullerots, 
semes...). Aquesta norma distingeix tres qualitats: 

 
ME-1: per a tipus resistents C27-C30 
ME-2: per a tipus resistents C22-C24 
ME-3: per a tipus resistents C16-C18 
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Degut a que en el nostre cas,ignorem el tipus de fusta amb el que treballem, ja que per a determinar-lo 
hauríem de disposar d’una microscòpia de làmina fina, els càlculs els realitzarem a partir del tipus de fusta més 
utilitzat: tipus resistent C18 (qualitat de la fusta M3). 

 
Càlcul de les accions 
 

Sostre de coberta de la planta primera sobre mur de la planta primera 

 

CONCÀRREGUES 

TOTAL Qp = 165 kg/m2 x 1,35 =         222,75 kg/m2 

 

SOBRECÀRREGUES 

       TOTAL Qsc = 100 kg/m2  x 1,50 =            150 kg/m2  
 
 Qtotal = ( 222,75 + 150 kg/m2 ) = 372,75 kg/m2  
     

Sostre de la planta baixa, sobre mur de la planta baixa 

 

CONCÀRREGUES 

TOTAL Qp = 195 kg/m2  x 1,35 =  263,25 kg/m  
 

SOBRECÀRREGUES 

       TOTAL Qsc = 240 kg/m2 x 1,50 =  360 kg/m2 . 
 
Qtotal = ( 263,25 + 360 kg/m2 ) = 623,25 kg/m2  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI 
 

Un cop realitzat l’anàlisi de les lesions existents en la edificació i d’haver-ne fet un estudi de la seguretat 
estructural, ens veiem amb suficient informació per poder treure conclusions definitives referents a les 
actuacions a portar a terme.  

 
Des de la vessant d’inspecció visual, és evident que l’edifici presenta una sèrie de lesions de caràcter greu, ja 

sigui per les condicions d’ambient que es creen al seu interior, o bé per una manca de manteniment marcat per 
l’abandonament de l’edifici. Una causa important d’intervenció és l’esquerda en façana per assentament. 

 
Des de la vessant estructural, els càlculs ens demostren que l’edifici no presenta símptomes d’enderroc, sinó 

que compleix l’estipulat en normativa. De tota manera, el pas dels anys han deixat empremtes en l’edifici a les 
que se li ha de donar solució. 

 
Pel que fa als fonaments, el descens de càrregues realitzat sobre la paret que rep més accions de l’edificació, 

ens dona uns valors aproximats del seu comportament. Així, tenim que els fonaments transmeten les càrregues 
al terreny, i aquest les absorbeix complint que la tensió que es genera en un metre lineal de fonaments 
(1,44kg/m2) és menor que la tensió admissible del terreny (2 kg/m2).  

 
Per tant, determinem que en els fonaments, no és necessària la realització de cap projecte d’intervenció 

d’acord amb el que ens indiquen els càlculs, però les lesions per assentament ens indiquen la realització d’un 
reforç en la fonamentació. 

 
L’Estructura vertical, formada per murs de càrrega de fàbrica de maó, ha estat analitzada a partir del full de 

càlcul MAOEX, confeccionat per l’ITEC, on una vegada introduïdes les dades referents al nostre edifici, el full ens 
aporta que la màxima tensió al mur de càrrega que rep més accions de l’edifici, és de 1,89 kp/cm2 a la zona 
inferior d’aquest mur. La fàbrica de maó de la qual disposem, pot aguantar una tensió de fins a 22 kp/cm2.El 
resultat d’acord amb el full de càlcul, ens indica que en l’estructura vertical no és necessària la realització 
d’inspeccions periòdiques ni la realització d’un projecte d’intervenció.  

 
De tota manera, i encara que el full de càlcul ens indica tot el contrari, els anys han causat un 

deteriorament visible en aquest material, trencament de peces, erosió, despreniments, esquerdes... entre 
d’altres, que ens fan pensar en el desenvolupament d’un projecte d’intervenció per a poder substituir tots 
aquells elements que no treballin a plena capacitat.   

 
Pe últim, l’anàlisi de les estructures horitzontals, ens aporta diferents aspectes a tenir en compte. Pel que fa 

a l’anàlisi visual dels sostres, tenim que es pot observar l’atac d’agents biòtics en la majoria de les bigues de 
cadascuna de les estances. La globalització d’aquest fet es pot observar a la classificació de les diferents zones 
homogènies, on també s’hi aprecia l’efecte d’altres lesions com en son les humitats.  

 
D’acord amb la classificació de les diferents zones de risc i tenint en compte la gravetat de les lesions es 

procedeix a: 
- Eliminar les jàsseres de fusta i metàl·liques 
- Reforç dels sostres per millorar el coeficient de seguretat. 
- Eliminar la solució adoptada a la coberta per solucionar la fletxa de les bigues, i realitzar una 

substitució completa de tots els elements de la coberta. 
 

Tenint en compte aquestes conclusions, en el següent apartat es procedeix a determinar quina actuació es 
porta a terme per a cada tipus de lesió que afecta l’edificació. 
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9. RECOMANACIONS D’INTERVENCIÓ 
 

9.1 Intervenció en els elements estructurals verticals de la Masia 
 

Intervenció en les lesions MECÀNIQUES 
 
FISSURES I ESQUERDES 

 
El cas més greu és l’esquerda existent en la cantonada de la façana nord – oest, i que ens suposa un risc 

estructural en el conjunt de l’edificació. El tractament a realitzar en aquest cas és una actuació sobre la 
fonamentació. En aquest cas es realitzarà una llosa de fonamentació de reculli la fonamentació existent. 

 
Pel que fa a la resta de fissures existents en façana i de menor importància, serà suficient amb l’aplicació de 

resines aptes per a aquest ús.  
 
DESPRENIMENTS 

 
Pel que fa al despreniment dels revestiments tant interiors com exteriors, el tractament a seguir és el 

següent: 
 

- Realització d’un repicat en la zona afectada 
- Sanejament de la mateixa 
- S’aplicarà l’enfoscat sobre el parament vertical prèviament net i humitejat. Aquest enfoscat serà 

suficientment rugós (escardejat) per garantir l’adhesió de l’arrebossat final. 
- A continuació s’aplicarà l’arrebossat de morter de ciment portland a bona vista amb un gruix de 

entre 1 i 2cm.  
- L’acabat consistirà en l’aplicació de dues capes de pintura plàstica amb el color escollit. 

 
Intervenció en les lesions FÍSIQUES 

 
HUMITAT DE CAPIL·LARITAT 
 

L’eliminació de les humitats de capil·laritat es pot realitzar a partir de la utilització de diferents mètodes 
d’actuació, entre els quals nosaltres, i tenint en compte que el nivell freàtic es troba a 70cm sota el nivell del 
terreny, optem per la realització d’un òptim sistema de drenatge del terreny amb canal de recollida, acompanyat 
per la realització d’una barrera horitzontal consistent en la introducció d’una capa d’impermeable en el mur.  

 
HUMITAT DE FILTRACIÓ 

 
La solució més efectiva per a evitar aquest tipus d’humitats, consisteix en l’eliminació de les causes que les 

provoquen i la reparació dels efectes produïts.  En els paraments exteriors que tinguin humitats per filtració de 
tipus directe es podrà intervenir amb tècniques de protecció com poden ser: 

 
- Injecció de resines.  
- Protecció de les façanes amb pintures impermeables. 
- Hidrofugació de paraments amb productes adequats per a aquest fi. 
 
 
 

Per a les humitats de filtració en coberta, la intervenció a realitzar serà la següent: 
 
- Substitució de les teules trencades. 
- Realitzar les unions de minvells, careners que garanteixin l’estanquitat i la impermeabilització front a    

possibles filtracions. 
 

En el cas d’humitats de filtració per façana es realitzarà: 
 
- Reparar les fisures dels revestiments i de façana. 
- Substituir els revestiments degradats per nous. 
- Establir els junts de mortes. 
- Renovació de la fusteria practicable i garantir l’estanquitat entre fusteria i paraments de façana. 
- Col·locació d’escopidors en ampits de façana, amb goteró. 
 

BRUTÍCIA 
 
En el cas de brutícia provocada per rentat diferencial, en les que a la paret s’observen restes d’òxid 

procedent del material originari, el rentat de l’element es porta a terme a partir de la utilització de detergents 
neutres adients per a aquesta finalitat. 

 
Intervenció en les lesions QUÍMIQUES 
 

ELS ORGANISMES VEGETALS 
 
La intervenció a realitzar per a poder eliminar la vegetació existent en la part inferior dels paraments, és la 

d’extreure aquesta vegetació de la seva ubicació i segellar en el cas de les façanes, els junts amb morter per a 
que no s’hi tornin a dipositar llavors.  

 
Per altra banda, també tenim l’aparició de líquens i molsa en la façana nord – oest, i la causa de que hi siguin 

és el grau d’humitat que hi ha a l’ambient. És un problema que no es pot solucionar ja que la humitat seguirà 
estant allà i això ajudarà a la  proliferació d’aquestes espècies. De tota manera, es té en compte que no és una 
patologia important ja que no provoca grans desperfectes materials, sinó que afecta més a la estètica de 
l’element. 

 

9.2 Intervenció en els elements estructurals horitzontals de la Maisa  
 

Intervenció en les lesions MECÀNIQUES 
 

DEFORMACIONS 

Les bigues de fusta que sofreixen una deformació, és a dir que flecten, són les bigues que formen part de la 
coberta.  En el projecte de reforma que volem realitzar,  es procedirà a l’enderroc de la totalitat de la coberta, ja 
que un cop eliminades les bigues de formigó armat, les bigues de fusta existents flecten excessivament, i moltes 
tenen altres lesions com atacs biòtics que en resten la seva resistència. A més la capa superior de la coberta 
formada per teula àrab, es troba en males condicions degut al trencament de moltes de les teules que 
provoquen filtracions d’aigua, i l’existència de capes de vegetació en la superfície d’aquesta degut a la manca de 
manteniment.   
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CLIVELLES 

 
Per a la seva reparació, el tipus de treball a realitzar s’orienta cap a la solidarització de les dues parts de la 

fusta que han quedat separades en produir-se la clivella. La materialització de la unió es pot plantejar de 
maneres diferents, tot i que nosaltres escollim realitzar-ho per mitjà d’abraçadores ja que la clivella no afecta a 
tota la peça sinó que tan sols ho fa a l’encastament de les bigues amb la paret.  

 
Aquesta solució consisteix en la col·locació de diversos collars d’acer distribuïts al llarg del tram de biga 

afectat, i disposen d’un sistema de rosca que permet donar pressió entre les dues cares. Les bigues en les qual 
haurem d’intervenir a causa de les clivelles són: la 4, 5, 23-25, 54, 55. 

 
Intervenció en les lesions FÍSIQUES 

 
HUMITATS DE FILTRACIÓ 
 

En el cas de l’estructura horitzontal, ens trobem en que aquestes humitats han estat l’origen de l’aparició de 
fong de podriment en els caps d’encastament d’algunes bigues. La intervenció a realitzar en aquest cas la veurem 
en el següent apartat, però per poder eliminar les taques de color que s’hi produeixen en les capes superiors del 
revestiment, haurem de repicar la superfície si està molt afectada i tornar-la a revestir per posteriorment pintar 
l’acabat.  
 
BRUTÍCIA 

 
El netejat de les bigues de fusta es pot realitzar mitjançant el xorro de sorra a pressió. Per a l’aplicació 

d’aquesta tècnica cal que hi intervingui un tècnic especialitzat. D’aquesta manera destruirem la capa de greixos i 
partícules que rodegen la fusta. A continuació es procedeix a l’acabat de la biga amb una capa de protecció 
fungicida – insecticida i d’una capa de pintura antitranspirant.  

 
Intervenció en les lesions d’origen QUÍMIC 

 
ELS ORGANISMES ANIMALS 

 
A les zones on es detecti un atac, s’haurà de fer un tractament en profunditat, per injecció, mitjançant 

vàlvules especials, amb un protector amb dissolvent orgànic, mentre que en aquelles zones on no es detecta cap 
mena d’atac serà suficient un tractament superficial preventiu.  

 
El tractament protector curatiu, és té com a missió paralitzar la progressió dels danys, matar l’agent que hi 

està actuant i deixar la fusta protegida contra possibles atacs futurs. El tractament escollit a estat la injecció a 
pressió. 

 
Pel que fa al tractament preventiu, aquest serà aplicat un cop es tingui la certesa que s’ha acabat amb l’atac 

dels insectes. El grau de protecció està determinat per la penetració que el producte protector assoleix a 
l’interior de la fusta i per la retenció o qualitat de principis actius insecticides i fungicides que queden fixats a la 
fusta tractada un cop a finalitzat el tractament. El tractament preventiu escollit ha estat es de polvorització o 
regatge. 
 
 

 VEURE PLÀNOL Nº9 
 

ELS ORGANISMES VEGETALS 
 
Per tal de solucionar el problema de les bigues podrides a causa dels fongs de podriment, la millor solució a 

adoptar és la substitució del material degradat per fusta de característiques semblants a la original. Per a 
aconseguir que les bigues afectades treballin bé, se’ls hi ha de donar un encaix i una geometria que faciliti la 
operació.  

 
D’aquesta manera primerament s’hauran d’apuntalar els extrems de jàsseres i bigues. A continuació, 

preparar una pròtesi que tingui les mateixes dimensions que el material eliminat, o bé composta per diverses 
peces que convenientment encolades restitueixin la secció original. És molt important fer aquesta pròtesi amb 
fusta de les mateixes característiques, antiguitat i humitat que la peça a reparar, de manera que podem utilitzar 
altres elements de l’edifici que hi hagi a disposició. A continuació es peroraran les peces per donar pas als perns 
roscar de fixació, i la col·locació dels mateixos. 

 
Les bigues afectades per aquests fongs són: 1-3, 7,11- 13, 18, 21, 26, 29, 30, 32, 35, 36, 40-42, 47, 49, 53, 54, 

56, 57, 59. 
 

Intervencions a realitzar d’acord amb la seguretat estructural de l’edifici 
 
REFORÇ DEL SOSTRE 

 
Es vol aconseguir una millora en la capacitat del sostre, per aquest motiu es realitzarà una intervenció ràpida 

que consistirà en la substitució del elements d’acabat del forjat per panells de fusta contalaminada KLH.  
 

SUBSTITUCIÓ 
 

Per a poder garantir la seguretat estructural, es fa necessària la substitució d’algunes bigues de la planta 
baixa. Aquestes bigues a substituir, són les que formen part del sostre de l’entrada a l’edifici, i són concretament 
i d’acord amb plànol d’estructures, les bigues que van de la 14 a la 17, ambdues incloses, i les que van de la 44 a 
la 46, ambdues incloses.  

 
Els passos a seguir per a la realització de la substitució de les bigues del sostres són les següents: 
 
- Enderroc i desmuntatge d’envans, paviments i altres materials situats sobre el sostre. 
- Enderroc de solera ceràmica deixant lliure les bigues de fusta. 
- Enderroc de les bigues de fusta. Es procedirà mitjançant tall mecànic i en condicions de seguretat. 
- Un cop enderrocat tot el sostre es procedirà al sanejament dels forats d’ubicació de les bigues. 
- Es farà un replanteig de les bigues que formin el sostre. 
- Es col·locaran les noves bigues de fusta, ja siguin noves o reciclades del forjat enderrocat, amb 

tractament preventiu a tota la superfície de les bigues de fusta a base de tractament superficial amb 
penetració de 1 a 3mm amb un protector amb dissolvent orgànic, prèviament col·locat. 

 
9.3 Conclusió de la intervenció a realitzar en les construccions adjacents 
 
Per a poder transformar la zona en un complex de turisme rural, hem decidit enderrocar les tres 

construccions corresponents a les tres granges analitzades al llarg d’aquest document, per a poder realitzar un 
Restaurant - Bar en lloc seu. 
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lll.  AVANTPROJECTE D’INTERVENCIÓ 
 

1. OBJECTIUS 
 
El principal objectiu que es vol assolir és el de la realització d’un canvi d’ús en la Masia, convertint-la en una 

casa d’allotjament rural, però per a que tingui una correcta funcionalitat es realitzarà la construcció d’un 
Restaurant – Bar  en la zona posterior a la Masia, anteriorment ocupada per les granges descrites en apartats 
anteriors.  

 
La seguretat i durabilitat de la Masia Casablanca s’aconseguiran amb la realització d’intervencions en 

l’estructura basades en la reparació, el reforç i la substitució d’elements. Pel que fa a la sostenibilitat, es tindrà 
en compte la integració tant d’elements, com de tècniques de treball que respectin el medi ambient. La 
salubritat s’aconseguirà introduint un sistema eficaç de climatització i obtenció d’aigua calenta sanitària 
garantint el confort a cada espai. 
 

A més amb la integració d’un element de nova construcció que suposi el mínim impacte ambiental per a la 
zona es pretén assolir la utilització de sistemes de construcció sostenibles com són la utilització d’elements 
prefabricats i materials d’alta eficiència energètica.  

 
Amb la realització del restaurant de nova construcció, es tindrà en compte l’enderroc de les construccions 

existents, i la construcció d’un nou espai a partir de mètodes i materials sostenibles, així com es garantirà la 
seguretat  del procés d’execució en tot moment.   
 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

2.1 Memòria Descriptiva de la Masia Casablanca 
 

Normativa Aplicable 
 

La normativa que regula els establiments de turisme rural és el Decret 313/2006. Per mitjà d’aquest, en 
determinem que la edificació es cataloga com a Masia dintre dels grups d’allotjaments rurals.  

 
EL decret defineix la Masia com a edificació anterior al 1950, situada en una explotació agrària, ramadera o 

forestal i que comparteix el pagès amb els usuaris turístics als quals presta l’allotjament en habitacions. 
 
Les superfícies mínimes exigides són: 

- Menjador: 18m2 per a 6 places, sumant 1 m2 per cada plaça addicional. 
- Habitació individual: 8 m2 
- Habitació doble i triple: 14 m2 
- Habitació quàdruple: 16 m2 
- Bany: 2,5 m2 

 
Programa Funcional i de Superfícies  
 

La reforma i adequació al nou ús de la Masia, s’ha realitzat seguint criteris de funcionalitat i de desig dels 
propietaris. S’ha respectat al màxim l’estructura de paret de càrrega de la Masia i la distribució que aquestes 
determinen al seu interior. L’edifici reformat consta de dues plantes, planta baixa i planta pis. S’hi accedeix per la 
mateixa obertura existent abans de realitzar la reforma. 

 

Un cop dins de la masia, en planta baixa, ens trobem amb un cos central format únicament per les escales i 
ascensor que accedeixen al segon pis. A la dreta ens trobem amb l’espai comú i d’estar dels clients allotjats. En 
aquesta zona també es disposa d’una habitació doble amb bany,i una sala on es situen les instal·lacions de gran 
volum. La zona de l’esquerra es reserva per a l’habitatge del masover, format per cuina - sala d’estar, una 
habitació de matrimoni, una habitació individual i un bany format per lavabo, bidet, wàter i dutxa. La planta 
primera està dividida en habitacions, i en una petita zona comuna. Existeixen tres habitacions dobles i dues de 
triples, totes elles amb bany individual. 

 
D’acord amb el compliment de la normativa de supressió de barreres arquitectònics en espais de pública 

concurrència, s’ha estimat oportú fer accessibles les zones comunes de la masia, així com dues de les habitacions 
dobles existents. 

 
Quadre de superfícies 
 

 Sup. Construïda m2 Sup. Útil m2 

PLANTA BAIXA 
 
Recepció 
Sala Comuna 
Cuina  Masover 
Sala Masover 
Distribuïdor Masover 
Habitació 1  Masover 
Habitació 2 Masover 
Bany Masover 
Distribuïdor 1 
Sala Instal·lacions 
Habitació 1: Dormitori 
                       Bany 
Escala 

TOTAL 

 
 

17.44 
46,01 
14,26 
27,73 
6,55 

16.83 
9.46 
8,37 
5,48 

10.43 
24.51 
6.68 
8,37 

202,12 

 
 

14.04 
41,01 
12,24 
23,69 
5,14 

14.08 
8.20 
6,49 
4,14 
8.63 

21.04 
5.34 
6,49 

170,51 

PLANTA SEGONA 
 
Zona Comuna 
Habitació 2: Dormitori 
                      Bany 
Distribuïdor 2 
Habitació 3: Dormitori 
                      Bany 
Habitació 4: Dormitori  
                      Bany 
Distribuïdor 3 
Habitació 5: Dormitori 
                      Bany 
Habitació 6: Dormitori 
                      Bany 

TOTAL 

 
 

17.53 
25.65 
6,55 
8.90 

31.87 
11.01 
20.66 
10.16 
15.51 
23.08 
5.13 

23.16 
5.13 

204,22 

 
 

15.86 
21.90 
5,14 
7.12 

27.91 
8.85 

17.67 
8.67 

12.90 
15.34 
4.02 

15.32 
4.02 

167,19 

TOTAL MASIA 406,42 337,70 
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Modificacions respecte l’estat actual 

 

 
 VEURE PLÀNOL Nº11 
 VEURE PLÀNOL Nº12 

2.2 Memòria Descriptiva del Restaurant - Bar 
 
Normativa Aplicable 
 

La normativa establerta sobre l’ordenació i la classificació dels establiments de restauració, és el Decret 
317/994 del 4 de Novembre. 

 
 Per mitjà d’aquest decret en determinem que l’establiment a realitzar es classifica com a Restaurant - Bar, 

ja que com a Restaurant s’ofereix servei de menjador per tal de donar àpats al públic, consistent bàsicament en 
dinars i sopars, mitjançant preu i per a ser consumits en el mateix local, i pel que fa a la categorització de Bar, es 
disposa de barra i servei de taula per a proporcionar al públic, mitjançat preu, begudes acompanyades o no de 
tapes, i entrepans. 

 
A més, i tal i com indica el Decret 313/2006, es permesa la realització d’un establiment de restauració en la 

mateixa zona o finca on es troba la Masia, ja que aquest no supera un aforament de 30 persones en cada àpat. A 
més, el bar – cafeteria ofereix el servei d’esmorzar que inclou l’allotjament. 
 
Programa Funcional i de Superfícies 
 

Inicialment, es procedeix, tal i com s’ha indicat en apartats del capítol anterior, a l’enderroc de les granges 
situades a la zona posterior de la Masia per a que en aquesta zona, es porti a terme la construcció del nou 
Restaurant – Bar, a tal fi de crear un complex rural que cobreixi totes les necessitats dels clients.  

 
Es construeix un Restaurant – Bar, prefabricat mitjançant panells de fusta contralaminada KLH. L’edifici 

estarà compost per tres mòduls diferents. Es distribuirà en una sola planta, amb diferents  zones d’ús. L’accés és 
realitza per la façana sud – est, on ens trobem amb el servei de bar i cafeteria amb disposició de taules per a un 
aforament màxim de 30 persones, incloent el servei en la terrassa exterior. Aquest espai es caracteritza per les 
seves grans obertures a l’exterior, la qual cosa permet gaudir de la llum natural que s’hi filtra.  

 
Al Restaurant, situat a la zona sud – oest, s’hi pot accedir des del bar, o bé des de la terrassa exterior. 

L’aforament màxim en aquesta zona es de 30 persones. Totes dues zones, estan ideades per a oferir servei tant 
als clients de l’allotjament rural com a clients externs. S’ha tingut en compte la supressió de barreres 
arquitectòniques en tots aquests espais.   

El magatzem i cuina del Restaurant – Bar  estan situats a la façana nord – est.  El magatzem disposa d’un 
accés des de l’exterior per a la càrrega i descarrega dels productes necessaris per al seu abastiment, així com un 
accés directe a la cuina. Al magatzem s’hi realitza l’acopi dels diferents productes així com l’emmagatzematge 
dels productes en les càmeres frigorífiques. Es disposa de dues càmeres, cadascuna a la temperatura que 
requereix el producte en qüestió; una per a la carn ( +4ºC ), fruita i verdura ( +5ºC ) i una altra per al peix i marisc 
( -3ºC ) i congelats ( -19ºC ).  
 

Pel que fa a la cuina, en aquesta es poden diferenciar tres zones d’ús diferents realitzades segons la circulació 
que en ella s’hi realitza. Primerament la sortida dels productes del magatzem a la zona de preparació dels 
aliments, acte seguit ens trobem amb la zona de cocció, on es disposa de dos forns i vuit fogons. Després ens 
trobem amb la zona de sortida i entrada dels menjar, per finalment trobar-nos amb la zona de neteja del 
material utilitzat. 

 
Per últim, la zona dels banys, situats a la façana nord – oest. Els banys, diferenciats per sexes, disposen de 

tres inodors individuals, un d’ells adaptats a persones amb mobilitat reduïda, i de dos rentamans. A la vegada, el 
bany d’homes disposa de tres inodors de paret. Tots dos banys estan equipats amb sabó per a les mans i 
maquinària d’assecatge.  
 
Quadre de superfícies 
 

 Sup. Construïda m2 Sup. Útil m2 

 
 
MÒDUL 3 
 
MÒDUL 1 
 
MÒDUL 2 

 
Menjador 
Bar - Cafeteria 
Bany dones 
Bany homes 
Cuina 
Magatzem 
Terrassa 

 
99,77 

119.37 
25,93 
19.57 
33.01 
14.85 

182.39 

 
91,38 

113.79 
22,95 
17.27 
30,08 
10.95 

143.91 

 TOTAL REST. -BAR 494,89 430,33 

 
 VEURE PLÀNOL Nº20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTA ESTAT ACTUAL ESTAT REFORMAT 

Baixa Sala i menjador Cuina – sala d’estar masover 

Baixa Estable Nº2 Dormitoris i bany masover 

Baixa Magatzem i traster Sala comuna 

Baixa Estable Nº1 Habitació 1 i Sala instal·lacions 

Primera Distribuïdor  i Dormitori 1 Sala comuna 

Primera Dormitori 4 Habitació 2 

Primera Dormitoris 2 i 3 i bany Habitació 3 

Primera Cuina Habitació 4 

Primera Menjador Habitacions 5 i 6 
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3. AVANTPROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA CASABLANCA 
 

3.1  MEMÒRIA CONSTRUCTUVA 
 
3.1.1 Aplicació del Codi Tècnic 

 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de 

les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera: 
 

Funcionalitat Accessibilitat 
 Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges 

Seguretat DB - SE    Seguretat Estructural 
 DB - Si     Seguretat en cas d’incendi 

Habitabilitat DB - HS   Salubritat  
 DB - HR   Protecció contra el soroll 
 DB - HE   Estalvi energètic 
 

3.1.2 Actuacions prèvies 
 

Abans d’iniciar les obres de rehabilitació de l’edifici es procedirà a l’establiment de les zones 
d’emmagatzematge del material i contenidors de runes. A la vegada es realitzaran les tasques de desmuntatge i 
extracció de mobiliari de dins de la Masia, així com la realització de petits enderrocs com són les xemeneies i la 
cuina. També s’extrauran les portes i finestres de fusta existents. 

 

3.1.3 Enderrocs i moviment de terres 
 
DESMUNTATGES 
 
La coberta: Es procedeix al desmuntatge de la coberta extraient les teules de manera que es puguin 

conservar el major número de peces en bon estat per a la seva reutilització. Les que no es puguin 
utilitzar, bé perquè estiguin trencades o deteriorades, seran abocades al contenidor.  

 
El paviment: Tant el paviment que es troba en contacte amb el terreny com el que es troba situat en el forjat 

unidireccional, seran extrets manualment mitjançant martells pneumàtics, previ apuntalament 
del sostre. Degut al seu estat de deteriorament no es conservarà el material per a ser reutilitzat, i 
s’abocarà als contenidors de runa per a la seva posterior retirada amb camió. 

 
ENDERROCS 
 
La coberta: L’Enderroc de les bigues de fusta, es realitzarà manualment i mitjançant la serra mecànica per a 

facilitar la seva extracció. Es  conservaran el major nombre possible de bigues per a la seva 
reutilització, mentre que la resta s’abocarà a les runes pertinents. 

 Pel que fa a les bigues de formigó armat, aquestes es retiraran amb l’ajuda de grua, i 
transportades a la planta de reciclatge pertinent. 

 
Obertures: Per a poder realitzar les obertures definides en el projecte i que no són existents en l’actualitat, 

s’hauran d’enderrocar els murs de fàbrica de maó, prèvia realització de l’estintolament 
corresponent.  S’empraran mitjans mecànics d’usuari com és el martell pneumàtic, i en el cas 
que no sigui possible es realitzarà manualment.  

REPICAT 
 

El repicat es realitzarà tant en els revestiments interiors, com en les restes de revestiments existents en 
façana.  A l’interior de l’edifici el repicat es realitzarà de tal manera que es deixi el mur resistent sanejat i lliure de 
cap tipus de revestiment, ja sigui enguixat, enrajolat o arrebossat. Es farà des de la zona superior del mur fins a la 
inferior, i si s’escau s’ajudarà de bastida per a arribar a les zones superiors.  

 
Pel que fa a l’exterior, la tasca es realitzarà previ muntatge de bastides fixades als murs resistents mitjançant 

elements homologats. Es netejarà el murs de les restes de revestiments existents, tot eliminant brutícia i 
procedint a la seva neteja. La runa s’abocarà manualment o mitjançant carretons al contenidor de runa. 
 
MOVIMENT DE TERRES 
 

A l’interior del mas, es realitzarà un buidat per a poder realitzar la llosa de formigó armat, i el pou de 
l’ascensor. La terra que s’obtingui, i juntament amb la runa, es portaran a l’abocador més proper. La resta es 
repartiran per la superfície del terreny intentant adequar el nivell del terreny. 

  

3.1.4 Estructura 
 

S’ha de fer un esment pel que fa a la construcció de l’estructura del Restaurant –Bar ja que es tracta de 
mòduls prefabricats, és a dir que a l’obra ja arriben components muntats de fàbrica, com les façanes: incloent 
KLH estructural, aïllament, impermeabilització, acabat amb llistons fusta, i fins i tot la fusteria i proteccions 
solars. D’aquesta manera s’optimitza el seu transport en volums prèviament embalsamats. Únicament els banys i 
la cuina es transporten en un volum també prèviament embalsamats, i dotats de tots els acabats interiors i 
equipaments instal·lats amb l’objectiu de reduir temps d’execució d’obra. 
 
FONAMENTS 
 

Pel que fa als fonaments, no es te constància de l’estat en el que es troben actualment ni de les dimensions o 
materials de que estan formats. Tant en l’apartat de diagnosi com en aquest, s’han determinat les amplades 
mínimes que hauria de tenir en el mur que rep més càrrega per tal de poder garantir l’estabilitat de l’estructura. 
D’aquesta manera tenim que en s’obté una càrrega admissible de 1,44kg/cm2  <  2kg/cm2 per tant COMPLEIX. 

 
Tot i això, es realitzarà una llosa de 60cm de profunditat que embegui els fonaments originals, propiciant un 

reforç en aquells fonaments que han assentat, i per a rebre les càrregues de la introducció de nous elements 
estructurals com són els pilars metàl·lics per a la obertura de pas en la planta baixa.  
 
ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 

Per a resoldre el terra de la planta baixa, a sobre la llosa es realitzarà una solera sobre làmina de polietilè, 
garantint un grau d’impermeabilitat ≥ 1.  

 
El sostre de la planta baixa es resoldrà amb panells de fusta contralaminada del tipus KLH 5s140 que aniran 

collats a les bigues de fusta actuals o substituïdes, deixant l’entrebigat existent per afavorir l’aïllament acústic. 
També es disposaran perfils en “L” en tot el perímetre per tal de garantir l’ancoratge a les parets perimetrals. 

 
La unió de les dues plantes es realitza mitjançant una escala de tres trams en U, formada per una llosa de 

formigó armat de 18cm de gruix , birecolzada, i sobre la qual es construeixen els graons. La llosa serà construïda 
amb formigó HA-25 N/mm2 i acer B500S, i es recolzarà sobre els murs existents. 

 VEURE PLÀNOL Nº15 
 VEURE PLÀNOL Nº16 
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ESTRUCTURA VERTICAL 

 
Es conserven els tancaments existents, resolts amb fàbrica de maó, tot i tenir que solucionar aquells llocs 

afectats pel desgast i la causa de lesions. Es realitzen noves obertures en façana per a poder adaptar el projecte a 
la normativa d’habitabilitat. 

 
Pel que fa a les divisions interiors, aquestes es realitzaran amb maó doble foradat de 9cm d’ample, incloent 

el revestiment de guix per les dues bandes, 10cm inclòs el revestiment de guix en una cara i les rajoles en l’altra, i 
de 12cm aquelles que estiguin revestides amb rajoles per les dues bandes.  
 
COBERTA 

 
Es respecta la geometria inicial de la coberta, amb un 45% d’inclinació. Es realitzarà amb bigues de fusta de 

secció escairada, amb una àrea d’afectació sobre cada biga de 70cm.  
 
Les bigues aniran encastades en els murs de fàbrica de maó, col·locades sobre un dau de formigó 

prèviament realitzat. A sobre de les bigues s’hi col·locaran els rastells de fusta, la solera ceràmica i l’acabat 
consistent en teula àrab. Amb això s’aconsegueix respectar al màxim l’estructura inicial de la coberta.  

 

3.1.5 Acabats i fusteria 
 
ELS REVESTIMENTS 

 
Els revestiments que s’apliquin hauran de complir amb la seva funció protectora i decorativa. A més a més 

seran resistents als agents agressius i al desgast per l’ús a que estiguin destinats. 
  
Mur exterior o de façana 
 
Es conservarà l’acabat exterior original, amb el maó ceràmic vist, tot i passar per un procediment de 

sanejament i extracció d’elements vegetatius. Posteriorment es realitzarà un rentat de la façana per eliminar 
qualsevol resta de pols o de brutícia. Es reconstruiran aquelles zones on l’acabat estigui més afectat, tot donant 
la màxima uniformitat al resultat final. 

 
En els ampits de les finestres es col·locaran escopidors per a l’evacuació de l’aigua de les pluges i per a la 

impermeabilització de l’ampit. Els escopidors seran de pedra natural i tindran trenca-aigües. Per a la seva 
col·locació s’emprarà morter mixt 1:2:10. 

 
Murs interiors  
 
Inicialment es realitzarà un escardejat previ per a garantir l’adhesió de l’acabat posterior. En els murs de les 

cambres humides es realitzarà un arrebossat reglejat amb morter de tipus M-80/a. De c.p.a. P-350 i sense 
addició de calç, perfectament aplomat i alineat. Un cop sec, ja es podrà realitzar l’enrajolat amb rajoles de 
valència, de color i dimensions a escollir, pres amb ciment cola.  

 
Parets interiors 
 
Un cop realitzada una neteja del parament vertical deixant-lo lliure de pols i de brutícia es realitzarà un 

enguixat a bona vista amb guix blanc, amb acabat de lliscat aplicat.  Les arestes verticals seran rectes i estaran 
protegides amb cantonera d’acer galvanitzat amb cantell rom de 3mm fins a 2,00m. d’alçada.  

ELS PAVIMENTS 
 
Seran resistents a les gelades, al desgast i estables davant d’atacs d’agents químic domèstics. 
 
Paviments interiors 
 
El tipus de paviment a col·locar dependrà de la zona de l’edifici en el que es tingui que ubicar.  
 
S’ha escollit la col·locació de gres extrusionat sense esmaltar de dimensions 30x30cm. i color torrat a tota la 

planta baixa, exceptuant els dormitoris tant el dels masovers com els d’ús públic. A quest paviment serà pres 
amb morter adhesiu sobre prèvia base de morter de 4cm de gruix. 

 
A les habitacions es col·locarà parquet clavat sobre rastells de fusta de pi, prèviament anivellats sobre el 

forjat. El  parquet serà de lames de roure i si aplicarà un rebaixat, el polit i dues capes de vernís amb base de 
poliuretà per a parquet com a acabat.  

 
Es col·locaran sòcols a totes les dependències a excepció de les cambres humides. El sòcol tindrà una alçada 

de 7cm, i serà del mateix tipus d’acabat utilitzat en el paviment. El de fusta es fixarà amb silicona  i la resta amb 
morter adhesiu. 

 
El paviment utilitzat en l’escala, tant en petja com contrapetja, es realitzarà amb gres extrusionat sense 

esmaltar, i presos amb morter mixt 1:2:10.  
 

FUSTERIA 
 
Fusteria exterior 
 
La fusteria exterior ha de complir paràmetres relacionats amb l’estanquitat, atenuació acústica i coeficient 

tèrmic. La porta d’accés a l’edifici serà practicable de dues fulles batents de fusta armada per envernissar. Serà 
fixada al bastiment de fusta i disposarà dels accessoris necessaris com tanca de cop i clau i manetes.  

 
Les finestres seran realitzades amb fusta massissa de roure per envernissar. Disposaran de bastiment i 

porticons exteriors de fusta massissa de color fosc per a la protecció de les radiacions solars, i vidres amb càmera 
d’aire 6+8+4 de gruix. 

 
Fusteria interior 
 
La fusteria interior anirà fixada a marcs tipus “taco” per revestir. Els bastiments es fixaran als paraments 

verticals per tres punts a cada lateral i un punt superior mitjançant grapes especials col·locades en creu i fixades 
al mur amb morter de ciment pòrtland. 

 
Les portes tindran les cares i els cantells aplacats per envernissar de color roure o semblant. Disposaran de 

pany de cop,  passador per a la part interior, manetes, plaques i tres penjadors. Les tapes estaran fetes amb 
aglomerat DM aplacats a una cara i a dos cantells de fusta dels mateix color de la porta. Les dimensions de la 
tapeta serà de 4x0,6cm. 

 
Pel que fa als armaris de cuina de l’habitacle del masover, es disposarà de mobles alts i baixos  realitzats amb 

taulell de fusta tipus DM, amb acabat per a la zona interior plastificada i per a l’exterior el color i acabat a 
escollir. El taulell de treball es realitzarà amb pedra granítica nacional de 2cm de gruix de color i tipus a escollir. 
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3.1.6 Instal·lacions  
 
ASCENSOR 
 

S’instal·larà un ascensor a la masia per a donar accés a les dues plantes, donant compliment a la Llei 
18/2007 del Dret a l’habitatge i Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995). 

 
L’accés i la sortida es realitzarà pel mateix costat, fent dues úniques parades, planta baixa i planta primera, 

amb un recorregut total de 3,30m sobre la rasant. L’espai d’accés a l’ascensor, tant en planta baixa com en 
planta primera, permet la inscripció d’un cercle de 1,20m de diàmetre.  

 
Es tracta d’un ascensor elèctric sense sala de maquinària, és a dir, que incorpora la màquina dintre del 

mateix recinte en el que s’instal·larà. Les dimensions de la cabina són practicables, 1,10m d’amplada x 1,40m de 
fondària i 1,20m2 de superfície mínima. Tindrà capacitat per a 8 persones i 630kg de càrrega màxima.  

 
El recinte de l’ascensor ha de garantir la resistència mecànica que s’estableix en el Reglament d’Ascensors, 

un aïllament acústic mínim, DB HR (≥55dB), aïllament tèrmic, DB HE-1 (U≥1,2 W/m2ºC), resistència al foc, DB SI ( 
EI ≥90 en habitatges). Les portes de la cabina i del recinte seran telescòpiques amb una resistència al foc E30 en 
totes les plantes, tot tenint en compte que la maquinària esta situada en el recinte.  

 
INSTAL·LACIÓ TERRA RADIANT 
 

S’ha optat com a solució de calefacció per terra radiant. Aquesta solució té la avantatge que no s’ha 
d’utilitzar cap espai de les parets per col·locar els emissor. A més aquest sistema treballa amb baixa temperatura 
i això suposa un menor consum energètic. 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 

Característiques de la instal·lació 
 

La instal·lació proporcionarà la potència elèctrica per subministrar el consum determinat i necessari. La 
tensió de servei entre fases serà de 400V i la tensió de serveis entre fase i neutre serà de 230V. L’Escomesa serà 
monofàsica ja que la potència de la Masia és de 11.640,04W, inferior a 14.490W que limita el tipus de potència a 
emprar.  

 
Es determina segons el REBT ( Real decret 842/2022 del 2 d’Agost) que el grau d’electrificació necessari per a 

la Masia és de grau d’electrificació elevada, ja que l’edifici  té una superfície superior a 160m2. 
 

Instal·lació 
 
L’escomesa serà subterrània, i anirà des de la línia de companyia subministradora a Caixa general de 

protecció (CGP) situada a la tanca de la finca. 
 
La derivació individual (DI) aniran de la CPM fins al quadre de comandaments i protecció (CMP), amb una 

secció de 2x10mm2 ( 2x8,4mm2 ). La CPM estarà situada en el vestíbul de la Masia.  
 

El CMP de la Masia disposarà de: 
 
1. Interruptor de control de potencia (ICP) de tall omnipolar i accionament magnetotèrmic de 40 A. 

2. Interruptor general automàtic (IGA) de 40 A. 
3. Interruptor diferencials (ID) d’intensitat nominal 25 A i sensibilitat 30 mA. 
4. Interruptors de protecció interior d’abonat o PIA d’intensitat variable segons el seu us. 

 
 
 
Característiques dels circuits 
 
C1   il·luminació   200W  10A  2x1,5x1,5mm2  Ø16mm 
C2  preses generals   3.450W  16A  2x2,5x2,5mm2  Ø20mm 
C3  cuina i forn   5.400W  25A  2x6x6 mm2  Ø25mm 
C4  rentadora i rentaplats  3.450W  10A  2x2,5x2,5mm2  Ø20mm 
C5  cuina i banys   3.450W  16A  2x2,5x2,5mm2  Ø20mm 
C6  calefacció, aire ac.  5.400W  25A  2x6x6mm2  Ø25mm 

  
Contacte amb altres instal·lacions 
 

La separació mínima a conduccions d’aigua serà igual o major a cinc centímetres, i en trams horitzontals es 
col·locaran per sota de les telecomunicacions i per sobre de la resta. 

 
Instal·lació de posta a terra 
 
La instal·lació de posta a terra constarà de les següents parts: 
 

- Connexió a terra 
 
Com a elèctrodes s’empraran piques vertical d’acer recobertes de coure, amb un Ø exterior de 15mm com a 

mínim, una longitud mínima de 2m i existint una separació entre piques de 2m.  La línia d’enllaç amb el terra 
seran els conductors que uneixen els elèctrodes amb el punt de posada a terra. Tindran una secció mínima de 
35mm2 i serà de coure.  El punt de posada a terra serà el punt d’unió entre la línia d’enllaç amb el terra i la línia 
principal del terra, constituït per regleta, placa, born etc, registrable i desconnectable.  

 
- Línies principal del terra 

 
Són els conductors de coure que parteixen del punt de posada a terra i tindran una secció mínima 16mm2.  
 

- Derivacions de línies principals del terra 
 

Són els conductors que parteixen de les línies principals del terra i tindran la mateixa secció que els 
conductors de protecció, que uneixen elèctricament les masses metàl·liques amb les derivacions de les línies 
principals del terra, o directament a les línies principals del terra.  

 
- Elements a connectar a terra 

 
A la presa de terra s’hi connectarà tota massa metàl·lica important existent en la zona de la instal·lació, i les 

masses metàl·liques accessibles dels aparells receptors. A la mateixa presa de terra s’hauran de connectar les 
parts metàl·liques dels dipòsits del gas-oil, instal·lacions de calefacció en generalment instal·lacions d’aigua i de 
les antenes de radio i televisió.  
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TELECOMUNICACIONS 
 

La instal·lació de telefonia comprendrà l’entrada d’una línia analògica des de la xarxa de la companyia 
telefònica i la instal·lació d’una xarxa interior composada per tantes línies independents com punts de preses 
interiors existeixin. 

 
En la Masia, la caixa de derivacions estarà situada en l’entrada des d’on partiran línies individuals a 

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

La instal·lació de televisió contemplarà la captació i distribució de senyals de Radio FM i Televisió Terrestre i 
Digital i la distribució de les mateixes fins a les preses de cada un dels punts de connexió.  L’equip de captació 
estarà situat a la coberta de l’edifici, o a la xemeneia de manera que no causi problemes als elements 
estructurals. Les línies de distribució entre el sistema d’amplificació i les preses de TV seran instal·lades en tubs o 
canals registrables.  

 
Aquestes línies seran independents de qualsevol altra instal·lació per evitar possibles interferències i 

interrupcions. Es separarà 5 cm. com a mínim. 
 

 VEURE PLÀNOL Nº 19 
 

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I VENTILACIÓ 
 
Conductes d’evacuació de fums i gasos 
 
Els conductes per a l’evacuació de fums procedents de la cuina i de la caldera seran realitzats “in situ”, amb 

fàbrica de maó, o bé prefabricats mitjançant peces especials de ceràmica, acer galvanitzat o inoxidable i 
degudament homologades. Seran perfectament estancs i disposaran d’aïllament tèrmic equivalent al 
proporcionat per un envà de 5 cm. de gruix. 

 
Xarxa horitzontal d’evacuació 
 
Es conforma una xarxa de conduccions per poder evacuar les aigües negres o fecals i greixoses o sabonoses 

per conduir-les en el nostre cas, a una fossa sèptica. El material a emprar en les canonades, d’aquest projecte és 
de PVC i es col·locaran amb un pendent mínim del 2%. 
 

El traçat de la xarxa es realitzarà de manera que s’afavoreixi la circulació normal per gravetat, serà estanc i 
no presentarà exsudacions ni estarà exposat a obstruccions. Qualsevol canvi de direcció en el recorregut 
s’efectuarà amb peces especials d’acord amb el tipus de canonada amb el que es tracta. La instal·lació es situarà 
verticalment per sota de la resta de les instal·lacions amb les que es pugui trobar. 

 
Elements de la instal·lació horitzontal d’evacuació 
 

- Les arquetes sifòniques  
Estan fetes de totxana, amb arrebossat i lliscat a l’interior amb pasta de ciment pòrtland, formant mitja 

canya a les cantonades.  Les seves mides són de 40x40x64cm.  
 

- Sifons i Baixants 

Tos els aparells disposaran de sifons per evitar la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Els 
diàmetres mínims de baixants i accessoris a utilitzar són els que es resumeixen a la taula següent: 

 

LAVABOS BANYERES AIGÜERA WÀTERS RENTAPLATS 

Øext 40mm Øext 40mm Øext 50mm Øext 110mm Øext 40mm 

 
 

INSTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA SANITÀRIA 
 

El subministrament d’aigua sanitària d’un edifici requereix una instal·lació composta d’escomesa, instal·lació 
interior general i instal·lació interior particular. 

 
L’escomesa amb claus de maniobra anirà a compte del subministrador i les seves característiques es fixaran 

d’acord amb la pressió de l’aigua, cabdal subscrit, consum previsible, situació del local a subministrar i serveis 
que comprèn d’acord amb l’apartat 1.5.1 de la NIA (Normas básicas de las instalaciones interiores de suministro 
de agua). 
 

Els materials utilitzats en canonades i claus de les instal·lacions interiors hauran de ser capaços de suportar 
els cops “d’ariete” provocats pel tancament de les aixetes. Hauran de ser resistents a la corrosió i totalment 
estables en el temps en les seves propietats físiques (resistència, rugositat,...) tampoc podran alterar cap de les 
característiques de l’aigua (olor, color, sabor, etc.). 

 
Grups de sobreelevació 
 
L’equip de bomba a pressió anirà ubicat a la planta baixa. La posada en marxa o aturada del grup a pressió 

estarà comandat per un presostat encarregat de mantenir la pressió entre dos valors, que es determinaran de 
manera que garanteixin el funcionament correcte de tots els aparells instal·lats.  

 
La xarxa interior de l’habitatge tindrà la possibilitat de buidat, mitjançant una clau destinada a aquest fi. La 

instal·lació tant d’aigua freda com d’aigua sanitària calenta a cada local humit serà independent de la resta de la 
xarxa mitjançant una aixeta de pas. 

 
Generador d’aigua calenta 
 
L’obtenció d’aigua calenta sanitària es realitzarà mitjançant un sistema de captació solar. De tota manera es 

disposa de la caldera per a aconseguir que l’aigua calenta arribi a la temperatura estimada i que l’energia solar 
no pugui assolir.  
 

 VEURE PLÀNOL Nº18 
 

RESUM DE LA DISPOSICIÓ VERTICAL DE LES INSTAL·LACIONS 
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3.2 CÀLCUL ESTRUCTURAL 
 

3.2.1 Memòria estructural de fonaments 
 
En desconeixem la naturalesa dels fonaments, i per aquest motiu es realitzaran una sèrie de cates en els 

punts més desfavorables de la edificació. Aquests punts es trobem en la crugia central que va d’Oest a Est, on la 
zona més baixa del mur conté la tensió més elevada de l’edifici tot carregant la coberta, el mur de la planta 
primera, el sostre de la planta primera i el mur de la planta baixa. 

 
Per a realitzar els càlculs agafarem com a supòsit una superfície de contacte amb el terreny de 65cm, tot 

utilitzant-los com el cas més desfavorable que ens podem trobar tenint en compte que l’ample del mur són 
23cm, i nosaltres afegim 20cm en cada lateral. 
 
Càrregues gravitatòries 
 

A continuació, es detallen les diferents càrregues que s’han tingut en compte a l’hora de realitzar els càlculs, 
valors que s’han extret de les normatives NRE-AEOR-93 i la NBE-EA88. 

Taules de pesos dels diferents materials simples: 
 Fàbrica de maó:        
   Maó foradat        1200 kg/m3. 
   Maó calat        1500 kg/m3. 
   Maó massís        1800 kg/m3. 

Sostres: 
  Sostre de biguetes de fusta i revoltó in situ de rajola ceràmica   65 kg/m2. 
  Enllistonat:         5 kg/m2. 
  Aïllament tèrmic        5 kg/m2. 
  Teules corba aràbiga corrent (2kg per peça)     50 kg/m2. 
  Paviment de rajola + 3cm de morter      60 kg/m2. 
 
Sobrecàrregues gravitatòries considerades:  

 
  Sobrecàrrega total d’ús i envans      240 kg/m2. 
   
Coeficients de seguretat a aplicar a les accions: 
 
  Per a concàrregues  1.35 
  Per a sobrecàrregues  1.50 
 

0. Sostre de coberta de la planta primera sobre mur de la planta baixa. 

 

CONCÀRREGUES 

- Pes propi sostre  (1 capa de rajola + biga de 16x10)   65 kg/m2 
(Enllistonat)  5 kg/m2 

- Pes teules    (Teula corba corrent)     50 kg/m2 
    (Aïllament)      5 kg/m2 

TOTAL Qc    =            125 kg/m2 

 

   TOTAL Qp =   125 kg/m2 x 1,35 =   168,75 kg/m2 

 

SOBRECÀRREGUES 

- Total d’ús i neu  (Manteniment)              100 kg/m2 
TOTAL Qsc   =                100 kg/m2 

TOTAL Qsc = 100 kg/m2  x 1,50 = 150 kg/m2  
 
 Qtotal = ( 168,75 + 150 kg/m2 ) = 318,75 kg/m2  
 Qlineal = 318,75 x 5,35m = 1705,31 kg/m 
 

1. Mur de planta primera. Mur realitzat amb fàbrica de maó 

 

CONCÀRREGUES 

- Pes propi del mur  1800 kg/m3  x 4,65m x 0,23      1925,11 kg/m 
 

TOTAL Qp =  1925,11 x 1,35 =  2598,88 kg/m 
 

2. Sostre de la planta baixa, sobre mur de la planta baixa 

 

CONCÀRREGUES 

- Pes propi    (bigueta de fusta 16x10)           65 kg/m2   
(panell KLH 140mm)        66 kg/m2 

- Pes del paviment  (paviment ceràmic + morter 3cm)                60 kg/m2  
TOTAL Qc    =            191 kg/m2  

   TOTAL Qp = 191 kg/m2  x 1,35 = 257,85 kg/m2  
 

SOBRECÀRREGUES 

- Total d’ús i d’envans  (paredó de maó foradat)   240 kg/m2   
TOTAL Qsc   =    240 kg/m2  

   TOTAL Qsc = 240 kg/m2 x 1,50 = 360 kg/m2 . 
 
Qtotal = ( 257,85 + 360 kg/m2 ) = 617,85 kg/m2  
Qlineal = 617,85 kg/m2 x 5,11m = 3157,21 kg/m 
 

3. Mur de la planta baixa. Mur realitzat amb fàbrica de maó 

 

CONCÀRREGUES 

- Pes propi del mur   1800 kg/m3 x 3,07m x 0,23m        1270,98kg/m  
  

TOTAL Qp =   1270,98 kg/m x 1,35 = 1750,82 kg/m   
 
Per tant, la càrrega total que arriba al terreny és de: 
 
 Qtotal lineal total = 1705,31 + 2598,88 + 3157,21 + 1750,82 = 9212,22 kg/m – 92,12KN/ml 
 
Si tenim en compte que disposem que els fonaments arriben a un terreny coherent, amb una tensió 

admissible de 2 kg/cm2  com són les arenes, i tenim una superfície de contacte aproximada de: 
S= 100 cm x 65 cm = 6500 cm2  

Per tant:  
 
 s = Q/S = 9121,22 / 6500 = 1,41kg/cm2  < 2 kg/cm2  per tant COMPLEIX 
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3.2.2 Memòria estructural de la llosa d’escala 
 

La unió de la planta baixa i la planta primera, es realitza mitjançant una escala composta per tres trams. El 
conjunt de l’escala, inclòs el replà d’escala, està formada per una llosa de formigó armat de 18 cm de gruix 
birrecolzada, sobre la qual es construeixen els graons d’escala. 

 
La llosa d’escala es construirà amb formigó HA-25 N/mm2 i acer B500S. Es recolzarà en els murs existents de 

fàbrica de maó i tindrà una amplada d’1m.  
 

Càlcul de les càrregues (primer tram) 
  

Pes propi de la llosa HA  1.00 x 1 x 0.18 x 2500 Kg/m3  450 Kg/ml 
Paviment + esglaonat  1.00 x 180 Kg/m2    180 Kg/ml 
Sobrecàrrega d’ús   1.00 x 300 Kg/m2    360 Kg/ml 

 
TOTAL     930 Kg/ml 

≈ 9,30 kN/ml 
Càlcul de Moments i de Tallants 

     q x l²         9,30 x 2,15 ² 
Mmax = ______ = ___________ = 10,03 m.kN 

        8        8 
     q x l       9,30 x 2,15 

Qmax = _____ = ___________ = 10,03 kN 
                 2                  2 

Armat de la llosa 
 
Per al càlcul de l’armat de la llosa s’ha utilitzat la taula del Jiménez Montoya per a lloses de HA-25 i cantell 

18cm amb els moments obtinguts sense majorar i obtenint les capacitats mecàniques d’acer necessàries. Am 
aquesta informació obtenim els diàmetres de l’armat principal. 
 

L’armat transversal serà d’un 30% de la principal i la quantia mínima de l’armat a tracció serà d’un 1.8‰ 
(Art. 42.3.5 EHE). 
 

Amb Mmax = 10,03 m.kN ----- A x fyd = 85 kN x 1.00m =   85,00 kN 
Armat ---- 6 Ø 8 =    131,10 kN  
 

Armat mínim a tracció = 1.8‰ x(1000 x 180) =    324,00 kN 
Armat ---- 12 Ø 10 =    409,80 kN 
 

Armat transversal = 30% x 409.80 kN =     122,94 kN 
Armat ---- 6 Ø 8 =    131,10 kN 

Comprovació a tallant 
 
S’ha de realitzar la comprovació a tallant (Art 44.2.3. EHE) i aquesta es realitza a partir de l’esgotament de la 

resistència a compressió de l’ànima, o per esgotar-se la seva resistència a tracció. En conseqüència s’han de 
comprovar les expressions: 

Vrd ≤ Vu1 
Vrd ≤ Vu2 

Comprovació de Vrd ≤ Vu1: 
 

Vrd = 10,03 kN 
      25 

Vu1 = 0.30 x fcd x bo x d = 0.30 x____ x 1 x (180 – 25 – 5)= 750kN 
     1.5 

Per tant: 
Vrd ≤ Vu1 ---- 10,03 kN ≤ 750 KN ---- Compleix 
 

Comprovació de Vrd ≤ Vu2: 
Vu2 = Vcu + Vsu 

Vcu = 0.10 x ξ x (100 x ρ1 x fck)1/3 x bo x d 
Aleshores si: 
 

ξ = 1+√ (200/d) = 1+√ (200/150) = 2.15 
ρ1= (A traccionada)/ (bo x d) = 942 / (1000 x 150) = 6.28 x 10-3 
A traccionada (12 Ø 10 )= 12 x (¶ x 0.52) = 9.42 cm2 = 942 mm2 

 
Vcu = 0.10 x 2.15 x (100 x (6.28 x 10-3) x 25)1/3 x 1000 x 150 = 80753.79 N ≈ 80.75 kN 

 
Per tant, com que el formigó sol, absorbeix de sobres el tallant de càlcul no continuem la comprovació: 
 

Vrd < Vcu ---- 10,03kN < 80.75 kN ---- Compleix 
 

Amb les dades obtingudes en el càlcul, armarem la llosa amb les següents armadures: 
 

Armat principal inferior   12Ø10 mm, per quantia mínima 

Armat transversal    6Ø8 mm, per cada ml 

Armat per a ancoratges   12Ø10 mm 

 
Càlcul de les càrregues (segon tram) 
 
  

Pes propi de la llosa HA  1.00 x 1 x 0.18 x 2500 Kg/m3  450 Kg/ml 
Paviment + esglaonat  1.00 x 180 Kg/m2    180 Kg/ml 
Sobrecàrrega d’ús   1.00 x 300 Kg/m2    360 Kg/ml 

 
TOTAL     930 Kg/ml 

≈ 9,30 kN/ml 
 

     q x l²         9,30 x 1,75 ² 
Mmax = ______ = ___________ = 18,15 m.kN 

        8        8 
    q x l        9,30 x 1,75 

Qmax = _____ = ___________ = 8,15 kN 
                    2                  2 

 
 
 

2,15

9,30 kN /m l

1,75

9,30 kN/ml
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Armat de la llosa 
 
L’armat transversal serà d’un 30% de la principal i la quantia mínima de l’armat a tracció serà d’un 

1.8‰ (Art. 42.3.5 EHE). 
 

Amb Mmax = 10,03 m.kN ----- A x fyd = 47,65 kN x 1.00m =  47,65kN 
Armat ---- 3 Ø 8 =    65,6 kN  
 

Armat mínim a tracció = 1.8‰ x(1000 x 180) =    324.00 kN 
Armat ---- 10 Ø 10 =    341,50 kN 
 

Armat transversal = 30% x 341,50 kN =     102,45 kN 
Armat ---- 6 Ø 8 =    131,10 kN 

 
Comprovació a tallant 
 
S’ha de realitzar la comprovació a tallant (Art 44.2.3. EHE) i aquesta es realitza a partir de l’esgotament de la 

resistència a compressió de l’ànima, o per esgotar-se la seva resistència a tracció. En conseqüència s’han de 
comprovar les expressions: 

Vrd ≤ Vu1 
Vrd ≤ Vu2 

Comprovació de Vrd ≤ Vu1: 
 

Vrd = 8,15 kN 
      25 

Vu1 = 0.30 x fcd x bo x d = 0.30 x____ x 1 x (180 – 25 – 5)= 750kN 
     1.5 

Per tant: 
Vrd ≤ Vu1 ---- 8,15 kN ≤ 750 KN ---- Compleix 

Comprovació de Vrd ≤ Vu2: 
Vu2 = Vcu + Vsu 

Vcu = 0.10 x ξ x (100 x ρ1 x fck)1/3 x bo x d 
Aleshores si: 
 

ξ = 1+√ (200/d) = 1+√ (200/150) = 2.15 
ρ1= (A traccionada)/ (bo x d) = 785 / (1000 x 150) = 5,23 x 10-3 
A traccionada (12 Ø 10 )= 12 x (¶ x 0.52) = 9.42 cm2 = 942 mm2 

 
Vcu = 0.10 x 2.15 x (100 x (5,23 x 10-3) x 25)1/3 x 1000 x 150 = 75976,09 N ≈ 75,98 kN 

 
Per tant, com que el formigó sol, absorbeix de sobres el tallant de càlcul no continuem la comprovació: 
 

Vrd < Vcu ---- 10,03kN < 75,98 kN ---- Compleix 
 

Amb les dades obtingudes en el càlcul, armarem la llosa amb les següents armadures: 
 

Armat principal inferior   10Ø10 mm, per quantia mínima 

Armat transversal    5Ø8 mm, per cada ml 

Armat per a ancoratges   10Ø10 mm 

3.2.3 Memòria estructural de forjat 
 

En el forjat de la planta baixa es conserven les bigues originals de fusta, tot aplicant-los-hi un tractament 
preventiu contra atacs biòtics. S’elimina el paviment i l’entrebigat actual per col·locar els panells de fusta 
contralaminada del tipus KLH 5s 140 collats a les bigues existents i recolzats en tot el perímetre del volum sobre 
un perfil en”L” collat a la paret. 

 
Característiques del forjat 

 

 Nom Dimensions Centre de gravetat 

KLH 

Taulell 1 
b – 64cm Xg 29 

h – 3,4cm Yg 29,3 

Taulell 2 
b – 64cm Xg 29 

h – 3,4cm Yg 23 

Taulell 3 
b – 64cm Xg 29 

h – 3,4cm Yg 17,7 

Biga de fusta Biga  4 
b – 10cm Xg 29 

h – 16cm Yg 8 

 
XG 29,000 
YG 148,775 
 
Ymàx 11,225 
 

Càlcul de les inèrcies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Càlcul de la W 
 
 
 
 

Càlcul del Moment Màxim 
 
 
 
 

� =
��,�  � 	
��

1,25
=  

24�0,8
1,25

= 15,36 �/

� 

�� =
1

12
� � � ℎ� +  ���

�  �   � =
1

12
� 64 � 3,4� +  (28,3 − 18,76)� � 173,83 = 16.030,16 &
' 

�� =
1

12
� � � ℎ� +  ���

�  �   � =
1

12
� 64 � 3,4� +  (23 − 18,76)� � 173,83 = 3.334,66 &
' 

�� =
1

12
� � � ℎ� +  ���

�  �   � =
1

12
� 64 � 3,4� +  (18,76 − 17,7)� � 173,83 = 404,93 &
' 

�� =
1

12
� � � ℎ� +  ���

�  �   � =
1

12
� 10 � 16� + (18,76 − 8)� � 191,83 = 25.622,95 &
' 

�)*)+, = 45.392,7&
' 

- =
�)*)+,

��à/
=

45.392,7
11,225

4043,89&
� 

0�à/ =
1 � 2�

8
=

( 7,27 � 0,64)� 4,7�

8
12,84	�
 → 1.284,7	�&
 



38                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Casablanca, rehabilitació d’una de les icones del Delta de l’Ebre 
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona                       Ivan de Santiago Jiménez 
Projecte Final de Grau, Octubre 2011                               Anna Sancho Salvador 
 

 
Tensió màxima 
 
 

 
3,17N/mm2 < 15,36 N/mm2   COMPLEIX 
 

Càlcul del tallant 
 
 
 
 

- Tallant màxim  
 

- Tensió màxima 
 
 

0,68 N/mm2 < 1,73 N/mm2   COMPLEIX 
 

Càlcul del la fletxa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,81 N/mm2 < 1,17 N/mm2   COMPLEIX 
 

3.2.4 Memòria estructural de llindes i obertures 
 

En el projecte de reforma es proposen una sèrie de noves obertures realitzades en els murs de fàbrica de 
maó, obertures tant en planta baixa com en planta primera. 

 
Per aquest motiu serà necessari realitzar els càlculs estructurals corresponents per trobar la llinda adequada 

per suportar les càrregues a les que estarà sotmesa. Les llindes es realitzaran amb perfils metàl·lics laminats tipus 
HEB, IPN o IPE, segons els càlculs estructurals proposats. 
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CÀLCUL DE LA LLINDA 1, 2 I 3 

 
Sostres  
Càrrega Total Lineal de Sostres  0,00kg/m 
 
Murs 
Càrrega Total Lineal de Murs  2598,88 kg/m  Càrrega Total: 2598,88kg/m – 25,98KN/ml 
 
Dimensionat Biga Metàl·lica 
 
Càrrega lineal  2598,88 kg/m  Límit elàstic   2600 kg/cm2 
Llum de la biga 0,70m    Coef. Minoració  1,00 
Acer   A-42   Resistència de Càlcul  2600 kg/cm2 
Garantida  Si   Moment Màxim de Càlcul 159,18 mT 
Nº de bigues   1   Mòdul resistent   6,12 cm3  
“alfa” = 1     Wx de càlcul    6,12 cm3  
 
Comprovació de la tensió de treball: 
 

PERFIL H (mm) TENSIÓ  TENSIÓ OPCIÓ WX TOTAL 

IPN 80 816,30 < 2600,00 Vàlid 19,5 
IPE 80 795,9 < 2600,00 Vàlid 20 
HEB 100 176,86 < 2600,00 Vàlid 90 

 
Càlcul de la fletxa: 
 

PERFIL FLETXA  FLETXA MÀX OPCIÓ 

IPN 0,5 < 1,4 Vàlid 
IPE 0,48 < 1,4 Vàlid 
HEB 0,08 < 1,4 Vàlid 

OBERTURA PLANTA TIPUS OBERTURA 

Linda 1 Baixa  Finestra menjador casa masover 
Linda 2 Baixa Finestra sala comú 
Linda 3 Baixa Finestra sala comú 
Linda 4 Baixa Porta passadís casa masover 
Linda 5 Baixa Estintolament sala comú 
Linda 6 Baixa Porta exterior sala calderes 
Linda 7 Baixa Finestra habitació casa masover 
Linda 8 Primera Porta habitació 6 
Linda 9 Primera Porta habitació 5 

Linda 10 Primera Porta habitació 3 
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CÀLCUL DE LA LLINDA 4 
 
Sostres  
Càrrega Total Lineal de Sostres  1628,81 + 3184,80  4813,61kg/m 
 
Murs 
Càrrega Total Lineal de Murs  2598,88 kg/m  Càrrega Total: 7412,49kg/m – 74,12KN/ml 
 
Dimensionat Biga Metàl·lica 
 
Càrrega lineal  7412,49 kg/m  Límit elàstic   2600 kg/cm2 
Llum de la biga 0,90m    Coef. Minoració  1,00 
Acer   A-42   Resistència de Càlcul  2600 kg/cm2 
Garantida  Si   Moment Màxim de Càlcul 750,51 mT 
Nº de bigues   1   Mòdul resistent   28,86 cm3  
“alfa” = 1     Wx de càlcul    28,86 cm3  
 
Comprovació de la tensió de treball: 
 

PERFIL H (mm) TENSIÓ  TENSIÓ OPCIÓ WX TOTAL 

IPN 100 2194,47 < 2600,00 Vàlid 34,2 
IPE 100 2194,47 < 2600,00 Vàlid 34,2 
HEB 100 833,9 < 2600,00 Vàlid 90 

 
Càlcul de la fletxa: 
 

PERFIL FLETXA  FLETXA MÀX OPCIÓ 

IPN 1,78 < 1,8 Vàlid 
IPE 1,78 < 1,8 Vàlid 
HEB 0,67 < 1,8 Vàlid 

 
CÀLCUL DE LA LLINDA 5 
 
Sostres  
Càrrega Total Lineal de Sostres  0,00kg/m 
 
Murs 
Càrrega Total Lineal de Murs  2598,88 kg/m  Càrrega Total: 2598,88kg/ml —25,98KN/ml 
 
Dimensionat Biga Metàl·lica 
 
Càrrega lineal  2598,88 kg/m  Límit elàstic   2600 kg/cm2 
Llum de la biga 4,65m   Coef. Minoració  1,00 
Acer   A-42   Resistència de Càlcul  2600 kg/cm2 
Garantida  Si   Moment Màxim de Càlcul 7024,28 mT 
Nº de bigues   1   Mòdul resistent   270,16 cm3  
“alfa” = 1     Wx de càlcul    270,16 cm3  
 
 

Comprovació de la tensió de treball: 
 

PERFIL H (mm) TENSIÓ  TENSIÓ OPCIÓ WX TOTAL 

IPN 300 1075,7 < 2600,00 Vàlid 653 
IPE 300 1261,1 < 2600,00 Vàlid 557 
HEB 220 954,38 < 2600,00 Vàlid 736 

 
Càlcul de la fletxa: 
 

PERFIL FLETXA  FLETXA MÀX OPCIÓ 

IPN 7,75 < 9,3 Vàlid 
IPE 9,05 < 9,3 Vàlid 
HEB 9,38 < 9,3  NO Vàlid 

 
CÀLCUL DE LA LLINDA 6 i 7 
 
Sostres  
Càrrega Total Lineal de Sostres  819,18 + 1601,75  2420,93kg/m 
 
Murs 
Càrrega Total Lineal de Murs  2598,88 kg/m  Càrrega Total: 5019,81kg/m – 50,19KN/ml 
 
Dimensionat Biga Metàl·lica 
 
Càrrega lineal  5019,81 kg/m  Límit elàstic   2600 kg/cm2 
Llum de la biga 0,70m    Coef. Minoració  1,00 
Acer   A-42   Resistència de Càlcul  2600 kg/cm2 
Garantida  Si   Moment Màxim de Càlcul 307,46 mT 
Nº de bigues   1   Mòdul resistent   11,82 cm3  
“alfa” = 1     Wx de càlcul    11,82 cm3  
 
Comprovació de la tensió de treball: 
 

PERFIL H (mm) TENSIÓ  TENSIÓ OPCIÓ WX TOTAL 

IPN 80 1576,72 < 2600,00 Vàlid 19,5 
IPE 80 1537,3 < 2600,00 Vàlid 20 
HEB 100 341,62 < 2600,00 Vàlid 90 

 
Càlcul de la fletxa: 
 

PERFIL FLETXA  FLETXA MÀX OPCIÓ 

IPN 0,96 < 1,4 Vàlid 
IPE 0,94 < 1,4 Vàlid 
HEB 0,16 < 1,4 Vàlid 
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CÀLCUL DE LA LLINDA 8, 9 i 10 
 
Sostres  
Càrrega Total Lineal de Sostres  1628,81kg/m 
 
Murs 
Càrrega Total Lineal de Murs  1154,44 kg/m  Càrrega Total: 2783,25kg/m – 27,83KN/ml 
 
Dimensionat Biga Metàl·lica 
 
Càrrega lineal  2783,25 kg/m  Límit elàstic   2600 kg/cm2 
Llum de la biga 0,90m    Coef. Minoració  1,00 
Acer   A-42   Resistència de Càlcul  2600 kg/cm2 
Garantida  Si   Moment Màxim de Càlcul 281,8 mT 
Nº de bigues   1   Mòdul resistent   10,83 cm3  
“alfa” = 1     Wx de càlcul    10,83 cm3  
 
Comprovació de la tensió de treball: 
 

PERFIL H (mm) TENSIÓ  TENSIÓ OPCIÓ WX TOTAL 

IPN 80 1445,12 < 2600,00 Vàlid 19,5 
IPE 80 1409 < 2600,00 Vàlid 20 
HEB 100 313,11 < 2600,00 Vàlid 90 

 
Càlcul de la fletxa: 
 

PERFIL FLETXA  FLETXA MÀX OPCIÓ 

IPN 1,46 < 1,8 Vàlid 
IPE 1,42 < 1,8 Vàlid 
HEB 0,25 < 1,8 Vàlid 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. AVANTPROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE RESTAURANT - BAR  
 

4.1 MEMÒRIA CONSTRUCTUVA 
 

4.1.1 Aplicació del Codi Tècnic 
 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de 
les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera: 

 
Funcionalitat Accessibilitat 
 Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges 

Seguretat DB - SE    Seguretat Estructural 
 DB - Si     Seguretat en cas d’incendi 

Habitabilitat DB - HS   Salubritat  
 DB - HR   Protecció contra el soroll 
 DB - HE   Estalvi energètic 

 

4.1.2 Actuacions prèvies 
 

S’ha de tenir en compte, que inicialment es realitzarà l’enderroc de les granges 1, 2 i 3 per a donar lloc a la 
ubicació del Restaurant - Bar. D’aquesta manera s’han de realitzar una sèrie de actuacions com en són el 
desmuntatge d’alguns elements que es pugin reciclar, i que a continuació es citaran.  

 
4.1.3 Enderroc i moviment de terres 

 
DESMUNTATGES 
 

Existeixen dos tipus de cobertes, una realitzada amb fibrociment i biguetes de formigó armat, pertanyent a 
la granja 1, i una altra de teula ceràmica amb bigues de fusta.  

Pel que fa a la granja 1, s’extreuen amb ajuda de mitjans mecanitzats, les plaques de fibrociment i les bigues 
de formigó per a ser transportades a la planta de reciclatge més propera. Amb les granges 2 i 3, les coberta tenen 
les mateixes característiques que la coberta de la masia, així doncs es realitzarà el mateix procés per al seu 
desmuntatge, tot aprofitant les teules per a la nova coberta de la Masia. 
 
ENDERROCS 

 
Després d’haver realitzat el desmuntatge d’aquells materials que podien ser reutilitzats, es procedeix a 

l’enderroc de la resta existent de les granges. Aquest procés es realitza mitjançant una excavadora mixta. La runa 
serà transportada mitjançant camions a la planta de reciclatge més propera per a que el material sigui distribuït. 
A partir d’aquest moment, i per als següents apartats, parlarem del Restaurant – Bar que es construeix en la zona 
que ocupaven les granges. 

 
MOVIMENT DE TERRES 

 
 Un cop retirada la runa generada per les granges, es procedeix a realitzar el moviment de terres pertinent 

per a l’obtenció dels fonaments, basat en la realització d’una llosa de formigó armat. Inicialment i tenint en 
compte que el nivell freàtic és elevat (- 0,70m) és procedirà a drenar les terres que han de contenir la 
fonamentació. Aquest sistema consisteix en la col·locació de tubs de 3m de longitud al voltant del perímetre que 
ha de formar la fonamentació de la llosa. Aquests tubs es claven fins a una profunditat de 2m, i separats 1m 
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entre ells, de manera que connectant-los entre ells i a una bomba de succió s’aconsegueix la eliminació del 
contingut d’aigua del terreny i s’hi pot realitzar l’excavació.  

El moviment de terres es realitzarà mitjançant una retroexcavadora, fins a una profunditat de 1,70m i les 
terres extretes es retiraran per a posteriorment utilitzar-les en la realització d’un replè al voltant de l’edifici. 

 

4.1.4 Estructura 
 

L’Estructura del Restaurant – Bar, consisteix en la implantació en obra de mòdul prefabricats, és a dir que a 
l’obra ja arriben components muntats de fàbrica, com les façanes: incloent KLH estructural, aïllament, 
impermeabilització, acabat amb llistons fusta, i fins i tot la fusteria i proteccions solars. D’aquesta manera 
s’optimitza el seu transport en volums prèviament embalsamats. Únicament els banys i la cuina es transporten 
en un volum també prèviament embalsamats, i dotats de tots els acabats interiors i equipaments instal·lats amb 
l’objectiu de reduir temps d’execució d’obra. 
 
FONAMENTS 
 

Pel que fa als fonaments de la nova construcció que s’hi realitza, els treballs consisteixen en la realització 
d’una  llosa de fonamentació de 70cm. Es realitzaran a la vegada que la llosa els pilars de 30x30cm ed formigó 
armat  sobre els que recolzaran els perfils HEB-240 que han de rebre els mòduls prefabricats. 

 
Per a garantir la estabilitat de la fonamentació, es te en compte la realització d’una excavació de 1,70m de 

profunditat. Es col·locarà primerament una capa de còdol de 80cm que afavorirà el drenatge del terreny. 
Posteriorment  s’hi col·locarà una capa de 20cm de machaca i una làmina impermeable de polietilè que garanteix 
l’estanquitat del conjunt. A sobre ja s’hi pot realitzar la llosa de fonamentació de 70cm de gruix i armada 
longitudinal i transversalment amb barres del Ø18.  

 
 VEURE PLÀNOL Nº21 

 
ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 
Els elements que conformen l’estructura horitzontal d’aquesta construcció, consisteixen en panells de fusta 

contralaminada KLH de 145mm d’espessor, material que compta amb el certificat PEFC de fusta procedent de 
boscs amb tala controlada.  

 
El terra esta format per 11 panells on les mides oscil·len entre els 4,70m i els 17,80m de longitud, una 

amplada de 2,90m i un espessor de 145mm,  tot tenint en compte els tres mòduls existents, ja que cadascun 
d’ells compta amb el seu terra propi. Aquests panells recolzen sobre les bigues metàl·liques HEB 240, prèvia 
col·locació d’una làmina impermeable per evitar el pas d’humitats.  

 
El sostre es realitza amb el mateix tipus de panells, i les mesures són les mateixes utilitzades per a la 

realització del terra. Aquests panells es recolzen i fixen mecànicament a les parets, realitzades també amb 
panells de fusta contralaminada KLH.   

 
Pel que fa a la marquesina que envolta l’edificació en la seva vessant sud-est, consisteix en la col·locació de 

4 panells de KLH,  les mides oscil·les entre els 8,50 i 10,35m, amb una amplada de 2,90m i un espessor de 90mm. 
La seva subjecció es realitza per  mitjà de la col·locació de cargols  de Ø16 cada 70cm. 

 
 
 

ESTRUCTURA VERTICAL 
 
L’estructura vertical d’aquesta edificació esta realitzada amb panells de fusta contralaminada KLH, amb una 

longitud que oscil·la entre els 8,40m i els 17,80m i un espessor de 128mm. La seva sujecció es realitza de manera 
mecànica tant en el terra com en el sostre.  

Les divisions interiors, com en el cas dels banys, es realitzen amb panells de 7cm d’espessor sense tenir en 
compte el revestiment a realitzar.   

 
COBERTA 

 
La coberta plana, al igual que l’estructura està realitzada amb panells KLH de 145mm, fixada en els seus dos 

extrems laterals sobre els panells que formen l’estructura vertical mitjançant un perfil laminat L200.18 fixats 
mecànicament mitjançant cargols. 

 
La coberta tindrà les següents capes: 

1. Capa de suport: forjat de fusta contralaminada de la marca comercial KLH. 
2. Formació de pendents: pendents de l’1 al 5% amb formigó lleuger del tipus politerm 300. 

3. Capa separadora: capa per regularitzar la pendent mitjançant morter de ciment. 
4. Aïllament tèrmic: plaques rígides de poliestirè extruït. 
5. Capa separadora: feltre de geotèxtil.  
4. Impermeabilització: mitjançant lamines d’etilè propilè die monomer (EPDM). Per l’execució s’haurà 
de tenir en compte el compliment de les especificacions del DB HS-1 apartat 2.4 Cobertes. 
7. Capa separadora: feltre de geotèxtil filtrant. 
8. Capa de protecció: grava de cantell rodat de diàmetre 16/32 amb un gruix de 50mm com a mínim. 

 

4.1.5 Acabats i fusteria 
 
ELS REVESTIMENTS 

 
Mur exterior o de façana 
 
L’acabat exterior de tots tres mòduls que conformen la construcció, consisteix en la col·locació de llistons de 

fusta, un llisto sobre l’altre i subjectats mecànicament als muntants que originen la càmera d’aire de la façana. La 
secció dels llistons és de 0,1x0,7cm. I una llargada que depèn de les dimensions de cadascun dels mòduls.  

 
Parets divisòries interiors 
 
Les parets interiors simplement estan revestides mitjançant vernís transparent apte per a aquest tipus de 

fusta, d’aquesta manera es conserva un acabat natural. Pel que fa a les cambres humides, aquestes es 
revesteixen amb un arrebossat de morter sobre el que es procedirà a la col·locació de les rajoles que 
conformaran l’acabat final.  

 
ELS PAVIMENTS 

 
Sobre la base estructural consistent en el panell de KLH, s’hi realitzarà una solera de formigó de 2cm 

d’espessor, l’aïllant tèrmic, làmina impermeable, solera de morter, i el parquet com a acabat final. 
 
Pel que fa a les cambres humides, s’hi col·locaran sobre la solera de morter rajoles de gres antilliscant, sense 

esmaltar, amb color a escollir. El sòcol també serà de la mateixa naturalesa.  
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FUSTERIA 

 
Fusteria exterior 
 
L’accés a l’edifici es realitza per la vessant sud-est, lloc on es concentres les major obertures de la edificació. 

Es tracta de tres grans finestrons compostos per tres finestrons individuals i abatibles entre ells. Van fixats en el 
bastiment de fusta i disposen d’accessoris de seguretat com el pany i manetes. 

 
La finestra de la cuina, està realitzada amb fusta massissa per envernissar, disposant de bastiment del mateix 

tipus de fusta. La persiana és veneciana amb lames d’alumini lacat i vidre doble de baixa emissió (U 1,1W/m2K). 
 
La porta del magatzem, és una porta d’alumini, abatible i a dues fulles. Disposa de ranures de ventilació, i 

elements de seguretat com la tanca de cop i clau i manetes. 
 
Existeix un element decoratiu en l’exterior de la edificació consistent en tres plafons realitzats amb marc 

d’alumini i un acabat a base de canyís, material típic en el delta de l’Ebre. Els plafons es desplacen sobre riels 
d’alumini situats al terra i a la marquesina, tot creant un espai de separació entre la edificació i els plafons. 
Aquest element ajuda a ombrejar l’interior en cas necessari.  

 
La divisió dels espais interiors del Restaurant –Bar es realitza mitjançant tabics desplaçables de l’empresa 

Reiter. S’utilitzaran 9 plafons de 1,1m de longitud, i un espessor de 103mm que es desplaçaran sobre un riel 
metàl·lic, i en una sola direcció.  
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4.1.6 Instal·lacions  
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 

Característiques de la instal·lació 
 

La instal·lació proporcionarà la potència elèctrica per subministrar el consum determinat i necessari. La 
tensió de servei entre fases serà de 400V i la tensió de serveis entre fase i neutre serà de 230V. L’Escomesa serà 
trifàsica ja que la potència del Restaurant – Bar és de 43.207W, superior a 14.490W que limita el tipus de 
potència a emprar.  

 
Es determina segons el REBT ( Real decret 842/2022 del 2 d’Agost) que el grau d’electrificació necessari per a 

aquest edifici és de grau d’electrificació elevada, ja que  té una superfície superior a 160m2. 
 

Instal·lació 
 
L’escomesa serà subterrània, i anirà des de la línia de companyia subministradora a Caixa general de 

protecció (CGP) situada a la tanca de la finca. 
 
La derivació individual (DI) aniran de la CPM fins al quadre de comandaments i protecció (CMP), amb una 

secció de 2x10mm2 ( 2x8,4mm2 ). La CPM estarà situada en el magatzem del Restaurant – Bar.  
 

El CMP de la Masia disposarà de: 
1. Interruptor de control de potencia (ICP) de tall omnipolar i accionament magnetotèrmic de 40 A. 

2. Interruptor general automàtic (IGA) de 40 A. 
3. Interruptor diferencials (ID) d’intensitat nominal 25 A i sensibilitat 30 mA. 
4. Interruptors de protecció interior d’abonat o PIA d’intensitat variable segons el seu us. 

 
Característiques dels circuits 
 
C1   il·luminació   200W  10A  2x1,5x1,5mm2  Ø16mm 
C2  preses generals   3.450W  16A  2x2,5x2,5mm2  Ø20mm 
C3  cuina i forn   5.400W  25A  2x6x6 mm2  Ø25mm 
C4  rentaplats   3.450W  10A  2x2,5x2,5mm2  Ø20mm 
C5  cuina i banys   3.450W  16A  2x2,5x2,5mm2  Ø20mm 
C6  calefacció, aire ac.  5.400W  25A  2x6x6mm2  Ø25mm 

  
Instal·lació de posta a terra 
 
La instal·lació de posta a terra es portarà a terme de la mateixa manera que la instal·lació realitzada en la 

Masia Casablanca. Veure el punt 3.6”Instal·lacions” de l’apartat “II. Avantprojecte de rehabilitació de la Masia 
Casablanca”   

 
TELECOMUNICACIONS 
 

La instal·lació de telefonia comprendrà l’entrada d’una línia analògica des de la xarxa de la companyia 
telefònica i la instal·lació d’una xarxa interior composada per tantes línies independents com punts de preses 
interiors existeixin. 

 
En el Restaurant - Bar la caixa de derivacions estarà situada en el quadre del magatzem, des d’on partiran 

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

La instal·lació de televisió contemplarà la captació i distribució de senyals de Radio FM i Televisió Terrestre i 
Digita i la distribució de les mateixes fins a les preses de cada un dels punts de connexió.  L’equip de captació 
estarà situat a la coberta de l’edifici.  

 
 

 
INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I VENTILACIÓ 

 
Conductes d’evacuació de fums i gasos 
 
Els conductes per a l’evacuació de fums procedents de la cuina i de la caldera seran prefabricats mitjançant 

peces especials acer inoxidable i degudament homologades. Seran perfectament estancs i disposaran d’aïllament 
tèrmic equivalent al proporcionat per un envà de 5 cm. de gruix. 

 
Xarxa horitzontal d’evacuació 
 
Es conforma una xarxa de conduccions per poder evacuar les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses o 

sabonoses per conduir-les en el nostre cas, a una fossa sèptica. El material a emprar en les canonades, d’aquest 
projecte és de PVC i es col·locaran amb un pendent mínim del 2%. 
 

 VEURE PLÀNOL Nº25 
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El traçat de la xarxa es realitzarà de manera que s’afavoreixi la circulació normal per gravetat, serà estanc i 
no presentarà exsudacions ni estarà exposat a obstruccions. Qualsevol canvi de direcció en el recorregut 
s’efectuarà amb peces especials d’acord amb el tipus de canonada amb el que es tracta. La instal·lació es situarà 
verticalment per sota de la resta de les instal·lacions amb les que es pugui trobar. 

 
Elements de la instal·lació horitzontal d’evacuació 
 

- Les arquetes sifòniques  
Estan fetes de totxana, amb arrebossat i lliscat a l’interior amb pasta de ciment pòrtland, formant mitja 

canya a les cantonades.  Les seves mides són de 40x40x64cm.  
 

- Sifons i Baixants 
Tos els aparells disposaran de sifons per evitar la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Els 

diàmetres mínims de baixants i accessoris a utilitzar són els que es resumeixen a la taula següent: 
 

LAVABOS AIGÜERA WÀTERS RENTAPLATS 

Øext 40mm Øext 50mm Øext 110mm Øext 40mm 

 
 

Instal·lació de Subministrament d’Aigua Sanitària 
 

El subministrament d’aigua sanitària d’un edifici requereix una instal·lació composta d’escomesa, instal·lació 
interior general i instal·lació interior particular. 

 
L’escomesa amb claus de maniobra anirà a compte del subministrador i les seves característiques es fixaran 

d’acord amb la pressió de l’aigua, cabdal subscrit, consum previsible, situació del local a subministrar i serveis 
que comprèn d’acord amb l’apartat 1.5.1 de la NIA (Normas básicas de las instalaciones interiores de suministro 
de agua). 
 

Els materials utilitzats en canonades i claus de les instal·lacions interiors hauran de ser capaços de suportar 
els cops “d’ariete” provocats pel tancament de les aixetes. Hauran de ser resistents a la corrosió i totalment 
estables en el temps en les seves propietats físiques (resistència, rugositat,...) tampoc podran alterar cap de les 
característiques de l’aigua (olor, color, sabor, etc.). 

 
Generador d’aigua calenta 
 
L’obtenció d’aigua calenta sanitària es realitzarà mitjançant un sistema de captació solar. De tota manera es 

disposa de la caldera per a aconseguir que l’aigua calenta arribi a la temperatura estimada i que l’energia solar 
no pugui assolir.  

 
Canonades 
 
Les canonades es realitzaran amb tubs i accessoris de coure protegides amb una mànega de plàstic.  Aniran 

encastades en envans i paredons realitzats per aquest fi evitant al màxim la realització de rases per al pas 
d’instal·lacions pels murs existents. En el cas que fos necessari el pas d’instal·lacions per aquests murs es 
realitzarà un doblat amb un envà de 7cm de gruix mínim. Les canonades aniran fixades als paraments amb 
morter de ciment pòrtland quedant prohibida la utilització de guix i la calç per a la fixació d’aquest tipus 
d’instal·lació. La separació mínima a conduccions elèctriques serà igual o major a cinc centímetres, i en trams 
horitzontals es col·locaran per sota d’aquestes. 

4.2 CÀLCUL ESTRUCTURAL 
 

4.2.1 Descens de càrregues 
 

Unitats a tenir en compte: 
  Tensió del terreny:   2 kg/cm2 
  Formigó:    fck 25 N/mm2 
  Acer      B500S 
  Secció dels pilars:   30X30cm 
 

Descens de càrregues del mòdul 1 
 
Càrrega per superfície que suporta cada pilar. 
  Càrrega de sostres: 
 

PILAR SUPERFÍCIE 
(m) 

 KLH kg/m2 Coef. 
Seguretat  

ESPESSOR 
(m) 

Q TOTAL (kg) 
( x2 sostres) 

P1 2,4 x 2,36 500 1,35 0,145 1107,94 
P2 3,6 x 2,36 500 1,35 0,145 1663,86 
P3 2,4 x 2,36 500 1,35 0,145 1107,94 
P6 2,4 x 2,36 500 1,35 0,145 1107,94 
P7 3,6 x 2,36 500 1,35 0,145 1663,86 
P8 2,4 x 2,36 500 1,35 0,145 1107,94 

 
  Càrrega de murs: 
 

PILAR SUPERFÍCIE 
(m) 

 KLH kg/m2 Coef. 
Seguretat  

ESPESSOR 
(m) 

Q TOTAL (kg) 
 

P1 2,9 x 2,36 500 1,35 0,128 1194,75 
P2 2,9 x 3,60 500 1,35 0,128 904,50 
P3 2,9 x 2,40 500 1,35 0,128 1194,75 
P6 2,9 x 2,40 500 1,35 0,128 1194,75 
P7 2,9 x 3,60 500 1,35 0,128 904,50 
P8 2,9 x 2,40 500 1,35 0,128 1194,75 

Càrrega total sobre cada pilar amb HEB 240 
 

PILAR Q SOSTRES 
(kg) 

Q MURS 
(kg) 

Coef. 
Seguretat  

LONGITUD 
HEB (m) 

HEB-240 
(KG) 

Q TOTAL (kg) 
 

P1 1107,94 1194,75 1,35 2,23 815,36 4757,33 
P2 1663,86 904,5 1,35 2,23 815,36 5023,01 
P3 1107,94 1194,75 1,35 2,23 815,36 4757,33 
P6 1107,94 1194,75 1,35 2,23 815,36 4757,33 
P7 1663,86 904,5 1,35 2,23 815,36 5023,01 
P8 1107,94 1194,75 1,35 2,23 815,36 4757,01 

 
 
 
 
 

 VEURE PLÀNOL Nº24 
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Descens de càrregues del mòdul 2 
 

Càrrega per superfície que suporta cada pilar. 
   
Càrrega de sostres: 
 

PILAR SUPERFÍCIE 
(m) 

 KLH kg/m2 Coef. 
Seguretat  

ESPESSOR 
(m) 

Q TOTAL (kg) 
( x2 sostres) 

P3 2,7 x 2,36 500 1,35 0,145 1246,92 
P4 4,19 x 2,36 500 1,35 0,145 1935,96 
P5 2,7 x 2,36 500 1,35 0,145 1246,92 
P8 2,7 x 2,36 500 1,35 0,145 1246,92 
P9 4,19 x 2,36 500 1,35 0,145 1935,96 

P10 2,7 x 2,36 500 1,35 0,145 1246,92 
 
  Càrrega de murs: 
 

PILAR SUPERFÍCIE 
(m) 

 KLH kg/m2 Coef. 
Seguretat  

ESPESSOR 
(m) 

Q TOTAL (kg) 
 

P3 2,9 x 2,70 500 1,35 0,128 1262,25 
P4 2,9 x 4,19 500 1,35 0,128 1046,25 
P5 2,9 x 2,70 500 1,35 0,128 1262,25 
P8 2,9 x 2,70 500 1,35 0,128 1262,25 
P9 2,9 x 4,19 500 1,35 0,128 1046,25 

P10 2,9 x 2,70 500 1,35 0,128 1046,25 
 
  Càrrega total sobre cada pilar amb HEB 240 
 

PILAR Q SOSTRES 
(kg) 

Q MURS 
(kg) 

Coef. 
Seguretat  

LONGITUD 
HEB (m) 

HEB-240 
(KG) 

Q TOTAL (kg) 
 

P3 1246,92 1262,25 1,35 2,23 815,36 4963,81 
P4 1935,96 1046,25 1,35 2,23 815,36 5436,85 
P5 1246,92 1262,25 1,35 2,23 815,36 4963,81 
P8 1246,92 1262,25 1,35 2,23 815,36 4963,81 
P9 1935,96 1046,25 1,35 2,23 815,36 5436,85 

P10 1246,92 1262,25 1,35 2,23 815,36 4963,81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descens de càrregues del mòdul 3 
 

Càrrega per superfície que suporta cada pilar. 
 
Càrrega de sostres: 
 

PILAR SUPERFÍCIE 
(m) 

 KLH kg/m2 Coef. 
Seguretat  

ESPESSOR 
(m) 

Q TOTAL (kg) 
( x2 sostres) 

P11 4,2 x 2,73 500 1,35 0,145 2243,3 
P12 (4,2 x 2,73)+ 

+(4,8 x 2,73)  
500 1,35 0,145 4809,6 

P13 4,8 x 2,73 500 1,35 0,145 2564,32 
P14 4,27 x 4,2 500 1,35 0,145 3509,8 
P15 (4,27 x 4,2)+ 

+(4,27 x 4,8) 
500 1,35 0,145 7522,7 

P16 4,27 x 4,8 500 1,35 0,145 4012,87 
P17 3,5 x 4,2 500 1,35 0,145 2877,52 
P18 (3,5 x x4,2)+ 

+(3,5 x 4,8) 
500 1,35 0,145 6166,13 

P19 3,5 x 4,8 500 1,35 0,145 3288,6 
P20 1,96 x 4,2 500 1,35 0,145 1611,02 
P21 (1,96 x 4,2)+ 

+(1,96 x 4,8) 
500 1,35 0,145 3453,03 

P22 1,96 x 4,8 500 1,35 0,145 1840,05 
   

Càrrega de murs: 
 

PILAR SUPERFÍCIE 
(m) 

 KLH kg/m2 Coef. 
Seguretat  

ESPESSOR 
(m) 

Q TOTAL (kg) 
 

P11 2,9 x 4,2 500 1,35 0,128 1734,75 
P12 (2,9 x 4,2)+ 

+(2,9 x 4,8) 
500 1,35 0,128 2255,04 

P13 2,9 x 4,8 500 1,35 0,128 1215 
P14 2,9 x 4,27 500 1,35 0,128 1066,5 
P16 2,9 x 4,27 500 1,35 0,128 1066,5 
P17 2,9 x 3,5 500 1,35 0,128 877,5 
P19 2,9 x 3,5 500 1,35 0,128 877,5 
P20 2,9 x 4,8 500 1,35 0,128 1694,25 
P21 (2,9 x 4,8)+ 

+(2,9 x 4,2) 
500 1,35 0,128 1552,5 

P22 2,9 x4,8  500 1,35 0,128 1694,25 
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  Càrrega total sobre cada pilar amb HEB 240 
 

PILAR Q SOSTRES 
(kg) 

Q MURS 
(kg) 

Coef. 
Seguretat  

LONGITUD 
HEB (m) 

HEB-240 
(KG) 

Q TOTAL (kg) 
 

P11 2243,3 1734,75 1,35 4,1 815,36 7321,03 
P12 4809,6 2255,04 1,35 4,1 815,36 10407,62 
P13 2564,32 1215 1,35 4,67 815,36 7587,05 
P14 3509,8 1066,5 1,35 4,67 815,36 8384,03 
P15 7522,7  1,35 4,1 815,36 10865,68 
P16 4012,87 1066,5 1,35 4,1 815,36 8422,35 
P17 2877,52 877,5 1,35 4,67 815,36 6562,75 
P18 6166,13  1,35 4,67 815,36            9973,86 
P19 3288,6 877,5 1,35 4,1 815,36 7509,08 
P20 1611,02 1694,25 1,35 4,1 815,36 6648,25 
P21 3453,03 1552,5 1,35 4,67 815,36 8783,26 
P22 1840,05 1694,25 1,35 4,67 815,36 7342,03 
 

4.2.2 Predimensionat de la llosa de fonamentació  
 

Dimensionat llosa – 18,39x17,56m 
 
Càrregues totals – MÒDUL 1 = 24317,69Kg – 243,17KN 
   MÒDUL 2 = 25765,13Kg – 257,65KN 
   MÒDUL 3 = 136411,31kg – 1364,11KN 
 
Q total = 186494,13Kg – 1864,94KN 
 
Càlcul de la Inèrcia –  Ix = B3L/12 = 8307,46m4 
    Iy = L3/12 = 9100,98m4 
 
Càlcul excentricitat 
 
 ex = Q1 X dx1 + Qn X dxn.../Qt = 648393,23/186494,13 = 3,47m 
 ey = Q2 X dy1 + Qn X dyn.../Qt = 1043049/186494,13 = 5,59m 
 
Càlcul de moments respecte ei x-y 
 
Mx = 648393,23kg/ml—6483,93 KN/ml 
My = 1043049,12kg/ml – 10430,49KN/ml 
 
Armat de la llosa –  Armat longitudinal = 58 Ø16 cada 30cm 
    Armat transversal = 61 Ø16 cada 30cm 
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4. MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 
 

4.1 Consideracions mediambientals 
 

Es realitzarà un anàlisi sobre el impacte ambiental global de les edificacions, tot decidint quins són el equips, 
sistemes i productes que millorin la seva eficiència energètica i redueixin el seu impacte ambiental. Es preveu la 
utilització de materials procedents de recursos renovables i amb matèria prima abundant, materials reciclats o 
bé de baixa despesa energètica en el procés d’extracció i fabricació. 

 
Energia solar tèrmica 
 

Aquest projecte, i davant la obligatorietat que se’n deriva de la seva utilització, compta amb un sistema de 
captació solar tèrmica de baixa temperatura, tant en la Masia com en el Restaurant – Bar. S’obté aigua a una 
temperatura inferior als 100ºC amb l’objectiu de cobrir part de les necessitats tèrmiques d’un edifici (fracció 
solar), ja que es necessita un suport basat en energia convencional per a cobrir les puntes de consum.  

 
El sistema consisteix en un circuit obert, on l’aigua que circula pels col·lectors és utilitzada directament al 

consum, sent el conjunt més senzill i econòmic ja que amb les temperatures que es registren arreu de l’any en 
aquesta zona, no es fa necessari l’ús d’un sistema anticongelant.   

 
Les utilitats de l’energia solar tèrmica de baixa temperatura en el nostre projecte es redueixen a calefacció i 

aportació d’aigua calenta sanitària (ACS). Es disposarà de 5 captadors en la coberta de la Masia i de 7 captador en 
la coberta del Restaurant – Bar. 

 
Captació i aprofitament de l’aigua de pluja i aigua residual 
 

Els sistemes de captació i aprofitament de l’aigua de la pluja, són poc comuns dins el món de la construcció, 
ja que la seva instal·lació suposa una despesa afegida que no s’està disposat a assumir. En el cas d’aquest 
projecte, s’ha volgut introduir el sistema per verificar que l’estalvi d’aigua és de més del 50% tot reutilitzant-la 
com a aigües brutes.   

 
La instal·lació d’aprofitament d’aigües pluvials, pot anar més enllà instal·lant una xarxa per a l’aprofitament 

de les aigües residuals que tan sols vinguin de les piques i dutxes, per a omplir cisternes de wàter o reg, un cop 
tractades.  A partir de l’elaboració d’un règim pluviomètric en la zona, en determinem que el sistema no  seria 
efectiu tan sols captant l’aigua procedent de la pluja sinó, que per a que el sistema sigui eficient, també s’han de 
captar les aigües residuals abans descrites.  

 
A continuació es detallen el elements que conformen la instal·lació: 
 
Coberta: en funció dels materials utilitzats, la qualitat de l’aigua recollida serà major o menor. 
Canaló: a fi i efecte de recollir l’aigua del faldó i conduir-la fina al dipòsit d’emmagatzematge. 
Filtre: necessari per a l’eliminació de la brutícia i evitar l’entrada al dipòsit. 
Dipòsit: per emmagatzemar l’aigua filtrada, preferiblement enterrat o a soterrani per evitar el pas de llum i 
els canvis de temperatura. 
Bomba: per impulsar l’aigua i distribuir-la per la xarxa.  
Sistema de gestió d’aigua de pluja - aigua de xarxa: mecanisme per assegurar el subministrament d’aigua 
en el cas de ser escassa la procedent de la pluja o residual. 
Sistema de drenatge de les aigües excedents: connexió a la xarxa de sanejament per poder evacuar 
correctament en cas d’excés.  

Panells de fusta contralaminada  
 

Per a la construcció del Restaurant – Bar el material escollit ha estat el panell de fusta contralaminada de 
l’empresa austríaca KLH. Aquest material compta amb el certificat PEFC de fusta procedent d’una explotació 
forestal ecològica, és a dir, de tala controlada.  

 
En el procés d’encolat s’utilitza un adhesiu lliure de compostos orgànics volàtils o formaldehid, de manera 

que no es produeix ningun tipus d’emissió tòxica. Aquest fet permet que al final de la seva vida útil,el material 
pugui ser reciclat sense la presència de productes nocius en la fusta, podent inclús tornar-lo directament a la 
naturalesa sense cap tipus d’impacte negatiu.  

 
Prefabricació i sostenibilitat 
 
Tan sols el fet de que es tracti d’un projecte amb un sistema de prefabricació, millora les qualitats 

sostenibles del projecte. L’obra en sec permet minimitzar el consum d’aigua en el procés d’execució, reduint els 
residus i facilitant el posterior reciclatge. A més el sistema de prefabricació permet escurçar la planificació pròpia 
de les obres amb construcció tradicional, millorant la precisió d’execució i la seguretat.   

 
Si al fet de la prefabricació, hi afegim la utilització d’un material de baix impacte ambiental, reciclable i sense 

components contaminants com la fusta, estarem reduint considerablement les emissions de CO2 a la atmosfera, 
en relació a les solucions basades en el formigó o l’acer.  

 
 
Certificats amb els que compta l’empresa KLH Massivholz GmbH, subministradora dels panells de fusta 

contralaminada. 
 
Gestió de residus 
 

Pel que fa a la gestió dels residus, s’ha procurat en aquest projecte el reciclatge del màxim d’elements 
possibles per a la rehabilitació de la Masia. Els excedents de l’enderroc seran seleccionats a l’obra abans de 
portar-se a l’abocador corresponent, on seran tractats segons les seves característiques. 

 
Es reciclaran les bigues que es puguin aprofitar de l’enderroc de la coberta per a utilitzar-les en substitució 

de les que estan en mal estat del forjat de la planta baixa. La resta de fusta extreta i que no pugui ser reutilitzada 
s’emmagatzemarà per a un posterior ús com a combustible. 

 



Casablanca, rehabilitació d’una de les icones del Delta de l’Ebre                                       47 
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona                                              Ivan de Santiago Jiménez   
Projecte Final de Grau , Octubre 2011                      Anna Sancho Salvador 

5. RESUM DELS PRESSUPOSTOS 
 

5.1 Pressupost de Rehabilitació de la Masia Casablanca 

 
     13,00% Despeses Generals    39.674,44  
      6,00% Benefici Industrial     18.311,28    
          

SUMA DE G.G i B.I 57.985,72 
     18,00% I.V.A      54.933,84 
        

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 418.108,28 

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 418.108,28 
 

El pressupost puja a la expressada quantitat de QUATRE-CENTS DIVUIT MIL CENT VUIT  EUROS amb VINT-I-
VUIT CÈNTIMS. 
       
             
          
           
 
 
          
           
           
 
           
         
        

            
    

5.2 Pressupost de la Construcció del Restaurant – Bar 

 
     13,00% Despeses Generals    56.278,72  
      6,00% Benefici Industrial     25.974,79    
          

SUMA DE G.G i B.I 82.253,51 
     18,00% I.V.A      77.924,38 
        

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 593.091,15 

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 593.091,15 
 

El pressupost puja a la expressada quantitat de CINC-CENTS NORANTA -TRES MIL  NORANTA-UN EUROS amb 
QUINZE CÈNTIMS. 
       
 
          
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTOL I ENDERROCS   24.157,16 

CAPÍTOL II MOVIMENT DE TERRES   71.014,73 

CAPÍTOL III FONAMENTACIÓ   27.107,27 

CAPÍTOL IV ESTRUCTURA FUSTA 107.646,63 

CAPÍTOL V ESTRUCTURA METÀL·LICA   19.890,00 

CAPÍTOL VI ESTRUCTURA DE FORMIGÓ     1.139,04 

CAPÍTOL VII COBERTA     33.450,62 

CAPÍTOL VIII PAVIMENTS   17.158,68 

CAPÍTOL IX TANCAMENTS 8.308,41 

CAPÍTOL X FALS SOSTRE   12.455,52 

CAPÍTOL XI APARELLS SANITARIS 4.188,96 

CAPÍTOL XII EVAQUACIÓ I VENTILACIÓ     1.028,50 

CAPÍTOL XIII ELECTRICITAT I ILUMINACIÓ   20.543,12 

CAPÍTOL XIV AUDIOVISUAL I COMUNICACIÓ 11.589,33 

CAPÍTOL XV CALEFACCIÓ 18.695,52 

CAPÍTOL XVI FONTENERIA 15.300,00 

CAPÍTOL XVII CAPTACIÓ SOLAR 23.857,65 

CAPÍTOL XVII AJUDES A INDUSTRIALS 15.382,12 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 432.913,26 

CAPÍTOL I ENDERROCS   4.282,39 

CAPÍTOL II MOVIMENT DE TERRES 4.905,00 

CAPÍTOL III SANEJAMENT 3.874,06 

CAPÍTOL IV ESTRUCTURA FUSTA 104.589,27 

CAPÍTOL VI ESTRUCTURA METÀL·LICA 832,76 

CAPÍTOL VII FÀBRICA CERÀMICA 13.676,74 

CAPÍTOL VIII FUSTERIA   9.125,59 

CAPÍTOL IX REVESTIMENTS 22.152,28 

CAPÍTOL X PAVIMENTS 13.609,10 

CAPÍTOL XI APARELLS SANITARIS 2.630,70 

CAPÍTOL XII TANCAMENTS 5.545,79 

CAPÍTOL XIII EVAQUACIÓ I VENTILACIÓ 5.216,88 

CAPÍTOL XIV ELECTRICITAT I ILUMINACIÓ 20.400,00 

CAPÍTOL XV AUDIOVISUAL I COMUNICACIÓ 13.600,00 

CAPÍTOL XVI CALEFACCIÓ 21.250,00 

CAPÍTOL XVII FONTENERIA 15.300,00 

CAPÍTOL XVIII MOBILIARI I DECORACIÓ 8.497,46 

CAPÍTOL IXX CAPTACIÓ SOLAR 20.400,00 

CAPÍTOL XX AJUDES A INDUSTRIALS 15.300,00 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 305.188,02 
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IV.  CONCLUSIONS 
 

Un cop arribats a aquest punt del Projecte de fi deGrau, podem dir que ha estat tot un repte poder aplicar els 
coneixements que hem adquirit durant la carrera en un exemple pràctic com han estat la rehabilitació de la 
Masia Casablanca i la oportunitat d’aplicar noves tècniques de construcció, com es la construcció en sec, en la 
realització del Restaurant – Bar a partir de mòduls prefabricats.  

 
La rehabilitació, no era un camp familiar per a nosaltres, però ens ha donat la oportunitat de conèixer un 

edifici que data el 1886, realitzat amb una tipologia constructiva anglosaxona, i per tant desconeguda fins al 
moment per a nosaltres. Aquest fet ens ha fet donar moltes voltes sobre la disposició dels murs de càrrega, la 
trava dels maons i l’atirantat dels murs de més longitud, ja que quasi be no hem disposat de bibliografia que ens 
donés alguna pista referent a la tipologia de construcció anglesa en el segle XIX.  

 
Per una altra banda, la seva rehabilitació ens ha permès conèixer un material sostenible, per la seva 

col·locació en sec i per la seva realització en fàbrica reduint el temps de construcció i despesa energètica, com és 
el panell de fusta contralaminada. La seva utilització en la intervenció, va ser sobtada ja que per a reforçar el 
forjat havíem previst la realització de la habitual capa de compressió, però la familiarització amb aquest material 
per a la realització del Restaurant – Bar ens va fer pensar que li podríem donar més usos dels inicialment 
previstos.  

 
Pel que fa al Restaurant – Bar, vam pretendre la introducció d’un edifici que harmonitzés amb l’entorn, i que 

tingués un baix impacte ambiental donat que el lloc on es realitzava la edificació és un Parc Natural. La solució 
ens va arribar quan vam conèixer les edificacions sostenibles de L’Escola Waldorf, realitzades a partir de mòduls 
prefabricats realitzats amb panells de fusta contralaminada KLH.  El sistema de prefabricació ens donava la 
oportunitat de reduir el temps de la seva execució i millorar la eficiència energètica del producte.  

 
Per acabar volem especificar que veiem en la rehabilitació una opció de conservació la història que envolta 

les edificacions i la història de la gent que hi ha viscut. Com opinió personal veiem en la introducció de les noves 
tècniques i nous materials de construcció una eina de treball amb futur i viable per a canviar la visió establerta de 
que el que s’ha fet fins ara, s’ha de mantenir perquè funciona.  
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