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1 RESUM 
 

 

L’objectiu principal del present projecte es recuperar l’habitabilitat de dues masies adjacents ubicades a 

la localitat de Sant Pere Sallavinera i projectar un nou ús.  

 

Per a poder portar a terme el projecte s’han realitzat uns estudis previs que consten de: 

 

L’estudi de la zona, de les normatives municipals i de la historia de les masies. 

 

L’aixecament gràfic.  Al tractar-se d’un edifici tan complex i al no existir cap documentació gràfica  de 

les masies, s’ha fet un aixecament interior amb triangulacions combinades amb l’aixecament exterior 

realitzat amb mètodes topogràfics utilitzant una estació total. 

 

Un estudi arquitectònic i constructiu necessaris  per a conèixer  les característiques de les masies i 

poder entendre-les. 

 

L’estudi de  les lesions de l’edifici per determinar-ne les causes i proposar possibles solucions per 

eliminar l’origen i reparar les lesions que s’ha complementat amb l’elaboració d’unes fitxes de 

patologies. 

 

Un cop realitzats els estudis previs s`ha realitzat un projecte basic proposant un nou ús lucratiu pel 

propietari i d’interès sociocultural pels clients,  adequant-se amb els usos permesos a la zona i a les 

possibilitats de l’edifici.  

 

S’ha creat una proposta de rehabilitació en base als estudis previs i al nou ús a que es destina l’edifici, 

rehabilitant i reforçant els elements que es conserven i recuperant espais perduts. 

 

Com a resultat de la proposta és recuperà l’ús de dues masies tradicionals de Sant Pere Sallavinera 

donant lloc a dues cases rurals aparellades amb allotjament temporal per a 14 persones (Cal Trullàs) i 

8 persones (Cal Lluc) comunicades per una zona comunitària dotada de terrassa i piscina. 

Aquest nou edifici permetrà un model de negoci socio-culturalment enriquidor que finançarà la 

recuperació d’un edifici actualment en desús. 
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2 INTRODUCTION  

 

 
Cal Trullàs and Cal Lluc are a set of two country houses located in the town of Sant Pere de 
Sallavinera, 15 minutes by car from the city of Manresa.  
 

The present state of Cal Lluc only allows the use of some rooms destined by the owner to a henhouse 

of organic chicken. Cal Trullàs preserves an area in better conditions that the owners have fitted out to 

spend the weekends. 

It’s necessary to say that the country house do not fulfill with the great quantity of requirements to be 

considered habitable. On the other side, the lack of maintenance and the damages of the building affect 

straight to the durability of the same.  

 

After seeing the set of country houses we contemplated the chance of making an interesting project, 

both in constructive and architectural level. 

The chance on making are habilitation project and the change of use in which you show the great part 

of the acquired knowledge during the degree and the challenge of facing a building so complicated 

encouraged us to develop this project. 

 

The main objective is making the building habitable and projecting a new use that adapts to its 

constructive and urban possibilities and that allows the recovering of that building. 

 

An area survey has been made, a graphic uplifting, a building survey and a damages survey to analyze 

the causes and, finally, the intervention and change of use proposal. 

 

The change of the use proposal keeps the essence of the country house and their aesthetic canons. 

The interventions will be formed in sustainability, such as the reutilization of the tiles, wood beams and 

the own masonry of the house that will be recoverable.  

It is also planned the inclusion of renewable energies to reduce the environment impact.  
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3 SANT PERE SALLAVINERA  
 

Cal Trullàs and Cal Lluc are located in a state of 75.651m2 framed to the town of Sant Pere de 

Sallavinera, Alta Anoia (Picture 3.1).  

 

 

The rural towns of the Alta Anoia remain discreetly isolated, far from the noise of the great cities and 

capitals of the Catalan shires. They remain immersed in the rural life calm, in the middle of a landscape 

of plains planted with cereals, which once were forests. 

 

 Sant Pere de Sallavinera is one of the most relevant examples of this amiable region. But also dry and 

austere, a town with a very rich history, where we can find our ancestors footsteps everywhere. 

 

 

Sant Pere de Llavineras with 21’95m2 spreads over the south side of the Boixadors Hill. Like almost all 

these towns, the population, 185 inhabitants, live distributed in different rural locations such as Sant 

Pere de Sallavinera (Picture 3.2), the Llavinera, the Fortesa, Boixadors and the Querosa, and the 

isolated country houses  (Picture  3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The main economic activities are the agriculture and the livestock. As leisure activities of the area we 

find hiking, horse riding, guided visits to places of cultural interest of the area and bicycle routes (Picture 

3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal Trullàs and Cal Lluc are surrounded by a natural landscape. So,from any point of view of the house, 

the views are of nature and mountains (Picture 3.5). It is necessary to say, that very close (15 minutes 

by foot) to the complex of the Boixadors.  

 

The most characteristic element of Sant Pere Sallavinera is the Boixdors, documented since 1014. 

Located at 848 meters of height, it is visible from almost the whole shire, l’AltaAnoia. From al the 

complex, the church belonging to the XI century remains in a good condition and a slender tower too 

(Picture 3.6). 

Pic 3.1 

Fig 3.2 Fig 3.3 

Pic. 3.4 Pic. 3.5 

Pic. 3.6 
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4 CAL TRULLÀS I CAL LLUC 

 

 4.1 APPLICABLE URBAN PLANNING 

 
The Urban planning of Sant Pere Sallavinera describes the classification of the soil and urban 

qualification. On the Internet exists a Web that has a Catalunya’s Urban Map. On the map you can 

query the classification and qualification. On the picture 4.1 appears a screen capturer of this 

information. 

 

 
 

 

- Classification: undeveloped land  

- Qualification. : Key C3, Permanent free 

 

Articles which regularize the undeveloped land and particular provisions for Key C3 are described 

below: 

 

Art 205- Definition and objective 

 

It relates rules of undeveloped lands which haven’t agricultural value so they expand compatibles uses 

with their rural characteristic. The planning wants to guarantee the continue of agricultural zone. 

 

 

 

Art 206- Minimum plot size. 

 

Minimum allowable plot size is 45.000,00m2. It is the minimum unit of  the growing without irrigation. It 

is established for decree 169/83 (Minimum growing Units)  

 

Art.207- Allowed uses 

 

a) Agricultural and forestry use 

b) Single-Family House 

c) Farm 

d) Warehouse or wine cellar  

e) Agricultural warehouses 

g) Uses related to the declaration of public utility and social interest: 

- Social and cultural use 

- Healthcare use and medical attention 

- Religious use 

- Sport use 

- Educational use 

- Recreational use. 

 

h) Restaurant and bar (It is limited in reuse of existing edification and expansion of the edification). 

 

There are some common parameters for all buildings on undeveloped land 

 

Art. 89 Ground floor. 

The minimum height of the Ground floor, in buildings according to alignment of the street, have to be 

3,00m, in the others case must be 2,70m. 

 

Art. 90 Floor. 

Clear height of the floor mustn’t be less than 2,50m. 

 

Art.185. Conditions of planning and building. 

-Maximum number of floors: ground floor and two above-ground floors 

-Maximum Height: 12,00m 

 

Pic. 4.1 
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4.2 DESCRIPCIÓ HISTÒRICA 

  
Cal Lluc i cal Trullàs són dos habitatges unifamiliars independents que comparteixen mitgera i que 

conformen l’edifici objecte d’aquest estudi. Com és habitual en les masies, l’edifici que ens trobem és el 

resultat de diverses ampliacions que han donat resposta a les necessitats dels propietaris al llarg del 

temps. Així doncs ens troben amb un edifici molt irregular i tortuós que ha crescut per parts i de forma 

desordenada. 

 

 

Segons el cadastre l’edificació principal data del 1850  no obstant els propietaris asseguren que l’edifici 

es anterior a aquesta data i ens han facilitat uns documents relatius a servituds i quotes d’impostos que 

efectivament són anteriors a aquesta data però que no 

revelen cap informació rellevant sobre l’edifici. També ens 

comenten que els propietaris originals de les masies eren 

descendents de la noblesa que habitava al Castell dels 

Boixadors  (veure figura 4.2) situat a uns tres kilòmetres 

seguint la carena de la muntanya. Segons comenten, cal 

Trullàs els pertany per títol d’herència i que la família va 

adquirir cal Lluc 50 anys enredera. Per altra banda també 

podem observar les inscripcions 1726 i 1872 en dues de les 

llindes de la façana sud de cal Trullàs. 

 

 

S’ha contactat tant amb l’ajuntament com amb l’arxiu històric municipal per tal de reunir informació 

sobre la història de la masia, malauradament no disposen de cap informació històrica ni gràfica relativa 

al nostre edifici tot i que ens informen que estan pendents d’incloure el nostre edifici al seu catàleg de 

masies. Esgotades les vies per a conèixer els orígens del cal Lluc i Cal Trullàs no ens queda altre remei 

que fer d’arqueòlegs i per mitjà d’hipòtesis i suposicions establir una teoria sobre l’evolució de  l’edifici 

fins a  donar lloc al que trobem en l’actualitat.  

 

 

A continuació es mostra una secció de la planta baixa de les masies representada en la figura 4.3 amb 

les nomenclatures dels diferents volums edificats en l’ordre cronològic que s’explica mes endavant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal Lluc 
 

Temps enrere les dues masies eren completament independents i llurs propietaris disposaven 

d’explotacions agràries en els terrenys confrontants a la finca de les quals depenia el supervivència 

d’aquests. Originalment cal lluc estava composat únicament per la torre principal i creiem que 

s’utilitzava per a emmagatzemar el gra i per refugiar-se en dies plujosos. 

 Creiem que pot ser el primer volum que es va edificar. Primerament pel tipus de maçoneria ja que a 

diferencia de la majoria de l’edifici que està resolt amb maçoneria ordinària presa amb morter 

,observem que la torre esta resolta amb maçons labrats, escairats i disposats en filades regulars 

donant lloc a un mur de gruix compres entre 1,10-1,30 metres formant una planta rectangular de 4,85 x 

7,17 m amb tres nivells interiors. Els murs de la resta de cal Lluc tenen espessors entre 50 i 80 cm 

predominant els murs de 60 cm. També es pot observar 

que la resta de cossos s’han construït al voltant de la 

façana sud i oest de la torre  degut a la topografia del 

terreny (la vesant desaigua de nord a sud)  quedant així la 

planta baixa de la torre confinada entre el terreny i la 

ampliació(veure figura 4.4). Val a dir que la comunicació 

vertical es realitzava per una escala de cargol parcialment 

embotida dins el mur. 

Posteriorment es va edificar el cos L2 al oest de la torre, 

originalment aquest cos tenia una única planta i l’accés es 

realitzava per davant de l’actual escala. .Creiem que en el 

seu interior s’emmagatzemava gra degut a que el 

paviment esta format per lloses de pedra falcades sobre 

pedres facilitant una cambra d’aire i així protegir el gra de 

la humitat. Mes endavant es va utilitzar per a conservar 

aliments i disposar-hi el que podria haver estat una nevera 

de gel com es pot veure a la figura 4.5 .  

Fig 4.2, Castell dels boixadors 

Fig 4.4  

Fig. 4.5 Detall nevera i finestra 
tapada 

-Cal Lluc : volums  edificats ordenats de L1 a L7 
cronològicament. 
 
-Cal Trullàs: volums  edificats ordenats de T1 a 
T8 cronològicament 

Fig 4.3  
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Suposem que aquest cos es va construir prèviament a l’ampliació de cal Trullàs amb la que comparteix 

mitgera, degut a que observem finestres tapiades orientades al predi confrontant. També deduïm que el 

volum representat per L2 inicialment tenia una sola planta .Les dependencies de cal Trullàs que es 

troben per sobre del soterrani de cal Lluc, gaudien d’obertures a la mitgera .Així ho constaten les juntes 

verticals del replè dels forats de finestra i les llindes de fusta que han quedat confinades a la mitgera 

(Figures 4.6 i 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més tard es va realitzar una nova ampliació formada pels 

cossos L3 i L4   representats a la figura 4.8, que van ser 

utilitzats com a estables. En dona constància la absència de 

paviment, i els menjadors realitzats amb la mateixa pedra 

dels  murs de la planta baixa als quals estan adossats. 

Posteriorment es va desenvolupar en el pis superior el que 

trobem avui com a habitatge de cal Lluc, on es poden 

distingir materials i acabats mes propers a la nostra època.  

Al destinar la planta baixa a estable va sorgir la necessitat 

d’un nou espai per a emmagatzemar el gra i es llavors 

quan es justifica la construcció del volum representat per 

L5 que és l’actual paller (Figura 4.9). Aquest nou paller 

disposa també d’un paviment tècnic a similitud del que 

trobem a L2 i sabem que es posterior a L3 per que aquest 

últim disposava d’una finestra tapiada amb vistes a L5.  

 

 

 

Més endavant es va construir el porxo L6  que confronta amb L5 i disposa d’una obertura que s’utilitzava 

per abocar al paller el gra portat amb carro com mostra la figura 4.10. Posteriorment,  es va construir un 

petit magatzem L7 en part sobre el porxo i en part sobre un dipòsit d’aigües pluvials del que en 

desconeixem la profunditat figura 4.10 

Finalment es va construir l’annex I que trobem al sud de cal Lluc. Aquesta construcció estava destinada 

a estable i era de construcció senzilla. Realitzada amb maçoneria en sec amb poques obertures, sense 

pavimentar  i amb una coberta que estava suportada per encavallades de fusta recolzades en dos 

pilars centrals i en els murs perimetrals. De la coberta només en queden les teules aplegades (Figura 

4.11). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cal Trullàs 
Ben bé no podem establir una cronologia concreta de les dues masies, si més no, podem establir una 

cronologia de la relació entre la aparició de les diferents peces de les dues cases.  

El volum original de cal Trullàs creiem que pot ser el representat per T1  a la figua 4.12, format per tres 

nivells. Arribem a aquesta deducció en primer lloc per l’anàlisi de la planta, on podem observar finestres 

i passos tapiats els quals alguns pertanyien a la configuració original i altres a redistribucions que s’han 

realitzat al llarg del temps. D’aquesta manera observem que el revedor-sala té una finestra    orientada 

al volum T2 i una porta que anteriorment donava accés a l’exterior (veure imatge 4.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.6, Planta primera cal Trullàs. 
Antiga obertura a mitgera 

Fig 4.7, Planta segona cal Trullàs. 
Antiga obertura a mitgera 

Fig 4.9, vista del paviment i del paller 
representat per  L5   

Fig 4.11, Annex I teules aplegades Fig 4.10, Detall de finestra i dipòsit 
d’aigua.

Fig 4.13 Obertures exteriors del primer 
volum de cal Trullàs 

Fig 4.8 

Fig 4.12 



12                     CAL TRULLAS & CAL LLUC 
 
 

 

Ho determinem així degut a que els brancals de pedra estan ubicats al exterior i des de T2 veiem que el 

forat es va realitzar d’origen ja que el voltant del forat esta realitzat amb pedres escairades de major 

esquadra per tal de millorar la trava entre el mur i el forat tenint un tractament semblant al de les 

obertures que veiem a la torre de cal Lluc com es pot veure a la figura 4.14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altre banda si analitzem el parament de T1 que confronta amb els volums representat per T3 i T7   a 

la figura 4.15, observem que l’antic pas a T3 a estat tapiat i que l’accés actual a T7 havia estat una 

finestra ,donat que la geometria en planta es molt similar a les altres dues finestres originals.  

L’actual accés a cal Trullàs s’efectua per la sala-revedor i la obertura data 

segons inscripció del 1892. Un altre indici de que T1 és el primer cos de cal 

Trullàs són els forjats construïts amb lloses de pedra falcades amb pedres i 

tacs de fusta sobre les bigues de fusta que estan disposades a tocar amb 

absència de entrebigats i col·locades paral·leles al vánol mes curt amb una 

llum d’uns 3,7 m. Part d’aquest mateix forjat va ser reforçat amb una biga 

trenca llums  on s’aprecia la inscripció 1869  en la superfície de morter que 

omple l’encastament de la biga amb el mur (Figura 4.16 ). Aquesta biga 

recolza sobre una paret de trava que es va construir en part per poder 

realitzar l’accés des del soterrani de T1 a la planta pis de T2 . 

  

Si ens fixem en la façana sud de T1 podem apreciar una esquerda vertical que 

talla la façana per la meitat per sota del carener, aquest fet es degut en part a 

que el mur de T6 manca de trava amb T1 i s’evidencia per que es pot apreciar 

que la cantonada del mur de T1  s’ha resolt amb carreus escairats de major 

mida per tal de millorar la trava a la cantonada (Figuraura 4.17). 

El segon cos que es va edificar a cal Trullàs va ser T2 que comparteix mitgera amb cal Lluc. Suposem 

que estava destinat a estable ja que els murs estan construïts sobre la roca, la qual conserva la rasant 

original donant lloc a una estança amb pendent i sense pavimentar . Més endavant es van edificar dos 

plantes  més per sobre de T2  les qual originalment tenien finestres a la mitgera que van ser tapiades en 

paral·lel al creixement de cal Lluc.  

 

Posteriorment es va edificar T3  que és l’actual sala d’estar que es va ampliar per T7 i originalment s’hi 

accedia per la porta tapiada que comunica amb  T1 ,veure figura 4.15.  

Més endavant creiem que es va construir l’annex II destinat a estable i molt semblant a l’annex I ubicat 

a cal Lluc en quan a materials i construcció. 

Recolzat sobre l’annex II i contra T3 es va edificar T4 que es un forn romà 

que descansa a sobre d’una volta de canó resolta amb pedra i 

practicable per l’inferior com es pot veure a la figura 4.18. Si ens fixem en 

l’anterior imatge, podem observar  el tros de façana de que enllaça amb 

T3 i el forn. La junta vertical entre  T5 i T3   els carreus de major tamany i 

escairats per a millorar l’asentament, el canvi de tipus de pedra i 

l’envelliment de la mateixa per la proliferació de líquens, ens fa adonar-

nos que es tracta de dos elements construïts en diferents èpoques sent 

més modern T5  que tot i haver estat reformat sempre ha tingut el seu 

accés des de T3.  

 

 

Més endavant es va edificar T6 l’actual cuina a la que si accedeix des de T2 (Figura 4.15). A la façana 

de la cuina es poden observar les inscripcions 1726 sobre la llinda de la finestra original i 1872 sobre la 

obertura que es va realitzar posteriorment (veure figura 4.19)  Els tres forjats d’aquest cos han estat 

substituïts per forjats amb biguetes de formigó i biguetes de ceràmica insitual sostre de planta baixa.  

El mur de façana en la planta soterrani va ser estintolat i substituït per vaires bigues de fusta de gran 

cantell com es mostra a la figura 4.20 .  

Fig 4.14, vista dels brancals des de la 
sala d’estar representada per T2 

Fig 4.16, Detall 
inscripció 

Fig 4.17, Detall junta 
entre T1 i T6 

Fig 4.18, junta entre els 
volums T3, T4 i T5

Fig 4.19,  Inscripcions a les llindes de la façana de la cuina de cal 
Trullàs.  

Fig 4.20 

Fig 4.15 
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Finalment es va construir l’ampliació de la sala-estar T7  aquesta construcció es bastant recent. Disposa 

de forjat sanitari realitzat amb biguetes i revoltons de formigó tancaments i obertures mes recents. S’hi 

observem la façana oest , podem apreciar que 

la coberta a dos aigües desaigua al interior i 

evacua per un canaló. Sota aquest canaló es 

pot veure una junta vertical i el canvi de 

materials. Aquestes premisses ens fan pensar 

que es tracta d’una ampliació de T3 de la que es 

va conservar la coberta original i que es va 

adoptar la solució de desaiguar a l’interior amb 

la nova coberta per així poder tenir alçada lliure 

en l’ampliació (Figura 4.21). 
 

 

4.3 AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC 

 
Presa de dades 

 

Al tractar-se d’una masia ens trobem amb una important dificultat per a prendre les dades per a la seva 

representació gràfica. Aquest fet es deu a que es un edifici que parteix d’una construcció inicial que 

s’ha anat ampliant al llarg del temps segons les necessitats que han anat sorgint donant lloc a un edifici 

molt irregular en la seva distribució i amb absència de particions ortogonals. D’altra banda la masia esta 

composa de dos habitatges unifamiliars que en un inici eren aïllats i que en l’actualitat comparteixen 

mitgera, tanmateix no estan comunicats i tampoc tenen els forjats a les mateixes cotes. 

Per a poder realitzar l’aixecament es van destinar primerament tres setmanes a la recopilació de dades 

i presa de mesures plasmant-les en multitud de croquis per a poder dibuixar posteriorment el plànols. 

Les mesures es van prendre a partir de dos mètodes.  

Primerament es van prendre les mesures interiors de les estances realitzant triangulacions interiors i 

enllaçant-les amb les estances continues per tal de mantenir l’orientació i poder relacionar les peces 

entre si. Per a facilitar la feina les mesures es van prendre amb un distanciòmetre laser el qual ens va 

agilitzar la feina, tot i així em tingut complicacions per encaixar les peces ja que els paraments 

presentaven cavitats i sortints a més de no estar a plom.  

En paral·lel vam contactar amb el professor Jordi Xiqués del departament de topografia i 

replantejaments al qual agraïm que ens donés les nocions bàsiques per entendre el funcionament de 

l’aparell i la metodologia a seguir per realitzar la presa de dades.  

Abans de pujar a camp amb l’aparell, vam estudiar on ubicar els estacionaments tenint en compte que 

precisaríem enllaçar les estacions. El terreny on està ubicada la masia te zones que presenten 

desnivells i pendents considerables.  

A la figura 4.22 es poden veure les bases dels estacionaments que s’han utilitzat per fer l’aixecament 

de les façanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

L’estacionament E1 el vam ubicar sobre un turó que ens permetia una bona visibilitat de la façana nord 

i de la major part de les cobertes . Des de l’estacionament E2 es veia la façana oest parcialment, per 

aquest motiu calia sortir de la poligonal i ubicar E3 a l’interior de l’illa.  

Per divisar la façana sud sencera calia separar-se de l’edifici però el desnivell feia que no es poguessin 

veure les altres estacions per tant es va buscar un punt apartat del talús que vam determinar com E4. 

Per a la façana est no disposàvem de gaire espai per distanciar-nos de l’edifici amb lo qual vam 

necessitar dos estacionaments E5 i E6. Des de E6 es va visualitzar un punt auxiliar ubicat al pati 

interior per prendre aquells punts de la façana sud que no eren visibles des de l’exterior de l’edifici. 

Finalment es va marcar el punt E7 arribant de nou a la façana nord desprès d’haver rodejat l’edifici. 

Un cop decidits els punts vam marcar les estacions amb esprai per trobar-los amb facilitat, vam clavar 

les estaques per tenir una base ferma i finalment es van clavar els claus per tenir una base mes 

precisa. Per fer la tasca mes àgil es va fotografiar des de cada estacionament els trams de façana que 

es pretenia mesurar i així apuntar els codis dels punts a mesurar directament sobre la fotografia.  

 

 

Fig 4.21, a la dreta de la imatge, ampliació de la 
sala d’estar amb el volum T7 . 

Fig 4.22 Estacionaments , 
poligonal i radiacions 
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Posteriorment es va llogar un estació total de la casa Trimble concretament una S/5600 DR+ teclat 

Windows que espot veure a la figura 4.23 . El lloguer inclou 

assessorament tècnic i una petita formació per utilitzar l’aparell. 

Aquest concretament incorpora un teclat amb sistema Windows i 

pantalla tàctil el qual es força intuïtiu. Es va escollir aquest aparell 

vers a un altre de més econòmic per ser capaç de mesurar 

directament a sòlid sense necessitat de prisma. Aquesta 

característica ens permetria mesurar punts inaccessibles com 

diversos punts de coberta, finestres i d’altres sense haver de 

desplaçar-nos amb el prisma.  

 

L’aixecament topogràfic es va iniciar  estacionant des de el punt E1 i es van seguir els següents 

passos: 

 

- Ubicar el trípode sobre el punt escollit intentant tenir la base el més plana possible a una alçada d’uns 

140 cm (segons l’alçada de l’observador) per tal de poder mirar amb comoditat. 

 - Fixar l’estació total a la base del trípode, regular les potes fixant-nos en el nivell de bombolla per 

deixar la base horitzontal. 

- Afluixar la fixació de base a l’aparell permetent el desplaçament de el instrument sobre aquesta  i 

ubicar-lo sobre el punt mitjançant la plomada òptica. Un cop ubicat cargolar la fixació de nou. 

-  Col·locar les bateries i encendre la maquina. Primerament cal aplomar la màquina amb les tòriques 

fixant-nos en la pantalla, quan estigui la bombolla digital dins del marges acceptem i la maquina 

s’anivella automàticament. Desprès cal configurar l’estació indicant l’alçada de l’aparell, el punt on 

s’està  estacionant i l’altura del prisma. En el primer estacionament se’ns pregunta quin treball volem 

obrir,  generem un treball nou, en els següents estacionaments s’obrirà el mateix. L’aparell ens 

preguntarà per les coordenades (en aquest cas s’ha treballat amb relatives) introduïm unes 

coordenades còmodes per no tenir punts negatius 1000,1000,100 per exemple. Desprès caldrà donar 

l’orientació ( l’azimut igual a cero). Tenim 3 possibilitats: orientar a un punt conegut com pot ser un punt 

geodèsic , al nord amb una brúixola o a un punt fixa de l’edifici.  

- Un cop orientada i configurada l’estació un dels dos companys s’ha de desplaçar amb el prisma cap a 

l’estacionament anterior per tal de comprovar que les coordenades concorden, en aquest cas E12 si 

partim de E1. Seguidament es recomana mesurar amb el prisma la següent estació abans de prendre 

els punts que ens interessen. Es a dir en cada estacionament cal comprovar la tornada i l’anada abans 

de mesurar, d’aquesta manera orientem la màquina i comprovem que no sens acumuli un error 

important.  

- Un cop realitzats aquest passos estem en disposició de prendre totes les lectures que necessitem.  

Hi ha dos maneres de prendre les lectures. La primera amb el prisma el qual concentra totes les 

reflexions en el vèrtex que uneix les cares que formen el prisma i es el punt a on s’ha d’apuntar amb 

l’estació.  

El prisma va col·locat en l’extrem superior d’un màstil telescòpic graduat que ens indica l’altura del 

prisma la qual caldrà introduir en la configuració de l’estació ja que és un paràmetre necessari per el 

càlcul d’alçades i distancies. El màstil del prisma disposa també d’un nivell esfèric, aquest serveix per 

posar el prisma a plom i que les coordenades que calcularà l’aparell siguin realment del punt que 

pretenem mesurar. Utilitzarem el prisma per a mesurar estacionaments o punts del terreny per delimitar 

el contorn de l’edifici. 

L’altre manera de prendre lectures és mesurar directament a sòlid, cal introduir la opció DR i molt 

important introduir un cero com a alçada de la mira, de no fer-ho la maquina considerarà que la 

coordenada z del punt es igual a cero i ubicarà totes les lectures que es realitzin en el mateix pla 

horitzontal amb cota relativa igual a cero degut a que l’hi faltarà un paràmetre per al càlcul. La opció DR 

es molt practica tant per la velocitat del ritme de treball com per la presa de punts inaccessibles com 

poden ser els de la coberta. 

Es recomana seguir un ordre o una metodologia com pot ser introduir sigles, lletres o franges 

numèriques i apuntar els noms dels punts en un croquis per facilitar la feina a despatx.  

 

Cal fer menció de l’esforç que ha representat la representació gràfica i la presa de dades. 

 

Representació gràfica: 

 

Per a la representació gràfica de l’aixecament es van combinar les mesures interiors preses amb el 

distanciòmetre amb les de l’aixecament topogràfic exterior. 

Amb el distanciòmetre es van mesurar i triangular les peces interiors acotant les obertures de finestres 

,portes i els gruixos de paret que eren accessibles i es van relacionar amb les estances adjacents per 

els passos de portes. 

A partir dels punts presos amb l’estació total es va configurar un plànol que definia el contorn exterior, 

les cobertes i els orificis de portes i finestres.  

Posteriorment es van introduir els polígons que conformen les estances dins del plànol de contorn que 

delimita les façanes,  ubicant les estances segons les obertures exteriors i orientant les estances 

paral·leles a les façanes tenint en compte els gruixos dels murs prèviament mesurats i la relació entre 

els diferents peces. Un cop ubicades les estances exteriors es van acabar d’ubicar les estances 

interiors. 

Primerament es van realitzar les plantes pis per tenir major nombre d’obertures, un cop realitzades es 

van quadrar la resta de plantes tenint en compte que les parets de càrrega son les mateixes en cada 

planta però que redueixen la secció en sentit ascendent.  

Fig 4.23 
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4.4 DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 

  
Com ja s’ha comentat anteriorment cal Lluc i cal Trullàs són dos habitatges unifamiliars independents 

que comparteixen mitgera i que conformen l’edifici objecte d’aquest estudi.  

 

L’accés actual als habitatges s’efectua des d’un dels camins rurals que puja al Castell de Boixadors a 

uns tres kilòmetres del mateix, aproximadament a la cota 692m segons l’ICC. 

La configuració dels habitatges es de PB+2PP a cal Trullàs i de PB+PE+ PP +PSC a cal Lluc. 

Els habitatges estan edificats en un terreny en pendent i les respectives plantes baixes de les masies 

queden aproximadament un forjat per sota de la cota 692m figura 4.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cota absoluta 692m es equivalent a 4,30 m en el nostre sistema de cotes relatives així doncs, d’ara 

en davant parlarem en cotes relatives i descriurem les masies per separat per facilitar-ne la 

comprensió.  

 

Cal lluc edifici de l’esquerra de la fotografia anterior, té una configuració de PB+3PP  amb accés per la 

planta P2 ubicada a la cota +5.95  

 

Planta segona (cota +6.14): S’hi accedeix des de l’exterior pujant un tram d’escales de 1.5 metres de 

desnivell. A l’esquerra tenim un magatzem construït a sobre del porxo i davant tenim la porta d’entrada 

a Cal Lluc. Primerament trobem un passadís (Figura 4.25), a l’esquerra tenim la torre i a la dreta un 

bany estret equipat amb pica sense aigua corrent i una latrina seca (Figura 4.26). Seguidament un 

dormitori que ventila al bany i al mateix passadís (Figura 4.27).  

 

 

 

 

 

 

 

Al travessar el passadís arribem a la sala que es la peça central i de comunicació (Figura 4.28). Al 

parament de la dreta entrant ,  tenim les escales que baixen a les plantes inferiors. La següent porta del 

mateix parament dona accés a un dormitori amb balcó i ventilació exterior (Figura 4.29) . Al parament 

frontal de la sala tenim un balcó i un armari encastat. Al parament de l’esquerra tenim l’accés a la cuina 

equipada amb  xemeneia (Figura 4.30). I finalment al parament alienat amb les nostres espatlles tenim 

accés al dormitori  de la torre dos graons per sobre de la sala (Figura 4.31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si accedim a la torre des del menjador i travessem el dormitori (Figura 4.31 ) arribem a un distribuïdor 

on tenim: a la dreta unes escales que porten al sota coberta de sobre la cuina(Figura 4.32), davant 

unes escales de cargol realitzades parcialment dins del gruix del mur que conduïen a la planta baixa 

(Figura 4.33), finalment a l’esquerra trobem una tercera escala que ens porta a la planta tercera (Figura 

4.34).   

 

 

Planta tercera (cota + 9.67):  Es composa d’una sola estança i és l’espai del sota coberta de la torre 

(Figura 4.35).     

 

Planta primera(cota + 4.33): S’hi accedeix des de l’escala que comunica la planta segona amb les dues 

inferiors . El primer replà baixant, dona accés a la planta primera on únicament trobem una estança de 

Fig 4.24 

De Esquerra a 
dreta. Fig 4.25, 
4.26 i  4.27 

Fig 4.28 Fig 4.29 Fig 4.30 Fig 4.31 

Fig 4.32 Fig 4.33 Fig 4.34 Fig 4.35 
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petites dimensions i  alçada lliure de 1,7m (Figura 4.36). A aquesta mateix cota tenim a l’exterior per la 

cota de la rasant superior, un porxo i un petit magatzem ( 4.37)  adossats a l’escala d’accés a cal Lluc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta baixa (cotes de +2.11 a +3.48):  Si baixem dos trams més d’escala arribem a la planta baixa que 

es composa de quatre estances, dos exteriors amb un terreny en pendent sense pavimentar, 

separades per un mur de càrrega i destinades a estable (Figura 4.38 i 4.39) i dues estances  interiors a 

l’esquerra de cada estança exterior respectivament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les estances interiors actuen de mur soterrani, la primera ubicada sota el bany i el dormitori de 

l’entrada (Figura 4.40) i l’altre forma part de la torre (Figura 4.41).  

 

Des de l’estança exterior on desemboca l’ escala a planta baixa , tenim un accés a l’exterior per la 

façana sud de la masia. Així doncs sortint a l’exterior tenim a la dreta un galliner i mes enllà la cuina de 

cal Trullàs  (Figura 4.42). En front el mur de l’estable exterior anomenat annex I en els plànols(Figura 

4.43). 

 A l’esquerra seguint el llarg de façana un pati interior amb una porta d’accés a l’annex I i unaltre porta 

de sortida a l’exterior de la finca (Figura 4.44). Si creuem aquesta ultima porta a l’esquerra tenim un 

paller comunicat amb el porxo per mitjà d’una obertura per abocar-hi la palla(Figura 4.45).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.36 Fig 4.37 

Fig 4.39 Fig 4.38 

Fig 4.40 Fig 4.41 Fig 4.42 

Fig 4.43 Fig 4.44 

Fig 4.45 
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Cal Trullàs té una configuració de PB+2PP  amb accés per la planta P1 ubicada a la cota +3.50 

aproximadament (Figura 4.46) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta Primera (cota de +3.45 a +3.55): L’entrada a l’habitatge està coberta per un porxo dos graons 

per sota de la rasant del “carrer”. La porta d’accés data de 1869 segons inscripció a la llinda (Figura 

4.47) La primera peça que trobem entrant és el rebedor-sala (Figura 4.48), a la dreta entrant tenim 

l’accés a una sala-estar (Figura 4.49) que disposa de l’accés al bany (Figura 4.50 ). 

 Al fons, l’accés al dormitori 2 (Figura 4.51) i la porta de l’escala que comunica amb la planta segona 

(Figura 4.52) . A l’esquerra entrant tenim l’accés al menjador de grans dimensions (Figura 4.53) el qual 

comunica amb la cuina que disposa de xemeneia (Figura 4.54 i 4.55), el dormitori 1 (Figura 4.56) i 

l’escala que comunica amb la planta baixa (Figura 4.57) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.46 

Fig 4.47 Fig 4.48 Fig 4.49 

Fig 4.53 Fig 4.54 

Fig 4.55 Fig 4.56 Fig 4.57 

Fig 4.50 Fig 4.52 Fig 4.51 
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Planta segona (cota de +5.95 a +6.48): pujant les escales 

arribem a un primer espai sota coberta que és diàfan i 

ocupa tota la planta del que hem determinat com l’edifici 

original de cal Trullàs (Figura 4.58). Actualment no s’hi 

porta a terme cap activitat en aquest espai no obstant dóna 

accés a dos dormitoris el primer ubicat a sobre del 

menjador i que té suficient alçada lliure (Figura 4.59 ) i un 

segon amb una alçada lliure de 1.7 m al punt més favorable 

ubicat a sobre de la cuina (Figura 4.60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta baixa (cota de +0.36 a +1.49): Com ja hem dit l’accés a la planta baixa es realitza des del 

menjador per mitjà d’una escala compensada de dos trams. Al arribar a la planta baixa tenim mirant 

cap al sud, a la dreta sortida a l’exterior amb accés a l’annex II (Figura 4.61 i  4.62)  i els forjats sanitaris  

de la sala estar (Figura 4.63).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al front una latrina i una espai destinat a estable dotat de abeuradors i menjadors per als animals 

(Figura 4.64 i 4.65). A l’esquerra accés a l’espai destinat a estable ubicat parcialment sota el menjador i 

la cuina (Figura 4.66 i 4.67). A les nostres espatlles dues estances soterrades sense cap ús concret. La 

primera ubicada sota el rebedor-estar i comunicada amb la segona que s’allotja sota el menjador 

(Figura 4.68 i 4.69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.58 

Fig 4.60 Fig 4.59 

Fig 4.61 Fig 4.62 Fig 4.63 
 

Fig 4.64 Fig 4.65 

Fig 4.66 

Fig 4.69 Fig 4.68 

Fig 4.67 
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4.5 QUADRES DE SUPERFÍCIES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta baixa 

Ref. Estança Sup. útil 

1 
Distribuïdor 

soterrani 
11.53 

2 Lavabo 0.73 

3 Estable 1 38.09 

4 Estable 2 23.21 

5 Estable 3 13.64 

6 Estable exterior 1 55.64 

7 Estable exterior 2 75.36 

8 Magatzem 1 7.63 

9 Magatzem 2 18.69 

10 Magatzem 3 9.64 

11 Magatzem 4 6.10 

12 Magatzem 5 5.84 

13 Magatzem 6 2.26 

14 Celler  17.78 

15 Rebost 11.83 

16 Paller 1  21.46 

17 Paller 2 9.96 

Total  329.39 

Sup. construïda (m²)  525.89 

Planta primera 

Ref. Estança Sup. útil 

18 Distribuïdor  22.04 

19 Bany 1 10.78 

20 Sala d'estar 24.68 

21 Menjador 44.4 

22 Cuina 1  15.5 

23 Habitació 1 17.04 

24 Habitació 2 9.65 

25 Magatzem 7 13.50 

26 Magatzem 8 8.41 

27 Garatge 19.33 

Total  185.33 

Sup. construïda (m²)  387.33 

Planta segona 

Ref. Estança Sup. útil 

28 Golfes  1 49.64 

29 Habitació 3 44.62  

30 Habitació 4 6.39 

31 Habitació 5 8.34 

32 Habitació 6 9.90 

33 Habitació 7 9.25 

34 Passadís 3.96 

35 Bany 2  2.13 

36 Cuina 2  14.13 

37 Sala d'estar 2 12.93 

38 Magatzem 9 15.54 

Total 185.66 

Sup. construïda (m²)  275.50 

Planta  tercera 

Ref. Estança Sup. útil 

39 Golfes  2 13.52 

Total 13.52 

Sup. construïda (m²) 33.91 

Total sup. útil (m²) 713.9 

Total sup. construïda (m²) 1222,63 

Planta baixa 

Planta primera Planta segona 

Planta tercera 
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4.6 DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

 
FONAMENTS 

 

Antigament els fonaments es realitzaven sense càlculs. És determinaven a partir de l’experiència 

empírica dels constructors que adoptaven un o altre sistema de fonamentació, segons el projecte i el 

tipus de sòl on s’hi volia construir. Els constructors distingien entre dos tipus de sòl: els sòls bons ( 

roques i sols cohesius) i sòls dolents ( sols pantanosos, inundables, argilosos, en general els més 

deformables). 

En el cas del nostre edifici ens trobem un sòl rocós on la paret descansa directament sobre la roca que 

prèviament ha estat preparada per garantir un mínim d’horitzontalitat. El fonament de igual gruix que la 

paret que suporta, arrenca amb tres filades de maçons grans que han  labrats, ben anivellats, encaixats 

i units amb una massa aglomerant possiblement morter de calç amb altres additius.  

 

ESTRUCTURA VERTICAL 

 

L’estructura vertical està formada per murs de càrrega i parets de tancament. En grans trets podem 

distingir tres tipus de mur segons l’època de construcció: Maçoneria de carreus, Maçoneria ordinària i 

maçoneria en sec .  

La maçoneria de silleria Un exemple és el mur més antic, el que tanca la torre de cal Lluc figura . Està 

resolt amb maçons escairats i disposats en fileres regulars per la cara exterior i filades horitzontals per 

la cara interior. Els angles de les cantonades estan resolts pel sistema de encadenat amb pedres més 

gran i escairades per a millorar la trava. Els forats estan resolts amb estructures de reforç constituïdes 

per marcs de monolítics en els brancals de les obertures que descansen sobre pedres horitzontals de 

major mida i transmeten la càrrega de les llindes de pedra. En el cas de la torre el gruix és d’entre 110-

120cm a la planta baixa i d’uns 87 cm al tercer nivell. L’edifici principal de cal trullàs i la majoria dels 

murs de planta baixa que tanquen els estables estan resolts amb el mateix sistema amb la diferència 

de que els maçons són menys regulars i que els murs tenen gruixos compresos entre 50 i 80 cm 

predominant els de 60cm. 

La maçoneria ordinària està realitzada amb maçons tal com venen de la cantera, encaixats i presos 

amb morter, es realitzen dos fulls exteriors que queden units per la massa de morter barrejada amb els 

ripis i els perpanys que connecten els fulls exteriors. En el cas dels nostres murs s’han enlluït per les 

dues cares, en part per estètica i en part per a impermeabilitzar la façana. Les obertures de les 

finestres estan realitzades sense marcs, el marc exterior correspon a la paret elemental exterior i el 

marc interior es correspon al full interior. Tots dos marcs estan realitzats amb maçoneria ordinària com 

la resta del mur i suporten una llinda que pot ser un segment d’arc de maons, de pedra o fusta en el full 

exterior i la llinda interior pot ser a base d’un tauló o branques sense escairar barrejades amb morter de 

calç, l’ampit es realitza amb un sol full d’uns 30 cm de gruix. Són exemple d’aquest sistema constructiu 

els murs de façana de la zona de dia de cal Lluc, el garatge, el dipòsit, el magatzem 7, la cuina i la sala 

d’estar de cal Trullàs. 

La maçoneria en sec on els carreus plans i desbastats assenten entre ells sense morter i que 

s’encaixen amb carreus de diferents mides. Les obertures estan resoltes amb carreus de majors 

dimensions que encadenen amb la resta del mur. Les llindes són de pedra d’un sol tram en forats petits 

i de fusta en les obertures més grans. Destaquem les llindes formades per dues lloses de pedra que 

descansen sobre una llinda horitzontal i que formen una coberta a dos pendents que desvien les 

carregues als laterals de l’obertura. Els estables anomenats annexos els plànols en són un exemple. 

 

ESTRUCTURA HORITZONTAL 

 

Es distingeixen diverses tipologies de forjats amb la característica comuna que tots són unidireccionals. 

Part dels forjats originals estan realitzats amb biguetes de fusta encastades al mur, de secció circular i 

disposades a tocar amb absència d’entrebigat sense argamassa. El paviment està composat per grans 

lloses de pedra d’uns 5cm de gruix rejuntades amb morter i falcades amb tacs de fusta i pedres sobre 

les bigues. Alguns d’aquets forjats han estat reforçats amb bigues trenca llum al llarg de les 

successives reformes i ampliacions, algunes van encastades al mur i d’altres recolzades sobre pedres 

reculades o forats del mur del que s’ha extret alguna pedra .   

Un forjat més comú, és el format per biguetes circulars encastades al mur o recolzades sobre una 

contracció de l’obra amb un intereix mig de 50cm. L’entrebigat s’ha resolt amb revoltó ceràmic i 

reomplert d’argamassa. En alguns casos s’ha refet l’entrebigat utilitzant taulons de fusta formant  

l’encofrat amb la forma de la volta original i abocant formigó deixant una capa de compressió quasi 

nul·la i sense pavimentar. 

Un altre tipus de forjat que trobem es diferencia perquè les biguetes són de secció quadrada i 

l’entrebigat està resolt amb dues capes de rajola, sorra i el paviment rejuntat amb morter. En aquest 

mateix tipus trobem una variant on les rajoles en lloc de recolzar-se directament sobre la biga ho fan 

sobre uns cabirons de fusta perpendiculars a les biguetes, aquest forjat permet un intereix major que en 

la resta de casos. 

Els últims cossos que es van construir o rehabilitar estan resolts amb materials actuals. Biguetes de 

formigó autoportants i revoltons de morter com és el cas dels forjats sanitaris d’última construcció. 

També en trobem de biguetes ceràmiques reomplertes de formigó insitu i entrebigat d’encadellat 

ceràmic com és el cas de la cuina de cal Trullàs.  
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COBERTA 

 

Podem distingir quatre tipus de cobertes totes a dos aigües i acabades amb teula àrab. En un origen 

estaven pensades com a cobertes fredes però en alguns casos s’han aprofitat els sota coberta com a 

espai útil. 

 

Les cobertes originals es composen de biguetes de fusta perpendiculars a la pendent de la coberta. 

Seguint la direcció de les aigües i amb la separació d’uns ¾ de teula es disposen les llates ( llistons de 

fusta de secció rectangular) clavetejades a la biga. Sobre les llates descansen les teules canals i a 

sobre d’aquestes. 

Una variant d’aquest tipus de coberta és la que disposa les biguetes paral·leles a la pendent de les 

aigües i amb dos filades perpendiculars de llates. 

El tercer tipus de coberta que trobem està resolt amb biguetes de secció quadrada perpendiculars a la 

línia de màxima pendent amb entrebigat d’encadellat ceràmic i teules amorterades en els perímetres i 

ràfecs. 

 

El quart tipus de coberta és fruit d’una actuació recent a cal Trullàs. Podem observar que totes les 

cobertes són de biguetes autoportants de formigó, encadellat ceràmic i teula amorterada.  

 

ESCALES 

  

A Les dues masies trobem diverses tipologies d’escala.  

A cal lluc trobem 3 tipus d’escala. La més antiga i peculiar és l’escala de cargol de pedra que trobem a 

la torre de cal lluc i que comunica la planta baixa amb la planta pis de la torre. Aquesta escala està 

excavada parcialment dins el gruix del mur aprofitant l’angle de les dues parets. Els esglaons recolzen 

per una banda a l’interior del mur i per l’altre tots els graons recolzen sobre un nucli central ubicat a la 

bisectriu de l’angle que formen els murs. L’àmbit de l’escala és d’uns 80cm les petges 29cm de mitja i 

les contrapetges de 26cm de mitja. 

 

La segona escala també la trobem a la torre . Comunica la planta segona amb la planta sota coberta de 

la torre. La geometria és de 75cm d’àmbit, 26cm de petja i 22cm de contrapetja. Està realitzada amb 

una primera arrencada massissa de pedra de quatre graons, seguida de quatre graons compensats 

que descansen sobre el nucli central de l’escala de cargol. L’últim tram d’escala és recta i paral·lel al 

mur i les biguetes. L’escala està composada d’una secció de fusta per cada esglaó, encastada al mur i 

quedant en mènsula un tram igual a l’àmbit de l’escala. Sobre aquestes “biguetes” descansen uns 

taulons que fan de base d’encofrat i estructura. Sobre aquets trobem la formació dels graons amb 

argamassa i finalment el lliscat de morter de calç i guix que dóna l’aspecte monolític qual si fos de 

pedra. L’arribada de l’escala és resolta amb una volta entre el mur i la biga del forjat superior que tanca 

el forat d’escala. Es pot observar que sobre l’escala original, s’ha refet el esglaonat  amb morter i 

connectat a cada graó amb passadors metàl·lics a un tauló de fusta fixat a la biga del forjat superior i a 

un pilar de fusta. Aquest tauló fa de  muntant d’escala.  

 

La tercera escala que trobem, ja més recent és la que comunica els estables amb la planta primera i 

segona té una geometria de 75cm d’àmbit, 26 cm de petja i 22cm de contrapetja. És una escala de dos 

trams amb el replà compensat. L’arrencada està encabida entre dos murs i és massissa fins al tram 

compensat. La resta d’escala està resolta amb volta catalana i maó pla. Els dos extrems d’aquest tram 

descansen sobre bigues, a l’inferior de fusta i en l’arribada un perfil metàl·lic. Els graons estan formats 

amb argamassa i acabats amb rajola fina i manperla de fusta. 

 

A cal Trullàs trobem dues escales d’un sol tram superposades en un mateix nucli  format per dos murs 

paral·lels a les biguetes.  Les escales tenen un àmbit igual a l’espai d’entrebigat . L’escala inferior 

comunica la planta baixa amb la planta primera. L’escala és massissa encabida entre els dos murs del 

nucli. Els cinc últims graons estan suportats per biguetes de fusta inclinades que fan de llosa d’escala. 

L’altre escala connecta la planta primera amb la planta pis. Molt probablement la llosa d’escala està 

formada per travessers encastats al mur que suporten els taulons de fusta que fan d‘encofrat perdut per 

al reomplert de la formació d’esglaons . La llosa inferior i la caixa d’escala estan acabades amb un 

lliscat d morter de guix i calç.   

 

FAÇANA 

 

El conjunt de cossos edificats en diferents èpoques dóna lloc a una composició molt heterogènia 

Destaquen la diversitat de materials i tipologies constructives  que donen lloc a diferents acabats. 

Trobem maçoneria de carreus vista, maçoneria en sec, arrebossats de ciment, i maçoneria ordinària 

arrebossada amb morter de calç. Sovint es cobria la maçoneria ordinària amb morter de calç per 

disminuir la permeabilitat a la pluja i millorar l’aspecte estètic. 

Les obertures de façana no segueixen una composició geomètrica com tampoc estan alineades 

verticalment. Són una combinació de les obertures originals i les que han sorgit fruit de noves 

ampliacions 
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DISTRIBUCIONS INTERIORS 

  

Les distribucions interiors estan compartimentades principalment per murs de càrrega i trava amb la 

pedra vista excepte en el cas dels murs de maçoneria ordinària que estan acabats amb un lliscat de 

calç i guix. Les particions interiors realitzades amb envans són mínimes. Alguna està resolta amb un full 

de pedra d’uns 20cm de gruix, altres són de maó massís posat de cantell, i el tercer és de troncs 

verticals i argamassa amb pedres matxucades. Tots els envans estan acabats amb enlluït de morter de 

calç o de calç i guix. 

 

FUSTERIA 

 

Les finestres són de fusta amb vidre senzill. Els marcs exteriors van encastats a les obertures quedant 

integrats  a les reculades del forat i les fulles batents disposen de porticons de fusta als dormitoris. Les 

obertures de les finestres són estretes per l’exterior i més amples per l’interior d’aquesta manera s’obté 

una millor il·luminació que ve condicionada per l’amplada del mur.  Les portes exteriors són taulons de 

fusta verticals clavats a taulons horitzontals. Sobre aquests es connecten les frontisses que s’encasten 

al mur. La resta de portes interiors són de fusta amb motllures senzilles. 

 

MANYERIA 

 

Les baranes dels balcons estan realitzades amb passamans i seccions quadrades aproximadament 

d’un centímetre de diàmetre, separades cada 10cm i amb una alçada de 90cm. Les reixes de les 

finestres són de ferro forjat amb motius florals, o simples rodons soldats. 

 

PAVIMENTS  

 

Segons l’estança i el seu ús trobem diferents tipus de paviments. A planta baixa trobem paviments 

tècnics realitzats amb lloses de pedra elevades del terra per a protegir el gra de la humitat. La part dels 

estables està sense pavimentar, trobem el terreny en desnivell i la superfície és rocosa. Els paviment 

de la planta primera i segona d’argila cuita, en algunes estances esmaltada. També trobem un 

paviment format per grans lloses de pedra rejuntades amb morter. Les estances de la planta tercera 

estan sense pavimentar degut a que s’ha refet l’entrebigat amb formigó i no s’ha fet cap acabat.   

 

 

 

 

 

INSTAL·LACIONS  

 

Electricitat. 

 

Disposem d’una escomesa aérea portada amb pòsters, el cable va vist per façana fins arribar al 

comptador que està protegit en una carcassa de plàstic junt amb la connexió a CIA. La línea individual 

entra dins cal Trullàs amb una instal·lació vista protegida en una baina de plàstic .Fins arribar a 

l’equivalent al CPM que hauria d’estar unificat en un calaix tipus. El CPM està format per el ICP seguit 

d’un diferencial de rosca i dos Pias ( il·luminació i força). La instal·lació interior va traçada en la seva  

majoria amb cable vist sense enfundar,  grapat a la paret i als sostres. El cable es composa de dos o 

tres fils enfundats ( fase+neutre+terra per endolls). Podem observar que les connexions estan 

realitzades amb regletes vistes enlloc de disposar-les en caixes d’enllaç.  

És evident que la instal·lació, tot i tenir subministrament, es troba fora de la normativa vigent pel que fa 

al REBT. 

Pel que fa a cal lluc, no disposa de instal·lació elèctrica. 

 

Aigua  

Pel que fa a l’escomesa la trobem en una arqueta davant de l’accés a cal Trullás, es disposa de 

comptador i subministrament. La instal·lació interior és vista, està realitzada en canonada de plàstic i va 

traçada pel soterrani amb derivació al bany i a la cuina. A la cuina tenim una derivació que porta aigua 

a cal Lluc, discorre pel soterrani i punxa pel forjat per abastir únicament a la pica de la cuina. El bany de 

cal Lluc no disposa d’aigua corrent, el wc és una latrina seca. 

 

Sanejament 

 

La xarxa de sanejament es quasi inexistent, és composa únicament d’un tub de pvc connectat al bany 

de cal Trullàs (rehabilitat) per sota del forjat sanitari, surt a l’exterior semi enterrat en una rasa protegida 

per una capa de formigó fina arribar a un pou negre. El desguàs de la cuina de totes dues cases 

s’efectua per una canonada que travessa el mur i desaigua directament sobre les teules del paller o al 

pati. 
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5 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL : LESIONS I CAUSES 
 

A continuació es fa una breu descripció de les lesions que s’observen en l’edifici i les corresponents 

causes i s’han grafiat als plànols de diagnosi . També s’han realitzat unes fitxes de patologies. 

 

5.1 FONAMENTS 

 
La majoria de la fonamentació és directe sobre el terreny rocós, en aquest projecte no s’ha realitzat cap 

assaig de resistència del terreny i es suposarà que és l’adequada per a rebre les noves càrregues. 

No obstant els fonaments no mostren cap indici d’assentament o de lesió que pugui afectar la 

resistència i o a l’estabilitat dels mur exceptuant els murs de la façana sud de cal Trullàs que s’ha 

edificat sobre un sòl menys resistent.  

 

 5.2 ESTRUCTURA VERTICAL 

 
Esquerdes i fissures 

L’estructura vertical està resolta amb murs de pedra construïts en diferents èpoques. Part dels murs de 

les successives ampliacions no estan travats amb la resta de l’edifici ( figura 5.1). Distingirem entre els 

murs de tancament i el murs interiors.  

 

Els Murs de tancament: 

 

Esquerdes de façana provocades per empentes horitzontals combinades amb assentaments 

diferencials.  

Com ja s’ha dit alguns dels murs de tancament s’han aixecat sense travar al cos anterior, en alguns 

punts observem que la junta entre els dos murs s’ha obert possiblement degut a l’empenta horitzontal 

de la coberta i dels forjats combinat amb un possible assentament diferencial que ha contribuït al 

desplom del mur separant els dos cossos sense travar. Un clar exemple és l’esquerda vertical que 

parteix per la meitat la façana sud de cal Trullàs ( figura 5.2). La meitat de la dreta no està travada a 

l’edificació original i el mur està lleugerament desplomat cap a l’exterior. Si observem l’esquerda podem 

veure que és més ample pel carener i es difumina abans d’arribar al fonament. Alhora part del 

despreniment del revestiment proper a l’esquerda ens permet veure que només la meitat de façana 

està travada amb el mur perpendicular interior amb una cadena cantonera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquerdes sobre les llindes de les obertures: 

 

Les obertures a les parets, produeixen una interrupció al descens de càrregues, això produeix esforços 

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

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

febles, com les cantonades de portes i finestres. Si pel contrari col·lapsa o flecta massa la llinda 

apareixen fissures i esquerdes per la part central del revestiment de la llinda.  

 

Esquerdes verticals al revestiment interior: 

 

La geometria de les esquerdes interiors són un reflex dels moviments dels moviments del mur per 

assentament  o per sobre càrrega puntual d’alguna bigueta que recolza sobre una zona de menor 

resistència. Amb la filtració d’humitat  es debilita el revestiment i es desprèn ( figura 5.3). 

 

Esquerdes provocades per l’empenta de la coberta: 

 

A la part esquerra de la façana de cal Trullàs tenim un desplom de la paret de càrrega perpendicular a 

la de façana on el mur  s’ha desplomat cap a l’exterior per les tensions horitzontals dels forjats 

superiors i la coberta. En aquest cas el desplom del mur de càrrega ha partit el mur de trava 

esquerdant-lo al voltant d’una finestra propera a la cantonada, posteriorment l’esquerda s’ha obert per 

la dreta de la finestra degut al descens de càrregues. També es pot observar que l’esquerda de la dreta 

traça de la creu que atiranta la façana ( figura 5.2). 

Les esquerdes afavoreixen la filtració d’humitats que afecten als caps de les biguetes i a la durabilitat 

del rejuntat de la pedra desencadenant-se noves lesions 

 

Fig 5.1 Fig 5.3 Fig 5.2 
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Els murs interiors 

 

Esquerdes sobre les obertures del mur: 

Aquest tipus d’esquerdes es situen sobre les llindes de portes i finestres. Les esquerdes descendeixen   

verticalment o a 45º  de les cantonades com es pot observar a la sala i el dormitori de la torre de Cal 

Lluc. 

 

Envans 

 

Esquerda vertical per esforços de comprensió: 

La deformació del forjat superior provoca tensions sobre els envans provocant esquerdes verticals per 

falta de resistència de l’element com és el cas del dormitori de la torre. 

 

Humitats 

 

Els Murs de tancament: 

 

Humitats de filtració per la coberta i la façana. 

La majoria de les humitats que hem trobat i que alhora provoquen lesions a l’interior de l’edifici 

provenen de la coberta i de la façana . El sistema de coberta freda realitzat amb teules sobre llates 

directament sobre les bigues permet la filtració d’aigua en cas que el sistema de teules falli, ja sigui per 

falta de manteniment o per elements trencats, afectant directament a l’estructura de coberta i als forjats 

inferiors. Si pugem a la torre de cal lluc podem veure traces d’aigua sota les teules, llates humides, les 

bigues podrides ( figura 5.4). Que les obertures no disposen de fusteria, que els paraments interiors i el 

forjat estan humits per les filtracions d’aigua que alhora es transmeten als paraments inferiors 

deteriorant-los.  L’espai del nucli d’escala i el sota coberta ubicats a la cantonada nord-est de l’edifici, 

presenten un estat de deteriorament extrem on quasi bé tot el revestiment s’ha desprès degut al alt 

grau d’humitat, la falta de ventilació i la manca de radiació solar ( figura 5.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al menjador de cal lluc podem observar taques d’humitat al fals sostre i junt al enguixat del parament 

de façana on l’aigua ha filtrat entre l’enguixat i el mur i a sortit per l’esquerda horitzontal de la llinda de 

la balconera deixant les traces d’aigua ( figura 5.6).  

 

Les esquerdes i el deteriorament del revestiment de la maçoneria 

ordinària de façana possibilita l’entrada d’humitat del mur com es pot 

observar als dos dormitoris de planta pis de cal Trullàs o a la cuina 

de cal Lluc. 

La falta de trava entre els murs que presenten la junta oberta també 

permet filtracions a l’interior. 

 

Humitats de condensació  

 

Al dormitori exterior de cal lluc s’hi ha criat pollets de gall, l’alt grau d’humitat generat pels animals, la 

falta de ventilació i la manca d’aïllament dels paraments a propiciat la condensació de la humitat a la 

superfície del guix que és higroscòpic hi han proliferat fongs. Podem observar taques motejades de 

tons verdosos. 

 

Els murs interiors 

 

Humitat per capil·laritat en elements enterrats. 

 

Els murs de soterrani de plant baixa estan en contacte directe amb el terreny humit que s’allotja al 

trasdós i la humitat traspassa a l’intradós per la junta amorterada de les pedres transportant les sals 

que marquen les eflorescències. 

 

Humitat procedent de coberta.  

 

Al sota coberta de cal Trullàs podem observar diverses 

zones humides per una mala solució de la trobada de la 

coberta amb el mur superior, l’aigua filtra entre i el mur i la 

coberta. 

Un altre punt crític de la coberta de cal Trullàs és la trobada 

del carener de coberta de la façana sud amb la vesant de la 

Fig 5.4 Fig 5.5 

Fig 5.6 

Fig 5.7 
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coberta d’un cos posterior. Els murs allotjats sota aquest punt tenen un alt grau d’humitat ( figura 5.7).  

Algunes de les biguetes d’aquesta mateixa coberta estan humides, molt possiblement per el 

trencament d’angula de les teules canals desaiguant per sota de les teules y humidificant la solera 

ceràmica de la coberta. 

 

A la sala d’estar del mateix edifici, tenim una coberta a dos aigües que desaigüen  dins a un canaló 

interior. Aquest espai va ser ampliat i per tal de tenir una alçada lliure suficient es va construir la coberta 

nova desaiguant a l’interior. La solució de la coberta no és correcta i una mala execució o una falta de 

manteniment facilita la filtració d’aigua a l’interior. Podem observar taques d’humitat al fals sostre i el 

bombament del mateix sota la zona del canaló( figures 5.8 i 5.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porxo de l’entrada de cal Trullàs està format per una estructura de biguetes i cabirons de fusta. Al 

tractar-se d’un porxo exterior no s’han resolt les trobades de la coberta amb els paraments laterals i 

posterior. D’aquesta manera l’aigua filtra amarant pels paraments. El porxo està ubicat en una zona 

molt humida a la façana nord, encabit en una reculada darrera d’un cos sortint. L’aigua no evapora i 

podem observar uns tons verdosos als tres paraments que tanca el porxo ( figura 5.10). 

D’altre banda les filtracions d’aigua i l’alt grau d’humitat han propiciat la proliferació d’atacs abiòtics que 

empitjoren l’estructura de la coberta progressivament. Podem observar que dues biguetes han 

col·lapsat per la pèrdua de resistència ( figura 5.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eflorescències 

 

Les eflorescències venen donades per la evaporació de sals solubles sobre la superfície del materials. 

Les sals poden tenir dos orígens, poden estar inserides dins la massa del material per existència de 

sals a la cantera com pot ser el cas de les teules o bé poden estar en elements en contacte que 

continguin les sals com és cas de les terres del trasdós del mur de soterrani. La presència d’humitat 

dissol  les sals i les transporta per la xarxa capil·lar del material a la superfície del mateix, allà evapora 

la humitat i la sal cristal·litza en forma de flors, d’aquí prové el nom a la lesió.  Podem observar 

marques d’eflorescències sota totes les teules que van recolzades directament sobre llates. 

 El mur de contenció de tota la planta baixa tenen  un grau d’humitat considerable al no disposar de 

ventilació alguns paraments en contacte amb el terreny presenten la lesió en zones localitzades.   

 

Despreniments 

 

En alguna zona localitzada de la façana s’ha desprès alguna pedra provinent del reomplert d’una antiga 

obertura. 

Els murs dels annexos exteriors estan resolts amb maçoneria en sec presa amb una argamassa calç i 

fang de molt baixa resistència. Les peces de coronament s’han desprès al no estar fixades ni 

comprimides per la coberta.  

 

 5.3 ESTRUCTURA HORITZONTAL 

 
Podem distingir tres tipologies de forjats de fusta  amb lesions comuns a les biguetes, la majoria es 

poden solucionar, no obstant una minoria s’hauran de substituir en cas que es vulgui conservar el forjat 

existent. 

 
Deformacions 

 

Les deformacions dels forjats venen donades per la pèrdua de resistència de les biguetes de fusta per 

diferents lesions augmentant la fletxa i afectant a l’entrebigat i al paviment. 

 

Clivelles 

 

Trobem gran quantitat de clivelles a les bigues. La fusta al perdre la humitat dels vasos capil·lars es 

contrau obrint-se escletxes en la direcció de les fibres, aquest fenomen pot donar-se posteriorment a la 

construcció del forjat .  

Fig 5.8 Fig 5.9 

Fig 5.10 Fig 5.11 
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Si la clivella està al cantell de la biga no afecta a la 

resistència. En el cas de que la clivella estigui al lateral tallant 

l’eix neutre es repercuteix directament en la resistència de la 

biga disminuir-li la inèrcia per tant augmenta el vinclament 

(figura 5.12).  

 

 

Atacs abiòtics 

 

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

que descomponen la lignina o la cel·lulosa. O podem observar als portals de fusta que tanquen els 

annex exterior de cal Lluc. 

 

Atacs biòtics  

 

El fong de putrefacció blanca o fibrosa ataca la lignina 

( cementant de la fusta) especialment en el cap de les 

bigues encastades i no ventilades reduint la 

resistència de la bigueta. Es manifesta com una taca 

blanquinosa no uniforme en forma d’alvèols i vetes 

blanques. Algunes biguetes mostren atacs biòtics per 

fongs en  biguetes afectades per filtracions com el cas 

del porxo,la coberta de la torre i l’estable ( figura 5.13.)   

 

El Fong de putrefacció marró o cubica s’alimenta de cel·lulosa manifestant-se en porcions marrons 

quartejades i fissurades en totes direccions desintegrant la fusta. O podem observar a la llinda de la de 

la finestra de la sala de cal Trullàs. 

 

Els coleòpters ( corc) Són insectes de cicle larvari on les 

femelles ponen els ous en els orificis de la fusta. La larva 

s’alimenta de l’albeca excavant galeries per l’interior fins 

que inicia la metamorfosis per convertir-se en papallona, 

en condicions favorables poden arribar a menjar-se el 

duramen. Per sortir al exterior excava noves galeries 

deixant un orifici circular de sortida de entre 1,5mm fins a 

3mm deixant un polsim gruixut i granulat. 

Aquest minvament de la massa de fusta afecta directament a la resistència a flexió de la biga 

accentuant el vinclament del forjat ( figura 5.14). 

 

Humitats 

 

A la torre de Cal lluc trobem bigues que han adquirit un color fosc degut a que durant molt de 

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

de la coberta es tal que permet la decantació d’aigua sobre el forjat inferior on les biguetes 

s’expandeixen al absorbir l’aigua provocant fissures i esquerdes i augmentant la fletxa per pèrdua de 

resistència el dormitori de la torre n’és un clar exemple. 

 

Lesions a l’entrebigat: 

 

Esquerdes.  

La majoria d’entrebigats de revoltó ceràmic han estat substituït per lloses de formigó insitu encofrant 

l’entrebigat amb taulons de fusta formant la volta del revoltó ( figura 5.15). Degut a la falta d’armadures i 

l’escàs gruix de la llosa aquesta té múltiples fissures i esquerdes al no poder suportar les deformacions 

del forjat trencant-se en fragments dessolidaritzats que descansen sobre les biguetes. La falta de 

monolitisme contribueix a que la resistència del forjat sigui inferior ( figura 5.16).  

 

L’entrebigat de la resta de tipologies de forjat no presenta lesions aparents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humitats. 

Les humitats dels sostres són provocades per l'aigua provinent de filtracions de coberta que s'estanca 

al forjat, al no poder ser evacuada sorgeixen taques d'humitat ( figura 5.17). D’altra banda, també 

sorgeixen humitats per filtracions en el parament de façana provocant taques d’humitat al sostre inferior 

. 

 

Fig 5.12 

Fig 5.13 

Fig 5.14 

Fig 5.17 Fig 5.15 Fig 5.16 
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Acabats 

  

Els fals sostres presenten fissures degut als moviments 

produïts pel vinclament de les bigues que suporten els tensors 

que suspenen el fals sostre. En alguns punts observem 

taques d’aigua que provenen de filtracions de coberta i s’ha 

estancat ( figura 5.18).   

 

 

 5.4 ESCALES 

 
Les escales de la torre de cal Lluc estan molt deteriorades 

degut al alt grau d’humitat el morter de calç que revesteix els 

paraments i l’estructura de l’escala es desprèn. Les seccions 

de fusta encastades al mur i els taulons d’encofrat que fan 

d’estructura a d’escala estan podrits i els de morter i pedres 

erosionats. Degut a la nova ubicació dels nuclis d’escala a la 

proposta de canvi d’ús, no es conservarà cap escala ( figura 

5.19).   

 

5.5 COBERTA 

 
Les cobertes que s’han rehabilitat amb biguetes autoportants de formigó estan en bon estat, no obstant 

la presencia d’humitat i de eflorescències a l’encadellat ceràmic en punts localitzats en fa pensar que 

no s’han resolt correctament les trobades de les teules amb el mur superior, els aiguafons o el 

solapament de les teules combinades amb la falta de manteniment. 

 

Les cobertes de cal Lluc de la torre i del sota coberta de la cuina, podem veure marques de sals sota 

les teules, la putrfeacció  de llates i bigues i la deformació de les mateixes que agreuja la lesió al filtrar 

més aigua a l’interior.  

En el cas del porxo podem veure com dues bigues afectades per fongs de putrefacció han arribat al 

col·lapse per pèrdua de resistència. 

 

  

 

 

 

5.6 ACABATS 
 

Fusteria 

 

Les fusteries existents estan deteriorades  pels fongs o pels corcs. No obstant segueixen practicables i  

la geometria de les obertures limita les filtracions d’aigua per la fusteria exceptuant un cas l’ampit es la 

meitat de gruixut que el mur i tenim filtracions per la fusteria.  

 

Manyeria  

 

Les baranes tenen una capa d’òxid pols al no estar protegides de la humitat, els perfils d’acer encastats 

al mur que subjecten les balconeres presenten un inici d’exfoliació. Part de la llosa s’ha esquerdat per 

l’expansió de l’acer quedant els perfils vistos pel despreniment de part de la llosa. 

 

Revestiments 

 

Els despreniments del revestiment d’acabat venen motivats per diferents causes on l’aigua juga un 

paper important. La maçoneria ordinària va revestida amb un morter de calç i sorra per a 

impermeabilitzar el mur i millorar l’acabat estètic. Aquest material és relativament pobre en quan a 

aglomerant afectant així a la seva durabilitat i a l’absorció d’aigua que contribueix a la disgregació del 

morter donant lloc a despreniments. Els punts més crítics els trobem a sota d’alguns ràfecs que no 

desaigüen correctament per mala execució. També al voltant d’esquerdes o de fissures obertes per la 

deformació del suport com pot ser al voltant de les llindes o al voltant del replè d’antigues obertures. 

 

Paviments 

 

Els paviments ceràmics originals de la masia, son d’argila cuita sense esmaltar. Al ser un material més 

tou que la ceràmica esmaltada, ofereix menys resistència al desgast presentant un estat d’erosió 

avançat. 

Els paviments de solera de formigó estan múltiplement esquerdats per les deformacions del forjat. 

Els paviments de llosa de pedra únicament han perdut part del rejuntat. 

 

 

 

 

Fig 5.18 

Fig 5.19 



28                     CAL TRULLAS & CAL LLUC 
 
 

5.7 INSTAL·LACIONS 

 
Electricitat 

 

La instal·lació elèctrica no compleix amb el REBT. No obstant hi ha subministrament però cal destacar 

que la instal·lació no es segura degut a que manquen elements de protecció com la posada a terra o 

l’aïllament de la línea interior que va traçada vista, amb cables de dos fils (F+N) amb empalmaments 

sense protegir ( figura 5.20 a 5.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aigua  

 

La instal·lació d’aigua es composa d’un simple tub de polietilè que abasteix a el bany i a la cuina de cal 

Trullàs ( fig 5.23) . Cal Lluc disposa d’una conducció provinent de cal Trullàs traçada per els estables i 

que punxa al forjat de la cuina per abastir la pica ( figura 5.24) . La instal·lació es insuficient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanejament 

 

Únicament el bany de cal Trullàs que ha estat reformat disposa de xarxa de sanejament on hi 

desguassen  els sanitaris. 

La connexió traça vista  per sota del forjat sanitari i per fora de la masia, va protegida per una rasa de 

formigó fins arribar al pou negre. 

Les piques de les cuines desaigüen en un cas sobre la teulada adjacent i en l’altre al pati interior ( fig 

5.25 i 5.26). 

Els canalons de coberta i els baixants estan despenjats i no fan la seva funció deixant embrutiments 

diferencials a la façana ( figura 5.27). 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.20 Fig 5.22 Fig 5.21 

Fig 5.23 Fig 5.24 

Fig 5.25,  desaigua de cal Lluc 

Fig 5.26  Cal Trullàs Fig 5.27 
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5.8 CONCLUSIONS D’ANALISI DE L’ESTAT ACTUAL 

 
Podem afirmar que l’edifici es troba en un estat de conservació deficient. Cal recalcar que al no habitar-

hi ningú s’han eludit les tasques de manteniment, permeten que les lesions primàries desencadenin 

lesions secundaries. 

 

La causa de la majoria de lesions són les filtracions d’aigua que afecten directament a la durabilitat i a 

les propietats dels materials. Es convenient refer les cobertes posant especial atenció a les trobades i 

als acabats conflictius. També es necessari un cop resoltes les esquerdes, impermeabilitzar la pell de 

l’edifici refent de nou el revestiment de façana, el mal estat del qual afavoreix les filtracions deteriorant 

paraments i forjats. 

 

Pel que fa a l’estructura vertical es recomanable travar els murs desvinculats de la resta de l’edifici per 

tal d’assegurar-ne l’estabilitat. També s’aconsella que les cobertes estiguin realitzades amb estructures 

isostàtiques i disposin de cèrcol perimetral per a que només es transmetin esforços verticals sobre les 

línees de càrrega sustentants i evitar esforços horitzontals que poden desplomar els murs. Els murs 

que presenten desploms per aquest efecte s’hauran d’atirantar. 

 

En quant a l’estructura horitzontal, els forjats són poc rígids i els elements  d’entrebigat  estan en mal 

estat degut a les deformacions del forjat. Aquestes deformacions venen donades per la tipologia de 

forjat, on les biguetes treballen independentment. Per la pèrdua de resistència de les biguetes atacades 

per agents biòtics o agents de putrefacció. Per imperfeccions de la fusta com poden ser clivelles, 

cullerots o nusos. Val a dir que caldrà reforçar els forjats que es conservin i realitzar la substitució física 

de les biguetes en mal estat. 

 

En quan a les instal·lacions, degut a la obsolescència, al mal estat de les mateixes i a la nova 

configuració interior, no té sentit conservar-les. 

 

Les intervencions que és realitzaran es faran d’acord al projecte de canví d’us actuant únicament sobre 

aquells elements que es conservin. De forma resumida es fa menció de les actuacions previstes per 

millorar la durabilitat i l’habitabilitat de l’edifici. 

 

- Es preveu un possible recalç en punts localitzats 

- Impermeabilització dels murs de planta baixa afectats per humitat 

- Intervenció d’eflorescències 

-  Cosit i travat de murs 

-  Reparació d’esquerdes 

- Desinfecció i tractament preventiu contra agents biòtics amb la substitució física de les biguetes no 

recuperables. 

- Reconstrucció dels forjats reforçats per l’augment del cantell connectant les biguetes a la nova llosa.  

- Reconstrucció de part de les cobertes amb adició d’aïllament tèrmic. 

- Els elements d’acabat no s’aprofiten. 
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5.9 FITXES DE PATOLOGIES 

 
FITXA 1 

 
Lesió:  Humitat per capil·laritat 

Descripció:  

Aparició d’una marca fosca d’humitat continua a 

una alçada compresa entre 60 i 80 cm en els 

paraments verticals que estan en contacte amb 

el terreny. En alguns casos les àrees afectades 

mostren l’aparició de sals o el despreniment del 

revestiment.  

Localització: 

Façana oest de cal Trullàs i al magatzem de la 

façana nord.  

Hipòtesis de la causa: 

Existència d’humitat en el terreny per sóls 

impermeables i per aportació d’aigua a la base 

del fonament per falta o trencament de canaló 

de coberta. Per falta d’impermeabilitzant, els 

materials en contacte amb elements humits, 

absorbeixen la humitat per la red capil·lar degut 

al fenomen de la tensió superficial. L’aigua puja 

per el parament fins arribar a la pressió 

d’equilibri podent transportar sals dissoltes 

causants d’eflorescències o despreniments del 

revestiment que impedeix l’evaporació. 

Proposta de intervenció: 

Interposició de barrera  química amb injeccions 

a baixa pressió de metil silicona dissolta en 

aigua. A una cota de 20 cm realitzar 

perforacions horitzontals de 2,7 cm de diàmetre 

cada 15cm. Introducció dels difusors connectats 

als dipòsits que contenen l’emulsió hidrofugant 

que anirà filtrant per la xarxa capil·lar obturant-

la.    

 

 

 
FITXA 2 

 
Lesió:  Humitat de condensació 

Descripció:  

 

Aparició de taques verdoses o negres, 

enfosquiment del parament, deteriorament del 

revestiment, olor a humitat.   

Localització: 

Al nucli d’escala i al dormitori exterior de cal 

Lluc.  

Hipòtesis de la causa: 

La pressió de vapor, de l’ambient es superior a 

la pressió de saturació. La humitat en suspensió 

condensa al entrar en contacte amb la 

superfície d’elements freds amb una 

temperatura inferior a la de saturació. Les 

condicions d’humitat afavoreix la proliferació de 

fongs que amb el pas del temps poden desfer el 

guix amb les arrels i l’aportació d’humitat. 

Dormitori exterior a on s’hi ha criat pollets que 

han aportat humitat a l’ambient i amb escassa 

ventilació.   

Proposta de intervenció: 

Reduir o eliminar l’aportació d’humitat i ventilar. 

Alternament augmentar la temperatura interior i 

o millorar l’aïllament dels paraments.  

Per a eliminar els fongs i treure les taques cal 

netejar amb llegiu sobre els paraments afectats. 

No cal intervenció ja que l’origen a cessat (cria 

de pollets) i a la proposta es refaran les 

divisòries i els revestiments. 
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FITXA 3 

 
Lesió:  Humitat de filtració procedent de coberta 

Descripció: 

 

Aparició de taques d’humitat localitzada, 

enfosquiment del parament,  despreniment del 

revestiment ,deteriorament de les cobertes amb 

elements de fusta.  Aparició d’humitat en el 

forjat i paraments inferiors. 

Localització: 

 

En cobertes, paraments verticals sota les 

cobertes, paraments interiors.   

Hipòtesis de la causa: 

 

Estat deficient de les cobertes per falta de 

manteniment possibilitant l’entrada d’aigua a 

l’interior de l’edifici. Llates i bigues deformades 

per la humitat i la putrefacció. Trobades de 

coberta resoltes incorrectament en punts 

conflictius.  

Proposta de intervenció: 

 

Les cobertes s’enderrocaran degut al mal estat. 

Es reconstruiran, desaiguant per geometria, 

fixant les teules correctament, impermeabilitzant 

aiguafons i protegint les trobades conflictives 

com són els careners, les trobades amb els 

murs o la unió de vessants.    

 
FITXA 3 

 
Lesió:  Humitat de filtració procedent de coberta 
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FITXA 4 

 
Lesió:  Humitat de filtració en murs de façana 

Descripció: 

 

 

 

-Aparició de taques d’humitat localitzada, 

enfosquiment del parament,  despreniment del 

revestiment . 

-Aparició de traces d’aigua sota fusteries. 

Localització: 

 

-Filtracions d’aigua en paraments verticals 

afectats per esquerdes. 

-Filtracions d’aigua entre la fusteria i l’ampit.  

Hipòtesis de la causa: 

 

-Filtració d’aigua per l’obertura d’esquerdes o 

fissures obertes en el mur per deformacions. 

Filtració per despreniment o erosió del 

revestiment perdent aquest les propietats 

d’impermeabilitat .  

-Filtració per les fusteries a causa de 

l’envelliment i pèrdua d’estanquitat. 

Proposta de intervenció: 

 

-Reparació de les esquerdes estabilitzades. 

Repicat i refet del revestiment de la façana per 

protegir la façana front la humitat. Correcta 

canalització de les aigües de coberta.  

-Degut al seu estat es canviaran totes les 

fusteries.   

 
FITXA 5 

 
Lesió:  Humitat de filtració en elements enterrats 

Descripció: 

 
 

 

Enfosquiment dels murs per presencia d’humitat 

i aparició de sals en murs de soterrani de planta 

baixa. 

Localització: 

Murs de planta baixa en contacte directe amb el 

terreny.   

 

Hipòtesis de la causa: 

 

Presencia d’humitat en el sols per aportació de 

d’aigües d’escorrentia o per capil·laritat.  

Falta d’impermeabilització i drenatge del mur. 

Proposta de intervenció: 

 

Tallar la font d’aportació, interceptar les aigües i 

canalitzar-les amb un drenatge 

- Obertura de rasa perimetral 

- Col·locació de lamina drenant amb capa 

antiarrels,  

- Construcció de canal de drenatge horitzontal. 

- Reomplert amb graves  

- Capa separadora per fins 

- Acabat amb terra vegetal 
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FITXA 6 

 
Lesió:  Esquerdes i fissures en forjats 

Descripció:  

 

 

Deformació de les biguetes provocant  fissures i 

esquerdes a l’entrebigat. 

 

Localització: 

Forjats de biguetes de fusta amb entrebigat 

format per llosa de formigó sense armar  

 

Hipòtesis de la causa: 

En forjats: 

Deformació per sobrecàrrega.  

Existència d’imperfeccions a la fusta. 

Pèrdua de resistència o per atacs biòtics i o 

fongs de putrefacció. 

Proposta de intervenció: 

Cal enderrocar l’entrebigat i realitzar les 

següents actuacions: 

- Substitució física de biguetes podrides o molt 

corcades amb pèrdua de secció. 

- Desinfecció de corcs en biguetes poc 

afectades .    

- Reforç estructural a base de solidaritzar les 

biguetes i la llosa mitjançant connectors fixats a 

les biguetes, malla electrosoldada i xapa de 

compressió 

 
FITXA 7 

 
Lesió:  Esquerdes i fissures en obertures 

Descripció: 

 
 

 

En finestres: 

-Esquerdes i fissures al voltant d’obertures  

 

Localització: 

Finestres de façana realitzada amb maçoneria 

ordinària.    

 

Hipòtesis de la causa: 

 

Deformació de la llinda per secció insuficient o 

pèrdua de resistència provocant deformacions i 

el trencament del revestiment.  

 

Proposta de intervenció: 

 

- Substitució de la llinda 
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FITXA 8 

 
Lesió:  Esquerdes i fissures en elements verticals. 

Descripció:  
 
 
 

 

-Aparició d’esquerdes o fissures verticals  

-Aparició d’esquerdes inclinades a 45º 

Localització: 

 

En recolzaments de llindes, sota caps de 

biguetes, al voltant.    

Hipòtesis de la causa: 

-En murs i obertures trencament de la junta de 

morter per esforços  de compressió al voltant de 

zones més sol·licitades com el voltant de les 

obertures. 

-Sota les biguetes per càrregues puntuals o per 

expansió de la fusta, les deformacions petites 

creen fissures en el revestiment pel moviment 

del suport. 

 

Proposta de intervenció: 

 

Determinar si l’esquerda esta estabilitzada. 

- Cosit de l’esquerda. 

- Augmentar l’encastament de la bigueta .   

 
FITXA 9 

 
Lesió:  Esquerdes i fissures a façana. 

Descripció:  

 
 
 
 

Aparició d’esquerdes o fissures en paraments 

de façana 

Localització: 

A murs de façana (façana sud cal Trullàs), al 

voltant d’obertures,    

Hipòtesis de la causa: 

Dos casos: 

-Empentes horitzontals de forjats, majorment de 

cobertes inclinades. Manca de trava entre murs. 

Es manifesta en esquerdes parabòliques 

indicant l’origen (interior). En el cas de falta de 

trava i bon encadenament amb murs 

transversals, s’obre una esquerda vertical 

central indicant l’angle de gir del bloc.   

- Rotació del pla de fonamentació. Les 

esquerdes de directriu parabòlica apunten al 

mur que gira (exterior) 

Proposta de intervenció: 

Determinar si el procés s’ha estabilitzat.  

-Supressió dels esforços horitzontals mitjançant 

cèrcols perimetrals o estructures isostàtiques a 

la coberta.   

-Cosit i reconstrucció parcial de les traves 

- Cosit dels murs que es revestiran, 

reconstrucció parcial dels murs sense revestir.  

Si els esforços no es poden eliminar, tècniques 

d’atirantat amb perfils i tensors o d’afrontament 

amb contraforts. 

En el cas de gir de fonamentació, recalç. 
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FITXA 10 

 
Lesió:  Erosió 

Descripció: 

 
 

 
 

 
 

 

-Desgast dels paviments 

-Desgast dels esglaons 

 

Localització: 

 

Paviments d’argila cuita sense vitrificar 

Zones que conserven el paviment ceràmic 

original  

Hipòtesis de la causa: 

 

Desgast per accions mecàniques sobre el 

material com pot ser el transit de persones o 

animals combinat amb la falta de duresa 

superficial del material. 

 

Proposta de intervenció: 

 

Els paviments no es conservaran , es posaran 

paviments nous. 

 
FITXA 11 

 
Lesió:  Despreniments 

Descripció: 

 
 

 
 

-Despreniment del revestiment 

- Despreniment del material d’entrebigat 

Localització: 

En façanes arrebossades de la façana sud 

En forjats de fusta amb llosa de formigó sense 

armar  

Hipòtesis de la causa: 

Apareix a conseqüència de lesions prèvies com 

humitats deformacions,esquerdes o per 

combinació de causes directes o indirectes. 

La humitat combinada amb la falta d’adherència 

provoca fissures i despreniments del 

revestiment de façana. 

La deformació dels forjats, falta de rigidesa i la 

falta de monolitisme provoquen fissures 

esquerdes i conseqüentment despreniments de 

la llosa d‘entrebigat.   

Proposta de intervenció: 

En façanes: 

-Reparació d’esquerdes i fissures estabilitzades 

-Repicat del revestiment existent, neteja de les 

juntes. Aplicació de nou revestiment amb una 

dosificació adequada. Finalment aplicar un nou 

arrebossat amb esquerdejat per millorar 

l’adherència.  

En forjats: 

-Reforç del forjat. Reconstrucció de l’entrebigat 

amb llosa ceràmica i xapa de compressió amb 

malla electrosoldada solidaria als connectors de 

biguetes.   
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FITXA 12 

 
Lesió:  Eflorescències  

Descripció: 

 
 

 

Aparició de taques blanquinoses amb relleu 

formant estructures cristallines  

Localització: 

 

En paraments verticals en contacte amb el 

terreny. Sota elements de coberta com són 

soleres ceràmiques, llates o teules.    

Hipòtesis de la causa: 

 

Presencia d’aigua que dissol sals procedents 

d’altres elements en contacte o en l’interior de 

la massa del material. Les sals es dissolen per 

l’aigua i són transportades per la red capil·lar 

del material cap a la superfície on evapora 

l’aigua formant les estructures cristallines que li 

donen el nom  la lesió. Si l’evaporació es dona 

a la superfície se’n diu criptoeflorescència. 

L’expansió de les sals dins del material pot 

crear disgregacions del mateix       

Proposta de intervenció: 

 

Determinació del punt de filtració  del punt, 

anul·lació de la font d’aportació d’humitat i o 

impermeabilització. 

Rentat amb aigua per dissoldre les sals de la 

superfície i posterior rentar amb àcid clorhídric 

dissolt en aigua.    

 
FITXA 13 

 
Lesió:  Oxidació i corrosió 

Descripció:  
 

 

-Generació d’òxid pols en la superfície 

metàl·lica  

- Despreniments de la llosa que deixen vista la 

superfície metàl·lica per un procés d’expansió 

amb símptomes d’exfoliació .  

Localització: 

- Baranes dels balcons 

- Perfils metàl·lics que suporten la llosa dels 

balcons    

Hipòtesis de la causa: 

-Combinació de l’acer amb l’oxigen per 

exposició directa a l’ambient generant una capa 

d’òxid pols ( segon estadi de corrosió). 

- Oxidació en presencia d’humitat degut a la  

porositat de la llosa i pèrdua de protecció 

alcalina, oxidació i posterior corrosió del perfil 

que s’expandeix adquirint una estructura 

exfoliada. Els despreniments provocats per 

l’expansió acceleren el procés de corrosió. 

Proposta de intervenció: 

Baranes: 

Rascat de l’òxid fins deixar l’acer vist, aplicació 

d’imprimació antioxidant. Aplicació de capa 

d’esmalt d’acabat. 

Perfils de lloses: 

L’estat de corrosió de l’element no permet la 

seva recuperació,es substituirà. 
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FITXA 14 

 
Lesió:  Atacs biòtics, corcs 

Descripció: 

 

 

 

Presencia d’orificis de entre 1,5 i 2,5 mm en 

biguetes de fusta. La sortida del orificis 

presenta un polsim fi i granulat. 

Localització: 

En les biguetes de la majoria de forjats de fusta   

Hipòtesis de la causa: 

Existència d’insectes de cicle larvari que 

dipositen els ous en cavitats de la fusta. La 

larva s’alimenta de la fusta excavant galeries 

menjant albeca interior fins que fa la 

metamorfosis i surt a  l’exterior excavant noves 

galeries. Provoquen la pèrdua de resistència 

per pèrdua de secció. 

Proposta de intervenció: 

-Tractament de les bigues poc atacades amb 

insecticida per a matar els insectes en cicle 

larvari aplicant injeccions cada 30cm i segellant 

posteriorment les cavitats. 

-Tractament preventiu aplicant el producte per 

polvorització de la superfície que  matarà els 

ous de futures postes. 

-Substitució de les biguetes en procés avançat 

on la bigueta han perdut resistència o una 

secció important. 

 
FITXA 15 

 
Lesió:  Atacs biòtics, fongs. 

Descripció:  

 

-Aparició de taques blanques no uniformes en 

forma d’alvèols o vetes blanques 

Localització: 

 

En zones humides com soterranis o sota 

cobertes i en encastaments de les biguetes     

Hipòtesis de la causa: 

Presencia d’humitat a la fusta superior al 20% . 

La humitat de la fusta facilita la proliferació de 

fongs de putrefacció que s’alimenten de la fusta 

perdent aquesta resistència. 

-Putrefacció blanca o fibrosa: es menja la 

lignina deixant la cel·lulosa,  (Taques blanques)   

P. marró o cubica: ataca la cel·lulosa deixant la 

lignina que es mostra quartejada i múltiplement 

fissurada en un color marró. 

Proposta de intervenció: 

 

La proposta d’intervenció millorarà les 

condicions higrotèrmiques de l’ambient del 

soterrani i de les estances afectades per 

filtracions. 

 

Es canviarà les biguetes afectades 
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6 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 6.1 ARCHITECTURAL DESCRIPTION 
 
 

In the present project of rehabilitation and the change of use two independent country houses with 

some communal equipment have been designed, such as the swimming pool. 

 

As it has been said before, Cal Lluc and Cal Trullàs are two independent houses. Although a single 

building could be designed mixing the two existing areas we preferred to design two independent 

houses due to two reasons. 

 

The first one is that, once the building has been analyzed and the market studied, we considered that 

the best option is to rent the houses to groups of 8 and 14 people. If a big group could be willing to stay, 

there is the possibility to be divided into the two houses and share the communal areas of the low floor, 

communicated by the swimming pool access.  

The second reason that encouraged us to take this decision was the change of the rural tourism 

normative, in which they limit us to a maximum of 15 units of accommodation for each establishment.  

 

So we have designed two houses for groups of people that will rent the whole house and that will enjoy 

the communal areas of the daily area. The night area adapts both kinds of potential customers. 

 

The first potential costumers are formed by groups of two or three friend families that will be provided of 

twin bedrooms keeps the intimacy and the children will be able to sleep in the fourfold bedroom as in 

camp houses. 

 

The other potential customer expected is formed by groups of friends that will be freely distributed in 

bedrooms and will share social life spaces. 

 

 The multipurpose to bathrooms are expected to be used by more than a user at time, dividing the toilet 

and the showers from the washbasin and putting double washbasins. 

 

The houses configuration allows a great combination of possibilities until 22 people distributed in the 

two houses, communicated by the common areas.  

 

 

Now the access and the new configuration of Cal Lluc and Cal Trullàs will be described.  

 

Due to the topography of the ground and the location of the access path to the country houses, the main 

entrance to the houses will be made by the first floor destined to the night area.  

The parking of Cal LLuc will be in the surroundings of the entrance next to the access path. Cal Trullàs 

has two entrances, one each floor. At the first floor, where the luggage will be left in and another one in 

the low floor that will communicate with the playground and the private parking. 

 

Cal Lluc will have a configuration of PB+2PP and a capacity of 8 units of accommodation distributed in 

a fourfold bedroom and two twin bedrooms. At the low floor the daily zone has been designed, where 

we have two inner and two outward-facing rooms. 

At the semi buried area we have the kitchen, a bathroom and the stairs core that communicates the hall 

and the night area in the first floor. 

At the sunny zone we have the living room (with exit to the communal and swimming pool) and the 

dining room with access to the covered barbecue and to the kitchen.  

 

At the firstfloor, we first have the main entrance hall and the stair core in PB. A fourfold room with bunks 

and a toilet, a twin room with two beds, a multipurpose communal bathroom and the stairs core that 

communicates with the second floor where a twin room with a double bed has been designed.  

 

Cal Trullàs will have configuration of PB+2PP and a capacity of 14 units of accommodation distributed 

in two fourfold and three twin bedrooms. 

At the low floor, the daily area where we have two inner rooms and one outward-facing room had been 

designed. 

At the semi buried area we have the stairs come that leads to a corridor with two bathrooms and that 

communicates with the living room and room the kitchen. At the other side of the wall, we have the 

dining kitchen with capacity for 14 customers. 

At the sunny area we have the living room divided in two open areas to the corridor and the dining 

room. The second area has got an exit to the garden and the swimming pool. From the corridor we can 

access by the outside to the barbecue area and the parking of Cal Trullàs. 

At the first floor, we have at first, a great well-lit room of double height distributed in: main access, the 

stairs core that communicates the three floors, a living-room with a chimney and the access to the night 

area. At the right of the hall there is a fourfold room with four beds and a multipurpose annexed toilet. At 

the left of the hall we have access to two bedrooms; the first room is a twin room with a double bed and 

an annexed toilet with a bath. The other one is a fourfold bedroom with four single beds and a 

multipurpose annexed toilet. 

 We access to the second floor by the stairs core of the hall. We have at first a landing with two 

armchairs and a corridor that leads to the two twin bedrooms with a double bed and an annexed toilet.  
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The communal area is composed at the first floor level, in the garden area with the main entrance and 

the laundry, where there is also an installations room (owners’ exclusive access). 

The country houses have got a living room at the low floor level, direct access to the communal area 

with a terrace and a swimming pool that communicate the two houses without affecting the intimacy of 

the same. In this area, the swimming pool installation room and a toilet have been designed. 

 
 

6.2 REQUISITS TÈCNICS 
 

La normativa que regula els establiments d’allotjament turístic i que determinen els requisits tècnics  

mínims que han de complir les diferents tipologies de cases rurals ve expressada en el Decret 

183/2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic. 

 

La modalitat d’allotjament turístic i que em escollit i que millor s’adequa al nostre edifici és la de 

Masoveria definida al article 63. A continuació, es citen aquells articles d’especial interès que s’han 

tingut en compte a la proposta. 

 

TÍTOL I Disposicions generals 

 

Article 1 

 

2. Els establiments d’allotjament turístic no es poden constituir en habitatges, 

amb l’única excepció dels establiments de turisme rural. 

 

Article 3, Serveis turístics 

 

3.2 La prestació del servei d’allotjament es considera servei turístic quan s’ofereix 

en combinació amb qualsevol dels següents: 

 

a) Cambres de bany i serveis higiènics amb els elements necessaris per a la seva 

immediata utilització, amb reposició i neteja incloses en el preu. 

b) Servei de neteja periòdica inclosa en el preu, de les unitats d’allotjament i/o 

instal·lacions comunes mentre hi són allotjats els hostes. Aquest servei s’exceptua 

dels albergs mòbils, semi mòbils i fixos en els establiments de càmping. 

c) Canvi de roba de llit i bany inclòs en el preu. 

d) Servei de menjador en el mateix establiment. 

e) Servei de bugaderia. 

f) Servei d’habitacions. 

g) Servei de recepció, seguretat i/o vigilància les 24 hores. 

3.3 La prestació d’aquests serveis implica l’obligació de disposar de l’habilitació 

 

TÍTOL II, Disposicions específiques per modalitats d’establiments d’allotjament turístic 

 

CAPÍTOL IV, Establiments de turisme rural 

 

Article 59,Definició i classificació 

 

S’admet únicament aquella reconstrucció o rehabilitació que respecti la volumetria 

original i, en tot cas, en sòl no urbanitzable únicament es poden recuperar edificis 

o masies incloses prèviament en els preceptius catàlegs locals, d’acord amb l’article 

50 i concordants i la disposició transitòria quinzena del Text refós de la Llei 

d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

 

Els establiments de turisme rural es classifiquen en els dos grups següents: 

a) Cases de pagès o establiments d’agroturisme. 

b) Allotjaments rurals. 

 

Article 62, Allotjaments rurals 

 

Els allotjaments rurals són aquells establiments en els quals llur persona titular, 

que en tot cas ha de ser persona física, no està obligada a obtenir rendes d’activitats 

agràries, ramaderes o forestals, però ha de residir efectivament bé a la mateixa 

comarca o bé als municipis limítrofs de la comarca, bé a l’habitatge, depenent de 

la modalitat. 

 

Article 63 Modalitats d’allotjaments rurals 

 

63.1 Els allotjaments rurals es classifiquen en les modalitats següents: 

 

a) Masia. S’entén per masia l’habitatge unifamiliar fora de nucli, que comparteix 

la persona titular amb les persones usuàries turístiques i on es presta el servei 

d’allotjament en règim d’habitacions i, com a mínim, d’esmorzar. 

b) Masoveria. És aquell habitatge unifamiliar, fora de nucli de població que es 
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lloga en règim de casa sencera. 

c) Casa de poble compartida. S’entén per casa de poble l’habitatge unifamiliar 

dins de nucli de població, que comparteix la persona titular amb les persones usuàries 

turístiques i on es presta el servei d’allotjament en règim d’habitacions i, com 

a mínim, d’esmorzar. 

d) Casa de poble independent. És aquell habitatge unifamiliar, en nucli de població 

on es presta el servei d’allotjament en règim de casa sencera. 

 

Article 67 

 

Requisits tècnics de les masies i les cases de poble compartides 

Les masies i les cases de poble compartides han de disposar, com a mínim dels 

requisits tècnics següents: 

a) Calefacció en totes les habitacions i estances comunes. 

b) Mobiliari suficient i en bon estat de conservació. 

d) Habitacions-dormitoris. Han de disposar de ventilació directa a l’exterior. 

La seva superfície mínima ha de ser de 8 m², les habitacions individuals; 12 m², 

les dobles; 14 m², les triples, i, si s’escau, 16 m², les quàdruples. 

El mobiliari indispensable ha d’incloure: llits individuals d’amplada mínima de 

0,90 metres, o dobles, d’1,35 metres, taula de nit, cadira, armari i un punt de llum 

amb interruptor al costat del llit. 

e) L’alçada mínima en metres de la superfície transitable de totes les estances, 

llevat del bany, ha de ser de 2,50 metres. Excepcionalment, poden ésser inscrits 

tot i que no compleixin amb l’alçada establerta quan les característiques d’interès 

històric o arquitectònic de l’edificació així ho aconsellin. 

 

 

 

Article 68,Requisits tècnics de les cases de poble independents i les masoveries 

Les cases de poble independents i les masoveries han de complir com a mínim, 

a més dels requisits tècnics de les lletres a), b), d) i e) de l’article anterior, els següents: 

a) La superfície útil mínima de la sala d’estar-menjador ha de ser de 18 m² fins a 

6 places i s’ha d’incrementar 1 m² més per cada plaça, i ha de comptar amb seients 

confortables d’acord amb la capacitat de l’allotjament. 

b) La cuina ha de disposar d’aigua freda i calenta i, com a mínim, de dos focs, 

microones o forn, aigüera, elements auxiliars, paraments i utensilis necessaris per 

a la preparació d’aliments, llenceria, frigorífic d’una capacitat mínima de 145 litres 

i campana amb extracció mecànica de fums. 

c) Rentadora i estris de neteja a disposició de la clientela. 

d) Serveis higiènics. Han de disposar, com a mínim: 

I. D’una cambra de bany (amb banyera o dutxa, rentamans i inodor) per cada 4 

places o fracció. 

II. Un endoll al costat de cada rentamans; un petit armari o prestatge per a poder 

desar els estris de neteja personal. 

III. Terres totalment pavimentats, així com les parets enrajolades fins a una 

alçada mínima de 2,10 metres, o bé revestides de materials que en garanteixin la 

impermeabilitat. 

Tots els elements sanitaris han de disposar d’aigua freda i calenta. 

La superfície útil mínima dels banys ha de ser de 2,50 m². 

 

Article 69, Capacitat dels establiments de turisme rural 

2. Les cases de poble independents i les masoveries han de tenir una capacitat 

mínima de quatre places i una capacitat màxima de quinze places.  
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 6.3 QUADRE DE SUPERFICIES 

 
 
Planta baixa 

Cal Lluc 
Ref. Estança Sup. útil 
1 Barbacoa 22.70 
2 Menjador 13.32 
3 Sala estar 26.04 
4 Cuina 12.88 
5 Distribuïdor  2.05 
6 Lavabo 1 3.29 
Comunitari 
7 Sala maquinària 6.30 
8 Lavabo  5.82 
Cal Trullàs 
9 Distribuïdor 2 18.95 
10 Sala d’estar 1 18.90 
11 Menjador - cuina 42.67 
12 Distribuïdor 1 19.95 
13 Lavabo 1 2.52 
14 Lavabo 2 2.43 
15 Barbacoa 60.86 
Comunitari 
16 Magatzem 7.75 
Total  266.43 
Sup. construïda (m²)  398.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta primera 

Comunitari  
Ref
. Estança Sup. útil 

17 Bugaderia 18.75 
Cal Trullàs 
18 Habitació doble 1 16.10 
19 Bany 3 5.58 

20 Habitació quàdruple 
2 26.03 

21 Bany 2 8.72 
22 Distribuïdor 3 2.86 
23 Sala Estar 22.03 
24 Rebedor 22.34 

25 Habitació quàdruple 
1 24.76 

26 Bany 1 10.35 
Total  135.18 
Sup. construïda (m²) 218.42 

Planta segona 

Cal Lluc 
Ref
. Estança Sup. útil 

27 Habitació doble 1 14.37 
28 Habitació quàdruple 18.88 
29 Bany 1 6.79 
30 Bany 2 5.22 
31 Lavabo 2 1.78 
32 Passadís 4.62 
33 Rebedor 10.49 
Cal Trullàs 
34 Distribuïdor 4 9.74 
35 Habitació doble 2 10.87 
36 Bany 4 4.35 
37 Habitació doble 3 18.29 
38 Bany 5 4.09 
Total  99.49 
Sup. construïda (m²)  253.14 

Planta tercera 

Cal Lluc 
Ref
. Estança Sup. útil 

39 Habitació doble 2 10.39 
Total  10.39 
Sup. construïda (m²)  33.90 

Total sup. útil (m²) 511.49 

Total sup. construïda (m²) 904.26 
Planta baixa Planta primera 

Planta segona 

Planta tercera 
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7 PROPOSTA D’INTERVENCIÓ  

 

 7.1 CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

 
La proposta d’intervenció té com a objectiu la recuperació de l’edifici actualment no habitable i donar-li 

un nou ús que es correspongui amb les seves possibilitats tenint en compte les següents 

consideracions: 

 

Les actuacions preveuen la rehabilitació dels elements existents compatibles amb la nova distribució 

del canvi d’ús.  

 

La nova distribució modifica l’estructura horitzontal existent degut a la necessitat de crear espais amb 

alçades lliures adients i a els canvis de direcció del forjat per supressió d’elements portants inferiors 

que interfereixen amb la nova distribució. Per tant, només es conservarà una part dels forjats existents 

tenint en compte que cal intervenir les lesions existents i utilitzar sistemes de reforç per a que tinguin un 

comportament adequat.  

 

La resta de forjats es realitzaran amb biguetes de formigó autorresistents encastades al mur.  Sempre 

sigui possible s’aprofitaran les cavitats existents dels caps de bigueta, en la resta de casos es 

practicarà una nova obertura, un cop encastada la bigueta es segellarà amb morter de baixa retracció. 

L’acabat dels sostres imitarà la tipologia de la zona i es folraran les biguetes amb fundes de fusta.    

 

En quant a l’estructura vertical és mantindrà la existent. Es tindrà en consideració els efectes de la 

ubicació dels nous forjats i la supressió dels existents que poden influir en l’estabilitat de les façanes. 

Es suprimiran part de les obertures existents i se’n obriran de noves alineant els forats per millorar el 

descens de càrregues. 

 

Caldrà refer bona part de les cobertes posant aïllament tèrmic. Aprofitant la intervenció es pujaran 

algunes cobertes per tal de complir amb alçades lliures i es disposaran cèrcols perimetrals per reduir 

les empentes horitzontals.   

   

S’haurà de rebaixar el terreny de la planta baixa per tal d’anivellar-lo i construir-hi una solera sobre un 

emmacat de graves. La mida de les obertures d’algunes estances comportarà realitzar el rebaix del 

terreny amb mètodes manuals.  

 

Es preveu la reutilització de part dels materials existents com poden ser les teules, bigues de fusta i les 

pedres dels murs exteriors que s’enderroquin. 

 

També es preveu la inclusió d’energies renovables com poden ser col·lectors solars o una caldera de 

biomassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44                     CAL TRULLAS & CAL LLUC 
 
 

 8 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR  

 
Un cop un cop analitzat l’estat actual del conjunt i estudiada la proposta s’han elaborat els plànols 

d’enderroc i d’obra nova on figuren els elements que s’enderrocaran i aquells de nova construcció 

necessaris per a la nova distribució adaptada a les necessitats del no ús i a les normatives vigents.  

 

8.1 ENDERROC I OBRA NOVA  

 
Al tractar-se d’una rehabilitació l’enderroc es farà per trams. Primerament es farà un buidat de l’edifici i 

una neteja de la finca per tal de preparar els accessos, també s’apuntalaran els elements que siguin 

susceptibles de col·lapsa . 

 

En el procés de construcció i rehabilitació s’actuarà progressivament en els forjats d’una mateixa 

planta, la intervenció es realitzarà en ordre ascendent començant per la planta baixa. 

 

Es rebaixarà la planta baixa per construir la solera tenint en compte el pas d’instal·lacions. En cas que 

fos necessari, s’aprofitarà per realitzar el recalçament dels murs que ho precisin.  

S’estintolarà un dels murs de planta baixa per enderrocar-lo i substituir-lo per  un pòrtic metàl·lic. 

S’enderrocarà els envans, posteriorment els forjats incompatibles amb  la nova distribució retirant 

primer l’entrebigat deixant les biguetes per donar estabilitat als murs. 

Les biguetes s’estintolaran per tallar-les pel cap amb seguretat. Les biguetes en bon estat s’apilaran 

per reutilitzar-les en altres forjats. 

  

En cas que el nou forjat segueixi la direcció de l’existent, l’extracció de les biguetes es realitzarà 

paral·lelament a la col·locació de les noves biguetes a l’alçada corresponent (en cas de necessitar de 

noves cavitats per als caps de biguetes, aquestes poden realitzar-se abans de l’enderroc del forjat). 

 

En el cas dels forjat als quals se’ls canvia la direcció per a eliminar l’element portant inferior que 

interfereix en la proposta de canvi d’us, seran enderrocats en dues parts i reconstruïts abans 

d’enderrocar el mur inferior. 

 

Els forjats que es conservin es refaran conservant únicament les biguetes que es desinfectaran i 

s’aplicarà un tractament preventiu contra els agents biòtics.  

 

S’enderrocarà totes les escales per incompliments normatius i se’n construiran de noves segons el 

projecte. Part de les noves escales necessiten de parets de carrega auxiliars que s’hauran de construir.  

 

S’enderrocarà bona part de les cobertes i es refaran segons el cas amb biguetes de fusta o de formigó 

autoportant i es reutilitzarà les teules. Aprofitant la intervenció es recreixerà part dels murs per pujar la 

coberta i sempre que sigui possible es posarà cèrcol perimetral.  

 

S’obriran noves obertures a façana i passos interiors, part de les obertures existents seran tapiades. 

Desprès s’aixecaran les distribucions interiors. 

 

De l’exterior s’enderrocarà el magatzem i la porxada de la façana nord així com part dels mus dels 

annexes exteriors .La pedra es reutilitzarà per a la reconstrucció d’altres elements. 

A l’exterior construirà una piscina amb lavabo i sala de maquinaria, escales i murs de contenció. 

 

8.2 MOVIMENTS DE TERRES 
 

Les obres a l’interior preveuen el rebaix de la planta baixa amb mètodes manuals, la excavació de 

rases per al pas d’instal·lacions i l’excavació de rases per a nous fonaments i per a possibles 

recalçaments en cas que sigui necessari. 

 

A l’exterior, la construcció de la piscina i el replè del la terrassa que l’envolta precisen d’una 

retroexcavadora. També cal anivellar el jardí de planta baixa i formar el talussos amb pendents suaus.  

 

8.2 FONAMENTS  

 
Els fonaments actuals descansen directament sobre el terreny rocós, tot i que no s’han realitzat assajos 

els fonaments no mostren indicis de lesions que puguin afectar al seu comportament. Es suposarà que 

la tensió admissible del terreny és suficient per a rebre les noves càrregues.  

 

S’haurà de fer la fonamentació del nous nuclis d’escala, de les parets portants que es posin noves i del 

pòrtic metàl·lic que substituirà un dels murs portants de cal Trullàs.  
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8.3 ESTRUCTURA VERTICAL  

 
Els murs de càrrega estan en bon estat en la seva majoria tot i així en alguns punts concrets el murs no 

estan travats a la resta de l’edifici. Segons la ubicació es resoldrà cosint les parets, o amb perfils 

metàl·lics en L fixats amb tacs químics. 

Pel que fa a les esquerdes es disposaran testimonis per tal de determinar si el procés patològic s’ha 

estabilitzat i l’esquerda esta morta. Les parets de maçoneria sense revestir en les que es presentin 

esquerdes, es desmuntaran i es tornaran a muntar. Les esquerdes de les façanes de maçoneria 

revestida es graparan.  

 

La façana de cal Trullàs que presenta un desplom per empentes horitzontals, s’apuntalarà per l’exterior. 

Es refarà la trava i s’atirantarà la façana amb tensors fixats a perfils UPN cosits al mur en la zona de 

doble alçada de la sala de planta primera. El muret de planta baixa es refarà i es deixarà de contrafort. 

La coberta estarà dotarà de cèrcol perimetral. 

 

Es construiran les parets de càrrega necessàries per els nuclis d’escala amb fabrica de maó. 

 

A la sala de cal Trullàs s’enderrocarà part del mur de càrrega que serà substituït per dos pòrtics de 

pilars i bigues metàl·liques. Per fer l’estintolament es realitzarà en dos trams seguint els següents 

passos. 

Prèviament s’excavarà i es realitzarà la fonamentació dels nous pilars i la riostra de les sabates 

estintolat la part inferior del mur. Construïda la fonamentació es faran les rases verticals que allotjaran 

els pilars al dos costats del mur. Els pilars  es connectaran cosint el mur. Es realitzaran injeccions de 

morter per assegurar la cohesió del full interior de replè. Es realitzarà el calaix que allotjarà el perfil 

retacat amb formigó del primer pòrtic.  Quan el perfil de l’altre cantó estigui encastat es preflectaran les 

bigues fins anul·lar el 5% de la fletxa calculada. A separacions de 0,75m es s’introduiran en dos series 

perfils UPN 120 amb les ales cap amunt i es retacaran amb morter de baixa retracció. Aquets perfils 

ajuden a retenir la massa interior del mur . Finalment s’enderroca el mur i s’encofrara sobre les ales 

inferiors dels perfils de les bigues per el posterior formigonat des de una obertura superior. 

Un cop intervinguts els murs i els forjats, es construiran les divisions interiors amb envans ceràmics.  

 

S’intervindran les humitats de capil·laritat que afecten als murs de planta baixa amb barreres químiques 

a base d’injeccions a baixa pressió d’ una emulsió hidrofugant de metilsilicona dissolta amb aigua.  

Les humitats de filtració per contacte amb el terreny provinent de les escorrenties d’aigua es resoldran 

amb drenatges construint rases al perímetre del mur per impermeabilitzar-lo i disposar d’un canal de 

drenatges que  conduirà les aigües a la xarxa de sanejament.  

 

Els revestiments de façana es repicaran, es sanejaran les juntes i es netejaran per millorar l’adherència 

del nou revestiment.  

 

8.4 ESTRUCTURA HORITZONTAL (REFORÇ DE FORJAT)  

 
Actualment a la planta baixa no hi ha paviment caldrà rebaixar el terreny de planta baixa per tal de 

construir a la nova cota una solera per rebre el paviment de planta baixa. La solera descansarà sobre 

un emmacat de graves interposant una impermeabilització per evitar l’ascens d’humitat per capilaritat. 

 

Els forjats de les plantes pis, com ja s’ha comentat s’intervindran per fases. Un cop acabats els forjats 

d’una mateixa planta s’intervindran els de les plantes superiors. 

 

Desprès d’haver buidat l’interior i enderrocat els envans, s’intervindran els forjats deixant les bigues 

nues. 

En el cas dels forjats que es conserven en el projecte es preveu la desinfecció de les biguetes, un 

tractament preventiu, la substitució física de les biguetes deteriorades i el reforç del forjat.  

El reforç consisteix en la inserció de connectors a les testes superiors que connectaran les biguetes a 

la malla electrosoldada de la capa de compressió. D’aquesta manera millorem les propietats del forjat 

ja que al augmentar el cantell de la biga, aquesta adquireix major inèrcia i per tant major resistència a 

flexió. L’altre millora del comportament del forjat es degut a la malla electrosoldada de compressió que 

redistribueix els esforços pel forjat fent que treballi solidàriament en lloc  de donar-se l’efecte de les 

tecles de piano.  

L’entrebigat serà d’encadellat ceràmic recolzat sobre les biguetes deixant espai per els connectors i la 

pròtesis de formigó. 

 

Aquells forjats que per la seva alçada lliure no es puguin conservar però que coincideixin amb la 

direcció del nou forjat tindran el següent procés d’intervenció: 

Es desmuntaran els entrebigats i es deixaran les biguetes per tal de mantenir l’estabilitat dels murs.  

S’asseguraran les biguetes abans de tallar-les. Un cop retirades es segellarà la cavitat amb morter de 

baixa retracció i es rematarà inserint una pedra per dissimular el forat. S’obrirà la noca cavitat on la 

profunditat i la geometria del forat ha de ser tal que permeti la introducció de la nova bigueta. El forat 

més desfavorable es realitzarà preferentment als murs interiors. Un cop col·locada la nova bigueta es 

segellarà la cavitat amb morter de baixa retracció. Un cop re col·locades les noves biguetes es 

realitzaran els reforços i es formigonarà. 
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Els forjats als quals se’ls canvi la direcció de les biguetes per necessitats de la nova distribució o per la 

supressió d’elements portants de la planta inferior que interfereixen amb la proposta de canvi d’ús, 

s’enderrocaran en dues fases. Es desmuntaran les biguetes del primer tram, es segellaran les 

obertures, s’obriran les noves obertures a les noves parets portants, es col·locaran les biguetes i es 

formigonarà el forjat deixant les armadures de la malla electrosoldada en espera. Després s’actuarà 

sobre l’altre forjat que recolza al mateix mur que es pretén enderrocar. 

 

Part dels forjats de nova construcció es realitzaran amb bigueta autorresistent de formigó, entrebigat de 

revoltó ceràmic corb i xapa de compressió amb malla electrosoldada.  

 

Les biguetes de fusta que s’extreguin dels forjats a enderrocar, s’apilaran i es reutilitzaran per a la 

reconstrucció d’altres forjats.   

 

Els balcons es reconstruiran amb perfils metàl·lics encastats al mur i encofrats per la cara inferior. Es 

disposarà part de la malla electrosoldada del forjat per connectar la llosa dels balcons. 

 

8.5 ESCALES  

 
La totalitat de les escales s’enderrocaran. Les noves escales seran: 

 

En el cas de cal Lluc la planta baixa serà de llosa de formigó armada amb arrencada massissa i replans 

recolzat en parets de càrrega. L’arribada es realitzarà connectant la llosa a la biga de cadena del forjat 

que tanca el forat d’escala. 

L’escala de pujada a planta segona serà de llosa de formigó armada connectada a una biga de formigó 

armada que segueix la direcció de les biguetes. Els replans recolzaran encastats al mur i l’arribada 

connectarà amb la biga de cadena que tanca la obertura de la caixa d’escala i suporta la llosa de sota 

l’armari en mènsula. 

 

Les escales de cal Trullàs seran a planta baixa, de llosa de formigó armat recolzada sobre el mur de 

càrrega que tanca el forat d’escala. Les escales de la planta superior estaran composades de graons 

cargolats a perfils metàl·lics encastats en el gruix del mur. 

 

Les escales es construiran en paral·lelament als nous forjats i en el mateix ordre. 

 

 

   

8.6 COBERTA  

 
De forma generalitzada es refaran les cobertes dotant-les d’aïllament tèrmic. Caldrà desmuntar les 

teules que posteriorment seran aprofitades com a teules cobertores posant si es precís teules 

convencionals per a la funció de teula canal i no interferir en l’aspecte cromàtic de la coberta. 

 

Les cobertes que mantenen l’estructura en bon estat es rehabilitaran i es reforçaran amb connectors, 

entrebigat ceràmic i xapa de compressió amb malla electrosoldada, es disposarà la barrera de vapor i 

d’aïllament tèrmic sobre una capa de morter de regularització i es fixarà mecànicament. Per garantir 

l’estanquitat de la coberta es fixaran amb morter sobre l’aïllament tres filades de les teules de ràfecs, de 

perímetre, de carener i cada cinc files en el pany central.  

 

En el cas de les cobertes que calgui impermeabilitzar per tenir un pendent inferior al marcat pel codi 

tècnic s’impermeabilitzaran amb planxes tipus onduline fixades mecànicament i posteriorment es 

prendran les teules amb morter. 

 

Les cobertes que s’hagin de fer noves es reconstruiran amb biguetes autoportants de formigó amb el 

mateix acabat que la resta. En la mesura del que sigui possible i en aquelles cobertes que es preveu 

alçar, es construiran cèrcols perimetrals per eliminar l’empenta horitzontal de les cobertes i repartir la 

càrrega de manera centra i uniforme sobre el mur.   

 

Les biguetes prefabricades de formigó que quedin vistes , es taparan amb fundes de fusta per 

conservar el caràcter rústic. 

 

8.7 REVESTIMENT EXTERIOR 

 
El revestiment exterior té una cohesió escassa i es disgrega amb facilitat. Es repicarà el revestiment 

fins a deixar vist el suport , es sanejaran les juntes i es netejaran per a millorar el suport del nou 

revestiment que serà de morter bastard amb esquerdejat, arrebossat i remolinat. Posteriorment 

s’aplicaran dues capes de pintura de color clar en games terroses com aconsella la normativa local. 
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8.8 REVESTIMENT INTERIOR 

 
Es repicarà el revestiment interior fins a deixar el suport vist. S’aplicarà un arrebossat per a regularitzar 

el suport i s’enguixarà a bona vista.  

 

Les cambres humides, aniran enrajolades fins a una alçada de 2,10 metres. El suport es prepararà amb 

un mestrejat per regularitzar-lo i rebre les rajoles preses amb ciment cola. En el cas dels banys, 

s’impermeabilitzarà sota paviments i sòcols amb una làmina de PVC i es prendran les peces adherides 

amb ciment cola sobre una capa de morter hidròfug. 

 

Els banys i les cuines tindran cel ras de guix laminat per ocultar el pas d’instal·lacions. Els entrebigats 

vistos s’enguixaran per a ser pintats posteriorment. 

 

 

8.9 PAVIMENTS 

 
Els paviments de les zones comuns i les estances seran de gres ceràmic  presos sobre una capa 

d’arena, morter  i ciment cola. Els paviments de les cuines seran de gres porcelànic . El paviment dels 

banys serà de gres porcelànic pres amb ciment cola sobre el morter hidròfug que protegeix la 

impermeabilització de la solera. 

 

8.10 FUSTERIA 

 
Les fusteries es substituiran degut a que no es corresponen amb les dimensions de les noves obertures 

com tampoc presenten un estat favorable per a la seva conservació. 

Es posaran fusteries de fusta laminada amb remats d’alumini que protegeixen els punts febles. Les 

fusteries seran de dos batents i portaran doble vidre amb camera de 6/10/6 tipus climalit.  

 

8.11 MANYERIA  

 

S’extrauran les baranes existents i s’encastaran en el nou emplaçament. Es rascarà l’òxid de les 

baranes fins a deixar l’acer vist, posteriorment s’aplicarà una imprimació d’antioxidant i es pintaran amb 

esmalt negre. 

Les baranes interiors s’encarregaran a un ferraller, seran de ferro forjat amb passamans de fusta. 

 

 

8.12 INSTAL·LACIONS 

 

 
Caldrà refer totes les instal·lacions, no obstant disposa de les escomeses de subministrament 

necessàries. 

 

A la proposta de canvi d’ús s’ha tingut en compte la influencia del pas d’instal·lacions en banys i cuines 

i s’ha previst el pas de ventilacions i baixants. 

 

S’ha previst una sala de maquines junt als lavabos de la zona comunitaria per a la depuració de l’aigua 

de la piscina. 

 

Al porxo de cal Lluc s’ha previst una bugaderia d’us comunitari i una sala d’instal·lacions d’accés 

exclusiu als propietaris. 

 

Es preveu l’aportació d’energia solar per a l’escalfament de l’aigua calenta sanitària. La instal·lació es 

realitzarà amb col·lectors de buit d’alt rendiment. El serpentí al estar aïllat al buit dins del tub, cedeix 

menys calories al no haver convecció que dissipi l’escalfor a l’exterior. Aquest efecte millora el 

rendiment respecta a altres sistemes en èpoques fredes. Un altre característica es l’aprofitament solar 

d’aquest sistema on les plaques poden treballar en horitzontal o en orientacions que no siguin les 

optimes. Tot i així els col·lectors s’ubicaran la façana sud davant de la piscina amb una inclinació de 

45º i orientació sud. Les canonades aniran enterrades i aïllades fins a la sala de calderes on hi haurà el 

dipòsit d’acumulació i l’equip d’escalfament auxiliar.  

 

Per a la calefacció es preveu una caldera de biomassa dotada amb una Tolba per a subministrar el 

combustible a base de pinyols d’olives i closques de fruits secs. 
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9 COMPLIMENT DEL CTE I ALTRES NORMATIVES 

 
Segons el RD 314/2006 de 17 de Març, es va aprovar el Codi Tècnic de la Edificació, CTE, en virtut del 

qual seran d’aplicació les següents exigències bàsiques dels Documents Bàsics: 

 

DOCUMENTS BÀSICS CTE: 

 

· DB SU Seguretat d’utilització 

· DB HE Estalvi d’energia 

· DB SE Seguretat Estructural  

· DB HS Salubritat  

 

NORMATIVA MUNICIPAL I GENERALITAT DE CATALUNYA 

·Text refós de les normes subsidiaries de planejament urbanistic de Sant Pere Sallavinera 

 

RESIDUS D’ENDERROC DE LA CONTRUCCIÓ 

· Llei reguladora dels residus 

· Llei 6/1993 de la Presidència de la Generalitat 

· Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció. Decret 201/1994, del Departament 

de Medi Ambient. 

 
NORMATIVA D’ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC 
 
·Decret 183/2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic. 
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10 CONCLUSIONS  
 

L’objecte d’aquest projecte és recuperar l’habitabilitat de dues masies adjacents ubicades a la localitat 

de Sant Pere Sallavinera i projectar un nou ús.  

 

Realitzant aquest projecte en hem tingut la oportunitat d’enfrontar-nos a un tipus d’edifici que tot i ser 

tradicional requereix d’un aixecament gràfic molt complicat i que ha representat tot un repte. Aquest fet 

es deu a la inexistència de documentació gràfica anterior, a la composició de l’edifici, la geometria 

irregular de les seves estances i els gruixos variables dels murs que han precisat multitud de croquis 

amidaments i triangulacions per tal d’aconseguir fer l’aixecament.  

 

Hem aprés a utilitzar una estació total que hem utilitzat per fer l’aixecament de les façanes. S’han 

relacionant les dades de les obertures de façana amb les representades als croquis i em aconseguint 

major quantitat d’informació que ens ha permès deduir i mesurar allò que no era accessible. 

 

La manca de documentació històrica ens ha fet decantar-nos per establir una sèrie d’hipòtesis i 

suposicions a partir de deduccions per tal d’establir el creixement dels diferents volums que configuren 

l’edifici. Gràcies a aquest estudi junt amb l’estudi arquitectònic i constructiu hem aprés com es construïa 

i hem pogut simplificar l’edifici en volums més simples que ens han ajudat a  comprendre’l millor i poder 

representar-lo per posteriorment projectar la nostra proposta de canvi d’ús . 

 

L’estudi de l’estat actual les masies, les lesions i les seves causes han sigut necessaris donat l’estat 

que presentava el conjunt degut a la falta de manteniment i a altres factors que han generat lesions 

causants d’altres lesions afectant directament a la durabilitat de l’edifici i la seva conservació.  A partir 

d’aquest estudi amb combinació de l’estudi constructiu, s’han establert uns criteris d’intervenció. 

 

Per la proposta de canvi d’ús ha calgut estudiar les normatives i les diferents possibilitats del que s’hi 

podia projectar. S’han realitzat múltiples esbossos de proposta fins a arribar a la solució que hem 

desenvolupat tenint en compte els elements rehabilitables compatibles amb la proposta per tal de 

conservar el caire rústic i l’encant original de les masies. 

 

Finalment Com a resultat de la proposta es podria recuperà l’ús de dues masies tradicionals de Sant 

Pere Sallavinera donant lloc a dues cases rurals aparellades amb allotjament temporal per a 14 

persones (Cal Trullàs) i 8 persones (Cal Lluc) comunicades per una zona comunitària dotada de 

terrassa i piscina. 

Aquest nou ús permetria un model de negoci socio-culturalment enriquidor que finançaria la 

recuperació d’un edifici tradicional actualment en desús i en futur estat ruïnós. 
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